Hú své t,hú své t!
a |egnagyobb
megemlé kezé s, a megváJtás é s Krisltus lellámadásának ünnepe, Magyaí neve abból származik, hogy

A
rl,

hú své Ia_. kereszteny egyházakban

az ünnepet megel z negyven napos, hamvamsurdán
kezd d nagyböjt után a hí v k ekkor kezdhetté k meg
ú ira a hú sé telekfogyasztását. A közé pkorban mé g
né gy-, ké s bb háromnapos voJt hú své tünnepe, a XVl,
II. században egy pápai lendelet kett Ie csökkentette
napiainak számát . AXX. század elejé n vé gül X, Pius a
hú své thé tf t is eltörölte, Nálunk azonban a Rákosikorszakot kivé ve a hé tf is munkaszüneti nap maradt.
A hú své tel tti hetet nagqhé tnek nevezik a megváltás
nagy esemé nyeinek emlé ké re.Ez a vinigvasárnappal
(Krisztus ]eruzsálembe vonu]ásának emlé knapjával)
kezd dik é s ;eJes napja mé g a nagy, vagy zöld(.sütörtök,
a nagqpé ntek (|é zus halálának napja), é s a naqqsmmbatMárk evangé liuma szeí jnt Jé zus a halá]a el tti esté n
összejött taní tványaival egy nagy teremben a zsidó
Pú í szÉ dmegünneplé sé re, {A zsidók az Egyiptomból va1ó menekülé st ünnepelté k az emlí tett napon,) Jé Zus
ezután az utolsó pászka után vezette be az ett l kezdve Úr vacsorájának nevezett szertartást, Lukács evangé liuma szerint azt parancsolta taní tványainak, hogy
azok is ezt cselekedjé k, reá emlé kezve.
HtlSVé t megünneplé se az ókereszté ny korban ké tfé leké ppen törté nt, Keleten ]é zus halá]áról egy állí tólag
Szent |ános evangé listától származó hagyományra hivatkozva, a zsidó naptár e]s tavaszi hónapjának els
teljes pászkai holdtöltekol (a zsidó nizan hónap l4,
napján) emlé keztek meg. Az evangé liumok szerint
ugyanis e napon törté nt a keresztrefeszí té S a Koponyák hegyé n. É rtelemszer en, az ezt követ harmadik
napon ünnepe]té k, feltámadását, a hú Své tot. Másutt
az a gyakorlat alakult ki, hogy a nizan l4, napja utáni
els vasárnapon ünnepelté k a feltámadását, s abból
számí tva visszafele a három napot, emlé keztek meg
Jé zus halá]áról, a megváltásról (függetlenü] attól,
hogy az nizan l4-é re esik-e vagy sem.)Az ünnep körül
már a kereszté nysé g els századában komoly viták kerekedtek, amit a krónikák pásftavita, vagy hú své ti vita né ven emlegetnek, A II1. században, Palesztinában m köd egyházatyán ak, Anatoliosnaft ,A hú své t hiszámí tásának szabáIqai" cí mmel fennmaradt í Iása is ielzi, hogy
mé g é vszázadokkal ké s bb is foglalkozni ke]]ett a ké rdé ssel, A gyakorlatot 325-ben a niceai zsinat próbálta
egysé gesí teni.Kimondták, hogy a tavaszi napé jegyen,
l sé g utáni els teleholdat követ vasárnapon kell
megtaltani hú své tünnepé t, Amennyiben márciusban
az els holdölte a napé jegyenl sé g (március 2l.) el tt
következik be, az els tavaszi holdtölté nek az áprilisit
kell tekinteni. Ha a megállapí tott nap a zsidók hú své tjával esne egybe, mé g egy hetet hozzá kell adni a kapott dátumhoz, hogy é rzé kelhet legyen az elkül nülé s.
Egyes kutatók ú gy gondoliák, hogy az egyházatyák a
kereszté nyek é s a zsidók között akkoriban növekv ellenté tek miatt tudatosan választották el a 1egnagyobb
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zsidó é s kereszté ny ünnepet. A hú své tkörüli csaták

ennek ellené re mé g jó ideig folytak {s nem csak azé rt,

mert a zsinat e hatáIozatát nem vette be a kánonok
közé ). Egy Audaeus nev eretnekké nyi]vání tott
felekezet-alapí tó pé ldául azzal vádolta a zsinatot,
hogy az Constantinus császár iránti hí zelgé sb I szabta meg ú gy a hú své tünnepé t, hogy az el ször a császár születé snapjára essé k. Bár a keleti é s a nyugati
kereszté ny egyházak Nagy Károly frank király é s római
császár uralkodásának (7ó8-8l4) ideié t l uevanazon
elvek alapián számí tják az ünnep id pontiát, mé eis
é vr ]-é vre elté ró dátumokat határoznak meg, mivel a
telehold, illetve a napé jegyenl sé g kiszámí tására elté r módszereik vannak, Az elté ré salapvet en abból
is adódik, hogy a keleti egyházak a ]ulius caesar á]tal
i, e, 4ó-ban bevezetett ]ulianus-naptárt, a nyugatiak pe-

dig a XIlL Gergely pápa rendelete alapján l582-t l
használatos, szök napokkal korrigált ú gynevezett
Gergely-naptárt tekintik kiindulási alapnak_ Az ügyben
egyé bké ntegé szen friss kezdemé nyezé sekis vannak.
Az Egyházak Világtanácsa 1997 -ben azt javasolta,
hogy a kereszté ny egyházak állapodianak meg a hú své t közös id pontiáról é s annak a következ é vezred
els é vtizedé bentörté n bevezeté sé r l,
hé lkölnapi embert azonban legkevé sbé sem za-

.rlVarta

aZ, hogy a mozgó ünnep különböz
naplári
napokra,
s t elté r hónapokra március 22, é s április
^
25, közé esik, s í gy az ünnepkörhöz kapcsolódó számos né pszokással is az egyházi naptárhoz kell igazodni. zöidcsütörtökön
zöld é teleket ké szí tetteka háziasszonyok. Sóskát, spenótot, egyes helyeken csalánf Zelé ket tálaltak ebé dre, Nagypé ntek Jé zuS keresztha,
lálának napja, erre emlé kezve e n apon nem harangoznak
a templomokban _ ,A haranqoh Rómába nentek" szokás
ilyenkor mondani_ (A közé pkorban, mint feljegyezté k
akadt olyan ember, aki el z este a haranghoz kötözte
magát, mert sZó szerint é rtette a dolgot, s ú gy gondolta, ily módon
maga is Rómában teremhet,) Nagyszombaton, a feltámadási körmenetkor ú jra megkondulnak a harangok, Ré gen az ünnep hajnalán került
sor egy különleges né pi á|tatosságra, a ,,]é zuskeresé s"
szertartásáIa, amikor a falu el imádkozó vezeté sé vel
körmenetben Vé gigiárta a határbeli kereszteket, majd
a legtávolabbinál megtalálva az el z leg odarejtett
krisztus-szobrot, azt diadalmenetben, é nekelve vitté k
vjssza a templomba, Már a XVIL századból van ré geb,
bi szokáské nt leiegyzett í rásos nyoma, hogy ilyenkor
zailottak a hatórkuüIé sek, a processió-járások is, Úgy
gondolták, hogy az ekkor körbeiárt területek mentesek
lesznek a gonosz rontásaitól. A hú své totkövet |ehé r
vasárnapot a Dunántú l egyes ré szein mátkaváltó vasórnapnak is nevezik, mivel a nagylányok ekkor választottak maguknak é letre szóló barátn t, Magát a szertar,
tásoS barátságköté st, vagy meger sí té St komáláské nt
é s mátkázáské nt is emlegetik, Hú své thagyományos

tek annak a leánynak kapujára, aki
igazán közel állt szí vükhöz. A hú s_
vé tköszönt
ké peslapok kedvelt

motí vumai

a

kü

lönfé le tapsifüle-

sek é s a hí mes toiások, Hogyan ke-

rültek olyan közeli kapcsolatba,

\ogy ilt-ot|. mé g a hú své ti tojás Világra pottyantásával is megvádol,
|ák szegé ny nyuszikat? Nos, a legné pszer bb magyarázat né met

eredetr I szól. A közé pkorban a
né met jobbágyoknak hrlsvé tkor
gyöng],tyú kot é s to|ást, valam jnt
nyulakat kellett a földesuraknak
kötelez szolgáltatáské nt alándé kba vinni, Né metül a nyú l Hase, né hány né met táiegysé gen a gyöngy-

tyú kot röviden Hasel-nek nevezik.
HasonIó hangzásuk keverhette beJe a szegé ny nyulakat ebbe a
toiás-ügybe.
hú ,svdi bcsolkodás szokását álta,I llaban egy regl legendara VeZe-

tik vissza, A Jé zus sí rját rz

katonák

e szerint, ví zzel öntötté k le a feltámadás örömhí ré vel szerte induló

jeruzsálemi asSZonyokat. Ennek

em|é ké rea locsolást valaha vödörrel é s ví zzel vé gezté k,Eredetileg a
Iegé nyek öntözté k meg remé nyeik

Loc§olás hlisvé t hé tí nvödörb l,

ví zzel.,.

jetké pei közé tartozik a bárány é s a
Utóbbi a ter,
'oiás,
mé kenysé g si szimbóluma, de a sí
rjából feltámadó
Krisztust is ielké pezi, A bárány a zsidóknál aZ Egyiptomból menekü]é s é tele volt. A kereszté nysé g ]é zusra
alka]mazva vette át: ,Agnus Dei,lsten Bárárya, ki elveszed
a viláq b neit" hangzik az ene vonatkozó ima. Az
örmé ny-katolikusok ma is áldoznak megszentelt bárányt, Né hány kutató ú gy vé Ii, hogy az ú labban terje-

d toiásfa-dí Szí té sAusztriából é rkezett hozzánk, ott
ugyanis már a hetvenes é vekben áru]tak a virágbol-

tokban olyan barkaágakat, amelyekle festett tojásokat
é s kisebb dí szeket aggattak,
Szé kehjföldön azonban már a mú lt század vé gé nszokásban volt a hajmlí a-hé szí té s.Hú své tra virradván szalagokkal é s hí mes toiásokkal feldí Szí tett feny ágat t z-

szerinti jöVend be]ijüket, a háZas
fé rfiak felesé geiket é s az ismer s
asszonyokat. A kislányok meglocsolása a kisfiú kra maradt, A lányok szí Vesen Vetté k a locsolást, mert ú gy tartották, hogy akire e napon nem kerül ví zpermet, az nem
foq fé qhez menni,

pártában marad, Ké s bb alakult ki az ál-

talános öntöZgeté s, majd a ké t vi]ágháború között vá]tozott át szódásszifonból spriccel sz daví zzel, szappanos ví zzel, ké s bb kölnivel való locsolássá. Akkor vált
igazi nag}.,/árosi szokássá az elmaradhatatlan ]ocsolóversek divatja is, A közkölté szet ezen m faja, ma is virágzik- E sorok í rója pé ldául, cikké nek papí rra veté se
el tt mindössze negyedórás internetes ,,szörföZé s" során nem kevesebb, mint negyvenné gy különböz
humoros hú své tilocsolórigmussal találkozott, Bizonyí té kául annak, hogy a hú své tolásma is é l né pszokás.

Heged s Sándor
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