
Húsvétra készülve 

 

„Isten mindig hűséges hozzánk, és egy pillanatra sem szűnik meg szeretni 

minket, követi lépteinket, és mindig utánunk szalad, amikor eltávolodunk  

Tőle.” (Ferenc pápa)  
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III. évfolyam 3. szám 

Népszokások 

Bálint Sándor Ünnepi 
kalendárium című 
könyvéből idézünk néhány húsvéthoz kap-
csolódó népszokást. 

   „Országszerte föllelhető archaikus népha-
gyomány húsvét napjára virradóra Jézus kere-
sése, Agyagosszergényben istenkeresés, Kiskun-
majsán Szentasszony követése, Battonyán 
szentsírkeresés, amely nyilvánvalóan a közép-
kori liturgikus gyökérzetű ludus paschalis em-
lékezetét őrzi. Főleg Székelyföldön a határ-
kerülés mozzanataival is keveredett.  

   A húsvéti misztériumjátéknak négy hazai 
szövegváltozata van, amelyet rendre Hartvik 
püspök Agendája (XI. század második fele), 
egy Grácban őrzött kódex (XII. század); a 
Pray-kódex (XIII. század legeleje) és a sop-
roni illetőségű Golso-kódex (1363) őrzött 
meg. Bemutatásuk előtt azonban a liturgikus 
hátteret, szertartásokat kell röviden megis-
mernünk. 

   Nagypénteken a templom alkalmas helyén 
mint láttuk—felállították Jézus jelképes sír-
ját, amely leginkább a jeruzsálemi Szentsír-
bazilikára emlékeztetett. Sokszor hordozha-
tó, tolható alkotmány (sepulchrum Christi) 
szolgált a szertartás céljaira. Ennek egyetlen 
hazai, de európai viszonylatban is igen jelen-
tős emléke Garamszentbenedek bencé apát-
ságáé volt. Az esztergomi Keresztény Múze-
um őrzi. Figyelemre méltók azok az ábrázo-
lások: faszobrok és fadomborművek, amely 
külsejét díszítik. Felső baldachinszerű részén 
a tizenkét apostol álló alakja. A koporsó két 
hosszanti oldala három-három mezőre osz-
lik, mindegyikben egy-egy katona. Két végén 
Krisztus pokolraszállása: Ádám és Éva és 
talán Ábrahám, illetőleg feltámadása: a há-
rom Mária és a gyolcsot felmutató angyal. 

 A nagypénteki csonkamise után a 
szent keresztet ilyenfélében helyezték el. 

Húsvét reggelén a sírhoz ment a papság. 
Illendően fölemelte a keresztet, és helyébe 
gyolcskendőt vagy fátyolt tett a sírba, 
amely azokat a ruhákat jelképezte, ame-
lyekben az Úr teste betakarva nyugodott a 
koporsóban. Ilyen fátyol emléke egy 1535 
körül írt pannonhalmi leltárban is fenn-
maradt.  

   Hartvik szövege után a XIII. századból 
is maradt ránk egy Quem quaeritis-játék, 
amelyet Grácban őriznek. Világi papok 
számára készült, valószínűleg a kalocsai 
érsek hatósági területén. Igen szűkszavú, 
jóformán csak jelzéseket ad. Inkább bibli-
kus, mint liturgikus jellegű. Feltárást és 
értelmezését Mezey Lászlónak köszönjük, 
A játék előadása a nagyszombati vecser-
nyéhez kapcsolódott. E szokatlan időpont 
okát, Mezey szerint egyelőre nem tudjuk 
megmagyarázni. 

   Pray-kódexben megörökített szertartás 
szerint a húsvét hajnali offícium 
nocturnum harmadik versiculusa alatt két 
angyalnak öltözött pap, diakónus, esetleg 
gyermek lement a sírhoz és ott megálltak, 
agy leültek. Amikor a harmadik versiculust 
is elmondták, az egész papi kórus levonult 
a sírhoz. Kettő-három a Jézus keresésére 
induló asszonyokat jelképezte közülük 
(Márk 16,1-7). E Máriák és a két angyal 
között folyt le a dráma párbeszéde, amely-
nek végén az angyaloknak e szavaira; 
nincs itt, feltámadt, jöjjetek és lássátok a 
helyet—ketten fölvették a gyolcsruhát és 
bizonyásgul a nép felé fordulva felmutat-
ták. A szertartást prédikáció és áldás fejez-
te be.” 

Forrás:  

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, 1998. 
363-365. p. 
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Elmélkedés 3 

Játék 4 

A tartalomból: 



Szent László éve  

Szent László, Isten szolgája, 

Magyarok fényes fáklyája, 

Ó, Szent László király, imádd Istent értünk, 

Teáltalad légyen földön békességünk! 

 

 Te voltál földünk virága, 

Keresztényeknek királya! 

Ó, Szent László király, imádd Istent értünk, 

Teáltalad légyen földön békességünk! 

 

Nézd keresztény királyodat, 

Ezt a régi országodat! 

Ó, Szent László király, imádd Istent értünk, 

Teáltalad légyen földön békességünk! 

 

Ó, Szent László, magyaridat, 

Oltalmazzad fiaidat, 

Ó, Szent László király, imádd Istent értünk, 

Teáltalad légyen földön békességünk! 

 

Rontsd meg mi ellenségünket, 

Vidd egyességre népedet! 

Ó, Szent László király, imádd Istent értünk, 

Teáltalad légyen földön békességünk! 

 

Forrás: Énekek Szent László király tiszteletére 
 

Mátyás-templomban látható 
freskó 

Hermája Győrben 

Ereklyetartó hermája 

Magyar Anjou Legendárium 



Ady Endre: Szép húsvét 

Odukat és kriptákat pattant 

S bús árkokig leér a szava: 

Ilyen a Husvét szent tavasza 

S ilyen marad. 

Miért tudjon Ő az embervérről, 

Mikor künn, a Tavaszban 

Minden csoda csodát csinál 

S minden drága fizetség megtérül? 

Óh, Tavasz, óh, Húsvét, 

Emberek ősi biztatója, 

Csak azt szórd szét köztünk: 

Állandó a tavaszi óra 

S ilyen marad. 

Krisztus támad és eszmél, 

Odukat és kriptákat pattant. 

Van-e gyönyörűbb ennél? 

 

Húsvét–versek  
Juhász Gyula: Húsvétra 
 
Köszönt e vers, te váltig visszatérő  
Föltámadás a földi tájakon, 
Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 
Te zsendülő és zendülő pagony! 
Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 
Fogadd könnyektől harmatos dalom: 
Szívemnek már a gyász is röpke álom, 
S az élet: győzelem az elmúláson.  
 
Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 
Virágot áraszt a vérverte árok, 
Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 
 
Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 
És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!  

„Húsvét a kereszténység első és legnagyobb ünnepe. Már jóval azelőtt, hogy a keresztények karácsonyt meg-
ünnepelték volna, a húsvétot hitük középpontjának, és életük tulajdonképpeni ünnepének tekintették. Az 
Egyház már a negyedik évszázadban az egész hetet szent hétként ünnepelte, és nem csak a triduum sacrum-ot 
(a nagypéntektől húsvétvasárnapig tartó három napot). A görögök a szent pászka hetének vagy nagyhétnek 
nevezik. Különösen Jeruzsálemben ünnepelték sajátos istentiszteletekkel a nap különböző óráiban. A korai 
keresztények gyakran egész héten át böjtölnek. Hogy ezzel készüljenek fel az éjszakák éjszakájára, húsvét vigí-
liájára. Napjainkban a nagyhét különleges jelentősége  új értelmezést nyert. Húsvétot nem csak húsvétvasár-
nap akarjuk megünnepelni. Sokan igénylik – ismét – a teljes nagyhéten át tartó felkészülést. Érzik, hogy ezen a 
héten a hit tulajdonképpeni titkát ünneplik, azt a titkot, hogy Jézus legyőzte a halált, és részesít minket feltá-
madásában.  

… 

A hetes szám ősidők óta szent szám. A hétnek hét napja van. Ismerjük a hét szentséget és a Szentlélek hét 
ajándékát is. A hetes az átváltozás száma. A földet Isten lelke tölti be és átváltoztatja. Így a nagyhét hét napjá-
hoz hozzá kapcsolnék még egy másik vallási hagyományt is, amelynek Jézus a kereszten elhangzott mondatai-
ról, vagy más néven hét szaváról elmélkedik. Már a középkortól kezdve szívesen mélyültek el Jézusnak a ke-
reszten mondott hét szavában. A nagyhét a legkiválóbb időszak arra, hogy napról-napra átelmélkedjük a Jézus 
által mondott hét mondat egyikét. A spirituális hagyomány nagyon kedvelte Jézusnak ezt a kereszten mondott 
hét szavát. Jézus a lelkét adta ebbe a hét szóba. Mintha a lelke bele lenne sűrítve ezekbe a mondatokba. A sza-
vak révén leszünk képesek megismerni. Ahogy Jézusnak a kereszten mondott szavairól elmélkednünk,, és 
ahogy hagyjuk, hogy azok a szívünkbe hatoljanak, úgy tölt majd el, és változtat át bennünket is az ő lelke.” 

Grün, Anselm: Hét szó az életért, Tihanyi Bencés Apátság,  

Keresztury Dezső: Vigasztaló 

 

Van úgy, hogy elnémul, megáll 
az ember; vár, borzong, alél: 
a szívéből térdébe száll, 
s szivárog csendesen a vér 
 
a sebből, melyben megszakadt 
munkák, napok gyökere ég, 
s jövő gyötrelmek alszanak, 
míg konokul halad az év, 
 
s vajúdva újul életünk, 
mint tojásról lehull a héj: 
böjtből húsvét felé megyünk: 
akit megöltek, újra él.  

Húsvéti elmélkedés 



Játék – Nemzetközi Gyermekkönyv Nap 

Véleményedet, véleményüket  várjuk a hirlevel@szegepi.hu  
e-mail címre. 

 

Az idei évben is megrendezzük április másodika, a Nemzetközi Gyer-

mekkönyv Nap alkalmából több héten keresztül tartó versenyünket. 

Az előző évekhez hasonlóan a SZEGEPI honlapján áprilisban minden 

héten egy-egy feladatsort találnak a diákok. A vállalkozó kedvű diá-

kok a feladatok beküldésével vehetnek részt a versenyben, melynek 

végén könyvajándékokat adunk jutalmul. 

 

Kérjük, figyeljék honlapunkat! 

 

A 3/1. számunkban meghirdetett játékra további „megfejtések” érkeztek. Ezeket mutatjuk 
most be: 

Aranyeső: 

A nővérképző nemcsak a kórházi életre, de az életre is felkészít. És megérkezik a szerelem, ahol a mosoly 
lassan, mélyről érik és tör felszínre és terül szét a férfiarcon. 

 

Süteménység: 

Rímekben érkező sütik, tulajdonságokkal, élettörténetekkel. 

 

Időfutár: 

Mozart korában másmilyen az élet és a sakkgép is meg lehet ismerni. 

 

Hollóasszony: 

Szilágyi Erzsébet nemcsak levelet írt, de küzdelmes életet élt, és életének szem-

tanúi mondják el élettörténetét. 

Impresszum: 
SZEGEPI 
Pedagógiai Tájékoztatás 
6720 Szeged, Dóm tér 6. 
Felelős kiadó: Dr. Kozma Gábor 
szerkesztő: Kövécs Ildikó 
http://www.szegepi.hu 
e-mail: hirlevel@szegepi.hu 

Játék, játék! - beküldött 

Szent László-év versenyfelhívás           Mennybe menők szent lépcsője, 

Hitvallóknak díszítője, 

Áldás, dicséret neked. 

Ámen.”  

(Szent László-himnusz XII. sz.) 

A szegedi Karolina Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével együttműködve a 
Szent László-év tiszteletére csapatversenyt hirdet 3-4. osztályos tanulók számára.  

A vetélkedő célja lovagkirályunk életének jobb megismerése, az olvasás népszerűsítése, s a feladatokon keresztül 

a gyerekek kreativitásának fejlesztése. 

A verseny több részből áll. A megadott irodalmat a csapatoknak három formában kell feldolgozniuk. Egy mon-

dát válasszanak ki és készítsenek belőle színdarabot! Az előadás időtartama ne haladja meg az 5 percet! Tervez-

zenek egy plakátot is, mely reklámozza a színdarabjukat! Ezt a csapatok hozzák magukkal a versenyre, melyet 

kiállítunk az iskolánkban! A helyszínen kerül sor a jelenet előadására és egy komplex, a mondákra és Szent 

László életére épülő játékos megmérettetésre. További részletek a SZEGEPI honlapján www.szegepi.hu  


