
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
ÉS NÉPSZOKÁSOK



A Húsvét eredete

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. 
A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is 
az egyházi év ünnepeinek sorában.

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott 
termékenységi ünnepekkel, melynek legfőbb eleme a feltámadás, az 
újjászületés. 

Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi 
holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé (ezt 
mondja ki a niceai zsinat határozata i. sz. 325-ben)



Húsvéti szimbólumok
A tojás ősi termékenységi szimbólum
 Születés, teremtés, megújulás, és a feltámadás jelképe
 Magyarország területén már az avar kori 

sírokban találtak díszített tojásokat
 Piros színe Krisztus vérére emlékeztet
 Tojásfestés említése XIII. századtól, húsvéti tojás 

első írásos emlékek Strassburg, 1615

Húsvéti nyúl
 Nyugat-európai hagyomány
 Egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkor jelképei 

közé. Egyes német területeken ugyanis gyöngytyúkot 
ajándékoztak egymásnak az emberek, annak 
tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve 
Haselhuhn, rövidebben Hasel, a nyúl németül 
pedig Hase.



A bárány bibliai eredetű szimbólum
 Az egyiptomi rabság évei alatt a zsidók bárányt 

áldoztak a pészach ünnepén
 Az újtestamentumban a bárány Jézus kereszthalálát szimbolizálja
 Bárány ábrázolások középkortól terjednek 

Barka
 Húsvét előtti vasárnapon, virágvasárnap barkát szenteltek

a templomban: ez Jézus Jeruzsálembe vonulásának emléknapja 
 A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak
 Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, 

lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást







Mit ünnepelünk virágvasárnap?

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja, ezzel a 
nappal kezdődik a nagyhét. A pálmaág a győzelem szimbóluma.

Nálunk milyen növény helyettesíti a pálmaágat? 
A hívők barkaágakkal mennek a templomba, ahol a barkát 

megszentelik, körmenetet tartanak, passiót énekelnek.  



Mit jelent a nagyhéten a szigorú böjt?

Nem ettek húst, helyette:

A természet tavaszi megújulása az 
embereket is megújulásra, 
tisztálkodásra indítja: a nagyhéten 
meszeltek, takarítottak. Ezek az ősi 
szokások az ember egészségének és 
jólétének megóvására, a betegségek 
távoltartására, a háztájék és 
jószágok megoltalmazására irányultak. 



Mit jelent ez? 
„A harangok Rómába mennek”

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora, Jézus szenvedéseinek 
kezdete, elfogatása az Olajfák-hegyén. 

Ezen a napon megszűnik a harangozás.
A harangok legközelebb nagyszombaton szólalnak meg.



Minek az emléknapja nagypéntek?

Jézus Krisztus Pilátus előtti halálra ítélésének, 
megostorozásának, keresztre feszítésének napja, 

a legszigorúbb böjt.



Milyen esemény volt nagyszombaton este?

A templomi körmenet Jézus feltámadását jelképezte, 
vége volt a böjtnek, ismét megszólaltak a harangok.



Hallottatok-e a tűzszentelésről?

 Nagyszombaton a templom előtt 
tüzet gyújtottak, a szentelt 
tűznél gyújtották meg a húsvéti 
gyertyát.

 A tűz maradványait 
hazavitték,ezzel a szentelt 
parázzsal gyújtották meg otthon 
a tüzet, ezen főzték a húsvéti 
ételt.

 A parázsból vittek a 
szántóföldekre, szőlőbe: ne érje 
jégverés a termést, a föld 
termékeny legyen.





A feltámadási miséről hazatérve 
milyen ételeket fogyasztottak?



Mit ünnepelünk húsvét vasárnap?

Jézus feltámadásának valamint a tavasz 
megérkezésének örömünnepét. 



Vasárnap délután kezdődik a tojásvásár…



Milyen technikákkal készültek a hímes tojások?













A húsvéti locsolás a termékenységvarázslást 
és a rituális megtisztulást jelképezte.



Mivel locsoltak régen?





Mi a komatál és miből állt?



Mit csináltak húsvét kedden?



Mivel zárul a húsvéti ünnepkör?

Vége volt Jézus gyászolásának, 
így ismét fehér vagy világos ruhákban járhattak az asszonyok.

Miért nevezték így?

Fehérvasárnappal
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