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Wielki Czwartek
Ludowe wierzenie węgierskie mówi o tym, że wszystkie dzwony na Wielki Czwartek udają się do 

Rzymu, dlatego ich dźwięk można ponownie usłyszeć dopiero w Wielką Sobotę. W tym czasie 
rolę dzwonów zastępowały kołatki lub dzwoneczki. Ważną rolę w tych dniach spełniały dzieci, 

które nawoływały mieszkańców okolicy na zbliżającą się mszę świętą.



Wielki Piątek
Na Węgrzech Wielki Piątek jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Decyzję w tej sprawie 

podjął parlament Węgier 7 marca 2017 roku.
W niektórych miejscach na Węgrzech zachowała się tradycja pieczenia chleba w Wielki Piątek – 
to ludowe wierzenie opowiada historię o Jezusie, który zmartwychwstaje czując zapach świeżo 

wypiekanego domowego chleba. 



PISANKI

Wielkanoc na Węgrzech, 
podobnie jak w Polsce kojarzy się 

nieodłącznie z jajkami 
malowanymi w tradycyjne, ale i w 
różne bardziej fantazyjne wzory.



Święcenie pokarmów

Do tradycji należy również święcenie pokarmów podczas mszy wielkanocnej. Pokarmy 
zawinięte w białą chustę to najczęściej jajka, szynka, kołacz, jagnięcina, chrzan i wino. 
Tradycja mówi, że po święceniu powinno się jak najszybciej wrócić do domu, ponieważ 
„ten, kto szybko wraca do domowego ogniska, jest pracowitym członkiem rodziny”.



Śniadanie Wielkanocne

Podczas śniadania Wielkanocnego 
praktykowane jest dzielenie się 

jajkiem i pokarmami ze święconki. Na 
węgierskim stole goszczą przede 
wszystkim potrawy z jagnięciny.



Słodycze dla dzieci

Dzieci zgodnie z tradycją, 
otrzymują słodycze od 

wielkanocnego zajączka. 
Najczęściej słodycze ukryte 

są w domu lub 
przydomowym ogródku i 

trzeba je odnaleźć.



Poniedziałek Wielkanocny

Węgierska tradycja nakazuje w 
wielkanocny poniedziałek oblewać 

wszystkie kobiety i dziewczęta. 
Mężczyźni spryskują je perfumami. W 

zamian są częstowani jajkami na 
twardo, ciastem i alkoholem.



Biała Niedziela
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w tak zwaną Białą Niedzielę, gospodarze przesyłają sobie nawzajem 
talerze z jedzeniem. Na takim talerzu znajduje się wielkanocne jajko, kołacz i butelka wina, co ma 
symbolizować całoroczną obietnicę przyjaźni. Po otrzymaniu podarunku należy przygotować i odesłać 
sąsiadowi podobny talerz.



Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!


