
     Húsvéti népszokások  

   „A húsvét a legnagyobb mélységeket és 
legnagyobb magasságokat megélő 

ünnepünk.” 
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  A húsvét a keresztény egyház legfontosabb és legnagyobb 

ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is.  

Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos 

népszokás és hagyomány kötődik. 

 
  



      
  

  

  

 Nagycsütörtökön, vagy más néven csonkacsütörtökön Krisztus 

utolsó vacsorájára, elfogatására és szenvedéseire emlékezünk. Ezt a 

napot zöldcsütörtöknek is nevezik, mert a hagyomány szerint főleg 

friss zöld levelekből (csalán, spenót, sóska, saláta) készült ételeket 

fogyasztottak őseink. 

Ezen a napon a templomokban elhallgatnak a harangok „a 

harangok Rómába mennek” és csak nagyszombaton szólalnak meg 

újra. Régen a harangok elnémulása után senki nem fütyült, dalolt 

vagy muzsikált, mert a tradíció alapján ezzel csak Jézus 

szenvedését növelte volna. 

Egy másik néphagyomány szerint (amely abból ered, hogy az 

apostolok nem virrasztottak együtt Jézussal) nagycsütörtökön nem 

volt szabad sokat aludni, mert akkor egész évben lusták leszünk. 

 
 

Nagycsütörtök 
 



Nagypéntek 

 

Jézus kereszthalálának napja, a legszigorúbb böjt és a gyász ideje. Ezt a 

napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, tilos volt baromfit vágni 

(nehogy más háziállatok elhulljanak), az asszonyoknak tilos volt mosni 

(nehogy a ruha viselőjébe villám csapjon) és kenyeret sütni (nehogy kővé 

váljanak), a férfiaknak pedig tilos volt a földművelés. Nagypénteken 

egyedül csak húsvéti tojást volt szabad festeni. 

A tojásból jósoltak is, nagypéntek éjjelén feltörték, aztán egy pohár vízbe 

csurgatták, és a vízben úszó tojás alakja megmutatta, milyen lesz a jövő 

évi termés. A lányok tojáshéjat tettek a küszöbre, hogy megtudják, mi 

lesz a férjük foglalkozása (ami megegyező lesz az első férfi 

foglalkozásával, aki a tojáshéjra lépve bejön a házba). 
 



      
  

  

  
 Nagyszombat 

 

Húsvét ünnepének előnapja. A csend és a reményteli várakozás ideje, a 

negyvennapos böjt vége. 

A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. Az 

első harangszóra szokás volt kiszaladni a kertbe és megrázni a gyümölcsfákat, 

hogy a régi rossz termés lehulljon, és ne legyen férges az új. Az első 

harangszóhoz kapcsolódik a „féregűzés” hagyománya is, a gazdasszony a 

harangszó alatt a ház falát söpörte, miközben így szólt: „Kígyók, békák 

távozzatok!” 

Kedves nagyszombati szokás volt, hogy a reggeli mosdóvízbe piros tojást 

tettek, melynek egészségmegőrző szerepet tulajdonítottak. 

  

 

 
 

  



Húsvétvasárnap 

 

A feltámadás napja. Hagyományosan a családok közös reggeliken 

vettek részt, ahol kalácsot, tojást, sonkát, bárányt és bort tettek az 

ünnepi asztalra. Ezen a napon tilos volt seperni, nehogy elseperjék a 

házhoz érkező locsolókat. 

 

Húsvéthétfő 

A locsolkodás napja, nem véletlenül hívták nagyszüleink vízbevető 

hétfőnek. A népszokás szerint ilyenkor a legények sorra járták a 

házakat és versikék kíséretében dézsából vagy vödörből hideg vízzel 

(manapság kölnivízzel vagy szódával) megöntözték a legszebb 

ruhájukba öltözött leányokat, akik a locsolásért cserébe piros tojást 

adtak. 

 
 



    
  

 
 

Húsvéti ételek 

A magyar és az európai keresztény hagyományban az egész húsvéti ünnepkör során kiemelt 

jelentőséget kapnak az ünnep egyes szakai alatt fogyasztott ételféleségek. A hamvazószerdától 

Húsvét vasárnapjáig tartó 40 napos böjt már a 7. századtól szokás, sőt 1091-ben II. Orbán pápa 

még törvénybe is iktatta. Fegyelme az elmúlt évszázadban lazult meg többek között a hivatalos 

enyhítések következtében, s a nagyhétre, illetve nagypéntekre korlátozódott az időtartama. 

A magyar népi konyhának tájegységenként különböző jellegzetes böjti ételeit ismerjük, de 

országszerte elterjedt böjti étel volt a bableves, tojásleves, rántás nélküli krumplileves, 

babsaláta, krumplisaláta és a főtt tészták, ezek közül is a mákostészta. 

A katolikusok húsvéti ünnepének évszázadok óta egyik kiemelt mozzanata a jellegzetes húsvéti 

ételek –kalács, sonka, bárány, tojás, stb.– megszentelése. E húsvéti eledelek jellegzetes régi 

neve a kókonya, amelynek eredete még nem tisztázott. A keleti egyházaktól származik a 

megszentelt ételek másik elnevezése a páska, pászka. 

Az ételt egy nagy kosárban vitték szenteltetni a templomba húsvét vasárnap reggelén. A 

szentelés történhetett a templomban, vagy a templom udvarán. Az ételeket a hímzett terítővel, 

konyharuhával kibélelt kosárba helyezték. A szentelés után minél gyorsabban igyekeztek 

hazaérni. Volt ahol az utat futva tették meg, máshol szótlanul kellett hazavinni az eledeleket. 

Hazaérve a család az asztalt körülülve, azonnal nekilátott a szentelt húsvéti ételek 

elfogyasztásának. A szentelt ételeknek még a morzsáját, a maradékát sem dobták ki, mert 

különleges erőt tulajdonítva nekik, mágikus célra használták fel. A szentelésre vitt kosár 

tartalma területenként eltérő, de általában a tojás, a sonka, a kalács, a torma volt a jellemző. 

  

 



  

 
 

Gyimesi hímes tojások 



www.gfe.hu 

/gal.ferenc.egyetem 

/gal.ferenc.egyetem 

Források: 
   

Húsvéti népszokások 

 

Nagyhét - népszokások 
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