
 

 

 

                                        Húsvéti ünnepek 

Összeállította: Nagy Margit 

Forrás: Internet 

  



Húsvét 

 - a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, emellett a tavasz köszöntésével, 
az élet megújulásával, a termékenységgel is szorosan összefonódik. Mozgó 
ünnep, időpontja március 22. és április 25. közti vasárnapra esik.  
Legismeretebb jelképe a tojás. A negyvennapos böjt után sonkát, tojást, 
kalácsot esznek az emberek. A csibe, a bárány, a kacsa az újjászületést 
jelképezik, a nyúl valószínúleg a termékenység jelképe. 

Húsvét hétfő a locsolkádás napja. Régen a kút vizével, vödörből locsolták a 
legények a lányokat (vagy a patakban mosdatták meg őket), akik kézzel festett 
hímes tojásokat adtak ajándékba, majd tánc és mulatság vette kezdetét. 

A lányok, asszonyok komatálat készítettek, elküldték egymásnak. A kosárba, 
tálra húsvéti tojás, kalács, ital került. Ezzel örök barátságot kötöttek, s ettől 
kezdve komának szólították egymást. 

 

Versek: 
 
Ákom-bákom, berkenye,  

 szagos Húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
 visszük már a kalácsot! 
 
Devecsery László: Nyuszi-játék 
Hímes tojás, 
bársony barka, 
aprócska a 
nyuszi farka..., 
ám ez cseppet 
sem zavarja, 
hogy aprócska 
az ő farka, 
de a füle hosszú ám, 
szép húsvétot, 
kis komám! 
 
 
 
 

 
 



Tali Gitta: Húsvét közeleg 
Füles nyuszi hoz meleget, 
elűzte a hideg telet. 
Nap ragyogja be a tájat, 
madárhad lepi az ágat. 
Húsvét is jön nemsokára, 
örül ember fia s lánya. 
 
Sarkady Sándor: Húsvéti felelgetős 
 

- Szabad-e locsolni 
Húsvét örömére? 
-Egy vödör kútvízzel, 
Ebadta legényke? 
-Rózsa harmatával, 
Harmatozó rózsa! 
-Szagos rózsavízért 
mit adjak adóba? 
-Bolyhos barkavesszőt, 
hímes tojást kettőt. 
-Itt a barkavessző, 
cifra tojás, kettő. 
-Csók is dukál, három! 
-Tőled nem sajnálom! 
 
Csukás István: Nyuszi mese 
 

Nyuszi, nyuszi vígan játszik, 
csak a két nagy füle látszik. 
Hajnal óta ugrál sorba 
rekettyébe, sombokorba. 
Estére már nem bokázik, 
iheg-liheg lassan mászik, 
meg is eszik tíz-húsz torzsát, 
vizet iszik három dézsát. 
 
Locsolóvers 
 

Rózsa, rózsa, szép virágszál, 
szálló szélben hajladozzál. 
Napsütésben nyiladozzál, 
meglocsollak, illatozzál! 



Osvát Erzsébet: A hét ügyes tapsifüles 

 
Gyalogösvény, 
patakpart. 
A hét nyuszi 
hova tart? 
Versenyre kel 
mind a hét. 
Bajnoki cím 
lesz a tét. 
Megkapja 
a legjobb futó, 
legfürgébben 
futni tudó. 
Figyelik fák, 
füvek őket, 
tengelicék, 
barna őzek. 
Bámulja 
hét vörösbegy, 
hangyák közül 
nem is egy! 
Lesik, melyik 
lesz a bajnok. 
Melyik kapja 
a sok tapsot? 
Futóverseny 
a javából! 
A cél sincs már 
messze, távol. 
Ekkor bukkan 
fel egy ember, 
mint a sas, 
oly éles szemmel, 
vállán puska, 
zsákmányra les. 
No, hét nyuszi, 
hű, most mi lesz? 
Felneszelnek 
ám a nyulak. 
Hol lelhetnek 
egérutat? 
És egy röpke 
pillanat - 
hét nyúl 
hétfelé szalad. 
Így maradt a 
vadász hoppon - 
egy szerre 
száz fán, bokron 
felzengett a 



madárének, 
madárének 
örömének. 
Megszólalt a 
róka, farkas, 
mackó, mókus, 
őz, a szarvas: 
- Lám, lám, a hét 
tapsifüles 
milyen fürge, 
milyen ügyes! 
Megérdemli 
mind a tapsot. 
Éljen a hét 
futóbajnok! 
 
 

Húsvéti népszokások: 
 
A népi hagyományok szerint Húsvét ünnepe virágvasárnaptól fehérvasárnapig tart. Húsvét 
minden évben más-más napokra esik, úgynevezett mozgó ünnep. A tavaszi napéjegyenlőség 
(március 21.-e) utáni első holdtöltét követő vasárnapon és hétfőn ünnepeljük. 
Húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a tavasz kezdetéhez, és a termékenységgel 
összefonódó népszokásokhoz. Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu 
elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. 
A népszokások jelentős része nem épül be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal 
párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. 

Barkaszentelés 

A tavaszi ünnepkört kezdő virágvasárnap a barkaszentelésről volt híres. Varsányban például 
azt tartották, hogy a háznál annyi liba lesz, ahány szem van a barkán. 

Locsolkodás 

Húsvét egyik legnépszerűbb szokása. A húsvéti locsolkodás első írásos emléke 1545 
áprilisából származik, mely szerint akkoriban még szó szerint megfürösztötték a lányokat. A 
XVIII. századi erdélyi leírások már csak vedrekkel való öntözésről tudósítanak. A locsolás 
helyett néhány észak- és nyugat-magyarországi faluban húsvétkor vesszőzést találunk. A 
locsolás és a vesszőzés egyaránt a jelképes termékenyítést és a rituális megtisztítást célozza. 

Tojásfestés 

A tojásadás szokásának keletkezésére utaló adat nem áll rendelkezésre, tény, hogy a XVIII. 
században már nem csak a locsolásért járt, hanem egyébként is ajándékozták. A tojás 
hímzése, megírásának szokása is kialakult már ekkorra, de nem mindig cifrázták meg 
valamennyi tojást, sok esetben csak a kedves kapott hímest. A tojásfestés az asszonyok, 
lányok dolga. Régebben házi festékanyagokat használtak: hagymalevél, zöld dióhéj főzetét, 
vadkörte- vagy vadalma héját, gubacsot stb. Nagyobb ügyességet kíván a patkolt tojások 
készítése. 
 

 
 



 

Húsvéti szimbólumok: 
Tojás 

A teremtés, az újjászületés, a termékenység legősibb szimbóluma. Számos természeti nép 
teremtésmítoszában szerepel a tojás, egyeseknél az istenek születtek tojásból. Egyes 
kultúrákban a halottak mellé temették, így jelképezvén a lélek újjászületését. 
Hazánkban már avar kori – tehát honfoglalás előtti – sírban is találtak festett, karcolt díszű 
tojást, melyet a szegedi Móra Ferenc Múzeum őriz. A középkorban a nagyhéten felállított 
Krisztus-sírba is helyeztek díszített tojást. A jobbágyok szolgáltatásai között szerepelt a 
húsvéti tojásadás kötelezettsége. A keresztszülők ünnepi ajándékként húsvéti tojást adtak 
keresztgyermeküknek. 
Nem hiányozhatott a húsvéti tojás a böjtben tilalmas ételek szentelésre vitt kosarából. A 
megszentelt tojást a családtagok együtt fogyasztották el a húsvétvasárnapi étkezéskor. 
Leányok legényeknek ajándékoztak húsvéthétfőn díszes tojást, egyes magyarázatok szerint 
ezzel akarván magukat megváltani a túlzott locsolástól, illetve ezzel viszonozták az egyébként 
kitüntető figyelmességet kifejező gesztust. A húsvéti tojásokkal játszottak a gyerekek a 
szabadban, vagy igyekeztek azokat egymáshoz ütve elnyerni a másikét. 
Díszítése főleg Kelet-Közép- és Kelet-Európában érte meg a XX. századot. Ez a szokás szinte 
reneszánszát éli napjainkban, a tojáshímzés népi iparművészetté nőtte ki magát. A díszítés 
technikáit különböző tanfolyamokon, művelődési házakban, iskolákban lehet elsajátítani. 
A tojások színezésénél leggyakrabban a piros színt használták, mivel ennek mágikus erőt 
tulajdonítottak. Nemcsak megvédelmez, de egyúttal Krisztus vérét is jelképezi. Húsvét 
vasárnapján piros tojást helyeztek a mosdóvízbe, és a család abból mosakodott, hogy 
egészségesek legyenek egész esztendőben. 
A díszítésre használt minták tájanként, sőt országonként változóak. A Magyarországon 
használt minták általában geometrikusak, rámásak. A díszítmények lehetnek tulipánok, 
fenyőágak, rózsák, almák. A minták jelentését a tojáshímző asszonyok ismerik a legjobban. 

Barka 

A tojás mellett a barka a leggyakoribb húsvéti jelkép. A barkát virágvasárnap a templomban 
megszentelik. A megszentelt barkát a hívek otthonukban gondosan megőrzik, például 
valamelyik kép háta mögé beszúrva. Eresz alá tűzve villámcsapástól őrizte a házat, egyébként 
különböző betegségek alkalmával is használták, gyógyító erőt tulajdonítva neki. A szentelt 
barkának bajelhárító szerepe van. A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt 
tulajdonítottak régen. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, 
gyógyszerként lenyelve pedig elmulasztotta a torokfájást. A barkaszentelés a keresztény és a 
"pogány" szokások ötvözetét mutatja. 
Napjainkban a barka szívesen alkalmazott tavaszi lakásdísz, például kifújt, zsinórra fűzött 
húsvéti tojásokkal díszítik fel. 

Csibe 

A kiscsibék kikelése egy-két nemzedékkel ezelőtt sokak élménye lehetett, míg napjainkban, 
amikor a reprodukció feladatát a „csirkegyárak” vették át, a kikelő vagy naposcsibe 
hovatovább egzotikumként jelenik meg. A tojásból kikelő kiscsirke vagy más madár is 
szerepel az üdvözlőlapokon. Gyakran kosárban ülve, s nemegyszer több tojással körülvéve. 

Bárány 

Valaha a bárány is a jobbágyok húsvéti szolgáltatásai közé tartozott. Egykori szerepére utal, 
hogy a XIX. század vidéki konyháiban bárány formájú cserép sütőformák is akadtak. A húsvéti 



bárány mint jelkép kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra. A 
húsvéti bárány Jézust is jelképezi 

Nyúl 
Ma a legtöbb gyerek úgy tudja, hogy a „nyuszi hozza” a húsvéti ajándékot, amit – ahol csak 
mód van rá – a szabadban, bokrok tövében elkészített, madárfészekhez hasonló kis 
fészekben, kosárkában helyeznek el. A tojást tojó nyúl nevezetes eseményéhez a magyarság 
egy rigmust is költött, amely így szól: 
„Tarka- barka kis nyulacska 
Hogy lehettél ilyen csacska 
Tyúk módjára fészket rakva 
Tojást tojtál húsvét napra. ” 
 

Egyházi húsvéti szokások: 
A húsvétot a negyvennapos nagyböjt előzi meg. A böjt során csak hús nélkül készült ételeket 
ehettek, ez alól kivétel csak a hal volt. 
Nagyszombaton szentelték meg a tüzet: a templom előtt vagy a templom mellett raktak 
máglyát. A megszentelt tűz lángjával vagy parazsával gyújtották meg a templom óriási 
húsvéti gyertyáját. A szentelt tűz maradványait az emberek hazavitték. Sok háznál tartották 
azt a szokást, hogy nagycsütörtöktől nagyszombatig nem raktak tüzet, majd nagyszombaton 
az új tüzet a templomból hazavitt szentelt parázzsal gyújtották meg. Ezen főzték meg az 
ünnepi ételt. A megszentelt tűz parazsából és szenéből tettek az állatok ivóvízébe, 
szétszórták a házban és a földeken. 
Ugyancsak nagyszombati szertartás a vízszentelés, azaz a templom keresztvizének 
megszentelése. A házakat is, a középkorban még talán a felnőtteket is megszentelték. 
Valószínűleg innen származik a keresztgyerek húsvéti megajándékozásának szokása. 
Szokás volt az ételáldás is. Ilyenkor fehér kendőbe kötött tányéron vitték a templomba a 
sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát. A mise végeztével a pap megszentelte a csomagot, 
majd az asszonyok sietve, majdhogynem szaladva vitték azt haza, mert úgy tartották, hogy 
aki gyorsan ér vissza a házába, az a munkában is ügyes lesz. Az ünnepi asztalnál mindenki 
kapott egy kis szeletet a megszentelt ételből. 
 

Mesék: 
A nyulacska csengettyűje 
A kelekótya kiskakas 
A nyúl meg a káposzta 
A szegény ember állatai 
A tyúk és a tojás 
A király nyulai 
Zelk Zoltán: A három nyúl 
A csipogó hímes tojás 
 
Dalok: 
Hová mész te, kis nyulacska 
Nyuszi Gyuszi 
Nyuzsi ül a fűben 
Kinn a bárány, benn a farkas 

https://ovoda.webnode.hu/_files/200000703-5ebb75ebb9/A%20csipog%C3%B3%20h%C3%ADmes%20toj%C3%A1s.doc


Pösze nyuszi (Karsai Gizella) 
Bújj, bújj, zöld ág 
Komatálat hoztam 
Hol jártál, báránykám? 
Én elmentem a vásárba 
Erdő szélén házikó 
Beültettem kiskertemet 
 

Ujjmozgatók: 
 

-Szürke bundás kicsi nyúl, 
Tapsi füle lekonyul,(az ujjakkal fület formázunk a fejük mellett, majd mutatjuk, ahogy 
lekonyul) 
Meglapul a szénába, (leguggolunk) 
Meg se mozdul négy lába! 
-Mezőben egy nyuszika (Az egyik kezünk hüvelyk- és gyűrűsujját összekapcsoljuk, a mutató- 
és középső ujjunkat mereven feltartjuk: ez a nyúl) 
orrát messze feltartja, 
s mert biz' éhes őkelme, 
keresi, mit ehetne. 
Talált egy fej káposztát,(A másik kezünket ökölbe szorítjuk: ez a káposzta) 
csapjunk egy nagy lakomát! 
Mohón ette, amíg volt,( a "nyúl" rágcsálja a "káposztát") 
míg az egész elfogyott. 
S most,hogy végre jóllakott, 
szépen hazaballagott.( a "nyúl" lassan ballag az asztalon) 
 

Húsvéti matematika: 
 
Segítsünk a nyuszinak a tojások szétosztásában! Először is szedje össze a (kisgyerek) nyuszi a 
tojásokat, amit előzőleg eldugunk. Lehet hideg - meleg játékkal is, vagy helyek, névutók 
meghatározásával. Amikor megtalál 1-1- tojást, mindig megszámolja, mennyi van. Ha 
meglesz mind az 6, ossza el 2-3-4 fészekben. Próbáljon ki minden variációt az osztásra, 
közben folyamatosan számláljon, hol van több/kevesebb. Majd a nyuszi megéhezhet a sok 
munkában, meg kell etetni. Ehhez répákat kell gyűjteni a répaföldről. Ez is folyamatos 
számlálásra ad lehetőséget. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://ovoda.webnode.hu/_files/200000166-89bfa8ab94/Erd%C5%91%20sz%C3%A9l%C3%A9n%20h%C3%A1zik%C3%B3.doc


 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 



 



 
 



 

 

  



 

  



 



  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



Alkotás : 

                           

 

                             

 

                        

  



 


