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Húsvéti körmenet 
 

Hazánkban különös fénnyel szokás nagyszombat délután a föltámadást megün-
nepelni. Tudjuk, hogy a föltámadási körmenetet csak Közép-Európában ismerik. 
Sajnos, néprajzi vonatkozásairól megfigyelések és följegyzések híján szinte semmit 
sem tudunk. Ismeretes, hogy körmenet közben a négy világtáj irányában szentségi 
áldásban szokták részesíteni a processió mély csendben térdeplő résztvevőit. Szeged-
Alsóváros népe azonban az általános hazai szokástól eltérően, áldás közben ezeket 
mondja: Jézus, Jézus, Jézus, Mária, Mária! Ezt mind a négy áldáskor elnyújtott, pana-
szos, éneklő hangon megismétlik. E szokás eredete a helyi néphagyományok szerint 
még a török időkbe nyúlik vissza. Egy alkalommal, talán éppen nagyszombati napon, 
Szegednek asszonyokból, gyermekekből, elaggott öregekből álló népe a templom 
köré épült ferences kolostor falain belül keresett menedéket a törökök ellen. A benn-
szorultak Jézus és Mária nevéhez való sűrű fohászkodással kérték az égi segítséget, 
ami nem is maradt el. A törökök azt gondolták, hogy a kolostor falain belül nagyobb 
keresztény sereg készül a szokásos Jézus, Mária kiáltással a küzdelemre, így megfor-
dultak és visszavonultak13. Valószínűbb azonban, hogy ez a kiáltás a húsvéti határke-
rülésnek csökevényes maradványa.  

A szabadságharc idején Goszpodince (később Boldogasszonyfalva, Bácsbodrog 
vm.) ostrománál a szegedi honvédzászlóalj azt kívánta, hogy a támadásban a legelső 
legyen. Úgy is történt. Nagyszombat napja volt (1849) és a rohamra induló felhang-
zott az ének: Föltámadt Krisztus! Krisztus ez napon! Erre az egész zászlóalj Alleluja-
harsogás közben véres közelharccal be is vette Goszpodince sáncait14. 

Nem lehetetlen, hogy ez a jelenet a középkori magyar vitézi szokásoknak kési fel-
villanása. Laskai Osvát ugyanis a Gemma fidei-ben15 a következőket mondja:  

Amikor a jámbor magyar katonák csatába indulnak, Krisztus keresztjének ellen-
ségei, a török ellen, előbb önmaguk biztatására mondogatják. Hálát adunk az Úris-
tennek, hogy az igaz hitben vagyunk és ezért harcolunk. Akár győzünk, akár megha-
lunk: megdicsőülünk. Kiáltsuk tehát háromszor erőteljesen a mi nagy királyunknak, 
Krisztusnak nevét. Azután egyesek magukat a Boldogságos Szűznek ajánlják, mások a 
szent királyoknak (t. i. Szent Istvánnak és Szent Lászlónak), némelyek megérintik 
testüket és ezt mondják: tudom, hogy az utolsó napon a földből föltámadok és ebben 
a percben látom meg Megváltómat, Istenemet. Ez az én lelkem reménysége. Azután 
közösen elkezdik hatalmas hangon (biztosan magyarul) a canticumot16 Krisztus 
Urunk feltámadásáról:  

 

                                                 
13 Bálint Sándor: Hódoltságkorabeli népszokás a Szeged-alsóvárosi föltámadási körmenetben. 
Ethnographia, 1931, 97. 
14 Reizner János: A régi Szeged. Szeged, 1884, 222. 
15 A hit gyöngye (1507).  
16 canticum – bibliai ének 
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CHRISTUS SURREXIT, MALA NOSTRA TEXIT, ET QUOS HIC DILEXIT, 
HOS AD COELOS VEXIT: KYRIE ELEISON, ALLELUJA!17  

Tápén és Jászladányban a nők, még a legöregebb asszonyok is a föltámadt Krisz-
tus tiszteletére tiszta fehér ruhában vesznek részt a körmenetben. Sándorfalván azt 
tartják, hogy annál több gyümölcs fog teremni, minél többen mennek el a család tag-
jai közül a föltámadásra. 

Itt említjük meg a húsvéti gyertyához fűződő egyetlen népies hiedelmet: a 
csanytelekiek (Csongrád) szerint, aki először fizet a papnak húsvéti gyertyára, annak a 
családja szerencsés lesz, mert Krisztus gyertyája világít bele az életébe. 

Minthogy az egyház böjti fegyelme a régihez képest sokat enyhült, a húsvéti ele-
deleket a hívek már a föltámadási körmenet után magukhoz veszik. Miután az ételek 
megáldása húsvét reggelén szokott a templomban lenni, hogy szentelményjellegük 
megmaradjon, Szeged-Alsóvárosban a családfő szenteli meg az asztalnál őket. 
Sándorfalván először a szentelt kolbászból esznek, hogy a kígyó ne másszék a szájuk-
ba, azaz a gonosz lélek ne kísértse őket. 

                                                 
17 Idézi Horváth Richárd O. Cist. Laskai Osvát. Budapest, 1932, 62. 


