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Tojás, nyuszi, locsolkodás, körmenet – a magyar

szokásokat jól ismerjük, de mi a helyzet a

nagyvilágban. Milyen szokások jellemzik a Húsvétot

külföldön? Néhány érdekességet gyűjtöttem össze

Nektek.

A magyar szokásokról itt olvashatsz:

https://www.magyarorszagom.hu/husveti-

szokasok.html
https://turul.info/napok/husvetihagyomanyok

https://www.magyarorszagom.hu/husveti-szokasok.html
https://turul.info/napok/husvetihagyomanyok


Nézzétek meg a következő archív filmrészletek 

segítségével, hogyan változtak a húsvéti locsolás 

szokásai Magyarországon az 1920-as évektől az 

1980-as évekig.

https://www.youtube.com/watch?v=uzP7YISwS00

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/felmertek-a-magyarok-husveti-szokasait-a-fiatalabb-nok-
szivesebben-fogadnak-locsolokat-infografika-645628/

https://cultura.hu/gasztro/hagyomanyos-husveti-etelek/

https://www.youtube.com/watch?v=uzP7YISwS00
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/felmertek-a-magyarok-husveti-szokasait-a-fiatalabb-nok-szivesebben-fogadnak-locsolokat-infografika-645628/
https://cultura.hu/gasztro/hagyomanyos-husveti-etelek/


Skandinávia

Svédország
A Húsvétot a családdal töltik, a menü is szinte ugyanaz, mint Karácsonykor, de
omlett helyett a tojást ilyenkor főzik. Számukra a Húsvét színe a sárga, így
otthonaikat a sárgával és a svéd zászló (sárga-kék) színkombinációjával díszítik. A
Húsvét jelképe a húsvéti virgács az asztalon. Påskris, nyírfaágak színes tollakkal
díszítve a végükön. Locsolkodni nem szoktak, viszont vidéken a kislányok
csütörtökön és vasárnap beöltöznek húsvéti boszorkánynak és rajzokkal vagy kézzel
készített portékákkal járják a házakat, cserébe egy kis édességért.

Norvégia
Újabb húsvéti szokás a “húsvéti krimi” (Påskekrim), 
a tévében krimiket adnak, a könyvesboltokban is a 
krimi kerül középpontba.

Finnország
A finn gyermekek húsvétkor boszorkánynak öltöznek és csokoládétojásokat
kéregetnek az utcán, elmaszkírozva, sálakkal a fejükre tekerve, tollakkal
ékesített fűzfagallyakkal a kezeikben. Az ország nyugati részén Húsvét
Vasárnap máglyarakásokat gyújtanak, ami egy ősi északi szokásra vezethető
vissza. Eszerint a lángok elijesztik a Nagypéntek és Húsvét Vasárnap között
seprűn repkedő boszorkányokat.







Spanyolországban, Verges középkori városrészén, Nagycsütörtökön a lakók eljárják a halál
táncát. A szokás alapján bibliai jeleneteket újrajátszva, mindenki csontváznak öltözve
parádézik a város utcáin. A tánc éjfélkor kezdődik és több órán át tart, egészen kora reggelig.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom
/tamop425/0005_19_europai_unio_scor
m_13/134_zszlk_cmerek.scorml

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_19_europai_unio_scorm_13/134_zszlk_cmerek.scorml


1991-ben Ausztráliában elindult egy

kezdeményezés, amely szerint a

húsvéti nyuszit húsvéti erszényes

nyúlra cseréljék le. Az országban

ugyanis a nyulak kártevőnek

számítanak, amik tönkreteszik a

termőföldeket és a termést is. Így

Ausztráliában a nagy cégek csoki

erszényes nyulakat dobnak a piacra,

ezzel egyébként segítve a

veszélyeztetett faj helyzetét is.

AUSZTRÁLIA



A helyiek ebben a városban egy 350 éves húsvéti hagyományt ünnepelnek, ami „Scoppio del Carro” néven fut,

ami annyit tesz, hogy a szekér robbanása. Húsvétkor Firenze polgárai feldíszítenek egy szekeret, amit rogyásig

pakolnak tűzijátékkal, majd ezzel végigvonulnak a város utcáin, színes 15. századi jelmezekben. A túra a firenzei

dómnál ér véget, ahol is az érsek a húsvéti mise közben meggyújtja a kanócot, majd a szertartás végén

körbeállják a „felrobbanó” szekeret és gyönyörködnek a tűzijátékban. Az első keresztes-hadjáratig nyúlik vissza

a hagyomány eredete és a bő termést hivatott biztosítani.

FIRENZE, OLASZORSZÁG



Ha erre jársz Húsvét Hétfőn, üres gyomorral gyere ebbe a városba! Amikor
ugyanis Napóleon a hadseregével Dél-Franciaországon keresztül masírozott,
megállt egy kisvárosban és omlettet evett. A hadvezérnek annyira ízlett az
étel, hogy elrendelte a város lakóitól, hogy reggelre készítsenek egy óriási
omlettet a tojásaikból a hadseregnek. Ez a hagyomány ma is él: minden
évben a város főterén egy több mint 4500 tojásból készül és körülbelül 1000
embert lát el.

FRANCIAORSZÁG, HAUX



URBI ET ORBI

Nagypénteken a Pápa a Kereszt Útjáról emlékezik
meg a Colosseumban. Egy hatalmas, égő
fáklyákkal díszített kereszt világítja meg az eget. A
misét Nagyszombat estéjén tartják, majd Húsvét
Vasárnap több ezer látogató gyűlik össze a Szent
Péter téren, hogy láthassák a Pápát, ahogy
áldását adhassa „Rómára és az egész világra”.

JERUZSÁLEM

A városban, amelyben Jézus keresztre
feszíttetett, a keresztény lakosok Nagypénteken
végigsétálnak ugyanazon az úton, amelyen
Jézus azon a napon, amelyen keresztre
feszítették. Néhányan keresztet is visznek
magukkal a sétára.

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2019-03/ferenc-papa-2019-es-husveti-szertartasainak-rendje.html

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2019-03/ferenc-papa-2019-es-husveti-szertartasainak-rendje.html


A tavaszi szünetben pihenjétek ki az elmúlt időszak

fáradalmait, ehhez javaslok néhány az ünneppel

kapcsolatos filmet, amelyeket a következő linken

érhettek el:

Kellemes húsvéti ünnepeket és jó szórakozást kívánok!

https://tudasmania.hu/ezek-a-legjobb-husveti-filmek-

21-film-husvetra/

https://tudasmania.hu/ezek-a-legjobb-husveti-filmek-21-film-husvetra/


Források, felhasznált 
cikkek:

• https://welovescandinavia.wordpress.com/
2016/03/27/skandinav-husveti-szokasok/

• https://europapont.blog.hu/2016/03/26/h
usveti_szokasok_europaban

• https://petofilive.hu/hirek/cikk/2018/03/2
9/12-kulonos-husveti-szokas-a-vilag-
minden-tajarol#

• https://pannonrtv.com/rovatok/szines/hus
veti-koszontesek

• https://dolcetravel.hu/termek/2020-04-10-
04-13-husvet-stajerorszagban-4-nap-3-ej-3/

• https://hu.depositphotos.com/stock-
photos/dia-keret.html

https://welovescandinavia.wordpress.com/2016/03/27/skandinav-husveti-szokasok/
https://europapont.blog.hu/2016/03/26/husveti_szokasok_europaban
https://petofilive.hu/hirek/cikk/2018/03/29/12-kulonos-husveti-szokas-a-vilag-minden-tajarol
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/husveti-koszontesek
https://dolcetravel.hu/termek/2020-04-10-04-13-husvet-stajerorszagban-4-nap-3-ej-3/
https://hu.depositphotos.com/stock-photos/dia-keret.html

