A HÚSVÉT
SZÍNEI
Bizonyos színeknek mind a mai napig
szimbolikus jelentőségük is van. Ez
kifejezetten igaz a középkori
műalkotásokra is.
A konkrét színek jelentése azonban nem
mindig egyértelmű.
Gyertek, fedezzük fel a húsvéti
ünnepkörhöz tartozó színeket!
Az alábbi oldalakon egy-egy
színről olvashattok. A leírások
mellett találtok néhány növényt is,
melyekből kiváló festék készíthető.
Gyűjtsétek össze őket, oldjátok
meg a feladatot, és kövessétek a
megadott receptet, hogy otthon
tudjatok festéket készíteni!

A
SÁRGA
A legvilágosabb főszín a színkörben a meleg színek utolsó
tagja. Így aztán a sárga a vidámság, öröm, boldogság színe a
sárga. Komplementer színével, a kékkel együtt jelennek meg
a természetben is, mint a tavasz virágai, az írisz, krókusz és a
frézia.

KURKUMA

SÁFRÁNY

CURRY/KÖRI

A középkorban a sárga a
megkülönböztetés színe. A keresztény
művészetben gyakran az áruló Júdás
ruhájának a színe.

Az aranysárga szín az értelem, a
halhatatlanság, és a dicsőség jelképe.
Gondoljatok csak a szentek aranyló
glóriájára, vagy a középkori táblaképek
arany hátterére.
MS mester: Olajfák hegyén
(részlet)

A
VÖRÖS
A vörös a szivárvány első színe, vagyis a fénytörés által
legkevésbé eltérített látható fény színe. A három alapszín
egyike. A vörös szót eredetileg arra használták,
ami vértől volt piros, tehát véres. Csak később változott
jelentése a maira, a piros szinonimájára. A piros általában
szelíd szín. A piros arc és a piros alma az egészségre és
jókedvre utalnak. A húsvéti tojás is piros, még ha színe
mélyvörös is.

CSIPKEBOGYÓ

MEGGY

A vörös jelenti a tüzet, a mennyi ragyogást, a
fényt, a melegséget, a szeretetet, de a vért is.
Ezért a keresztény művészetben Krisztus és a
vértanúk áldozatát jelenti ez a szín. A pokol
és a hatalom színe is egyben a vörös, vagyis a
piros szín.
Bányavárosi műhely: Krisztus feltámadása (részlet)
Garamszentbenedeki Szent Kereszt—oltár , 1490 előtt

A
LILA
A lila energiával teli szín, amely a vörös és a kék
tulajdonságait egyesíti magában.
A lila a mértékletesség színe. Valamiféle misztikumot
elvontságot jelez, ezért a bölcsesség, vallási áhítat,
alázatosság, bűnbánat, szomorúság kifejezője lehet.

LILAKÁPOSZTA

LILAHAGYMA
A katolikus liturgiában az advent és a
Nagyböjt színe. Gyakran felváltja a
gyász fekete színét.
A keresztény művészetben a vöröshöz
hasonlóan a passiót, vagyis Krisztus
szenvedését jelképezi, de utal a vérére
is.
Kolozsvári Tamás: Keresztvivő Krisztus
Garamszentbenedeki Passió-oltár, 1427.

A
ZÖLD
A zöld a természetben gyakran látható szín. Igen
sok növény zöld, amit a bennük található bonyolult vegyi
anyag, a klorofill okoz. A zöld a tavasz színe, ami a hideg és
a meleg színek közötti határt húzza meg. A természet zöldje
a folytonosságot, biztonságot hordozza magában.

PETREZSELYEM

SPENÓT

A keresztény művészetben a zöld a
feltámadásnak és a halhatatlanság
reményének a színe. Mint a föld színe az
evilági gondolatokhoz is hozzárendelték.

Bányavárosi festő: Cirenei Simon (részlet a Keresztvivő Krisztus képről)
A garamszentbenedeki Szent Vér oltár, 1510.

Színes idézetek

Szerinted melyik színhez,
tartozik? Kösd össze őket!

melyik

bibliai

idézet

Amint Jézus megízlelte
az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!”
Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.
Jn 19, 30.

Igen, a mi bűneinkért szúrták
át, a mi gonoszságainkért törték össze;
a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk
gyógyulást. Iz. 53, 5

Emlékezzetek vissza,
mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta
– a bűnösök kezébe kell kerülnie,
fölfeszítik, de harmadnap feltámad.”
LK 24,6-7.

„Ne féljetek! Tudom, hogy ti
Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy
előre megmondta.
MT 28,5-6

KÉSZÍTS OTTHON
FESTÉKET!
Mi kell hozzá?
Sárga - kurkuma, curry, sáfrány
Piros - csipkebogyó tea, (fagyasztott) meggy
Lila - lilakáposzta, lilahagyma héja
Zöld - spenót, petrezselyem

Hogyan csináljam?
Kevés vízben feltesszük főni a növényt olyan lábasban, amit
már nem akarunk másra használni. Közepes lángon, kb. 10
percig főzzük, míg pépes masszát nem kapunk.
Az így kapott főzetet leszűrjük, majd üvegekbe öntjük a
levét. Ha bogyókból nyerjük a színezéket, akkor ezeket
célszerű villával átnyomkodni egy szitán, hogy kijöjjön a
gyümölcs leve. A leveles növények főzetét elég kevés vízzel
hígítani.
Hogyan tovább?
Előveszünk lisztet, két púpozott kanál elég, és két teáskanál
cukrot. 1/8 liter hideg vízben elkeverjük a lisztet, majd
felöntjük 3/8 liter forró vízzel. Folyamatos keverés mellett
felforraljuk, majd hozzá adjuk a cukrot. A pépet tálkába
öntjük és hozzákeverjük az elkészített festéket. Ezután
üvegekbe töltjük a masszát.
A híg festék ecsettel kenhető.

FESS TOJÁST!
Lépések:
 Egy vastagabb rajzlapot hajts félbe vízszintesen és
függőlegesen is!
 Hajtogasd ki, majd a négy részre osztott papír mind
a négy részébe rajzolj egy tojást, ami magasságában
kitölti a teret!
 Ollóval vágd ki a tojásokat!
 A fenti módszerrel elkészített színekkel fesd ki, mindegyik tojást más-más színnel!
 Ha megszáradt, a tojások másik felére írjátok fel a
színhez tartozó bibliai idézeteket!
 A felső részét szúrd át, és fűzz bele madzagot, és
máris felakaszthatod őket!

HÚSVÉTI SZÍNEZŐ
Az alábbi színezők a Keresztény
Múzeum egy-egy alkotása után
készültek. Színezzétek ki őket!
Figyeljetek arra, hogy a figurák
ruhái megfelelő színűek legyenek
jelentésükben. Dolgozz úgy mint
régen a középkori festőműhelyekben, és használd az otthon
elkészített festékeket!
Német festő Albreht Dürer után:
Ecce Homo
XVI. Sz. eleje

Bányavárosi festő: Krisztus az Olajfák hegyén
A garamszentbenedeki Szent Vér - oltár táblaképe, 1510

Albreht Dürer: Ecce homo
Kispassió metszetsorozatból, 1512.

Jánosréti mester: Kálvária
A garamszentbenedeki Kálvária-oltárról, 1470 k.

Jánosréti mester: Krisztus feltámadása
A garamszentbenedeki Kálvária-oltárról, 1470 k.

