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Húsvét az Egyesült Királyságban 

 Akárcsak Magyarországon, a húsvét Angliában is az egyik legnagyobb keresztény ünnep. Rengeteg 

vidám és színes felvonulást, kirakodóvásárt rendeznek ilyenkor, ami jó ürügy arra, hogy kicsit 

kikapcsolódjon az egész család. 

 

 

 Húshagyókedden (Shrove Tuesday) több helyszínen is palacsinta versenyeket rendeznek Angliában. 

Ez eredetileg egy kis angliai városkából, a Buckinghamshire-ben található Olney-ból származik, ahol 

1445-ben egy háziasszony annyira belefeledkezett a palacsintasütésbe, hogy már csak a harangszóra 

eszmélt fel. Ekkor úgy, ahogy volt, palacsintasütővel a kezében rohant a templomba, hogy le ne késse 

a misét. 

 

 Nagypéntekhez fűződik a Hot Cross Bun ceremónia, amikor is egyfajta fűszeres húsvéti 

zsemlét szolgálnak fel. Ezek kicsi, enyhén édes, élesztős zsemlék, melyek mazsolával, ribizlivel és 

néha apróra vágott cukrozott gyümölccsel készülnek. Sütés előtt egy keresztet rajzolnak a zsemlékre, 

majd amikor kisült, a keresztet megtöltik citromízű cukormázzal. 

 

 A gyerekek legjobban talán a húsvéti tojásvadászatot élvezik, ami akár versennyé is alakulhat. A 

szülők kora reggel felkelnek, és a ház és a kert különböző pontjain elrejtik a csokitojásokat, 

csokinyuszikat, festett tojásokat. A gyerekek persze azt hiszik, hogy a húsvéti nyuszi jött be a házba 

és a kertbe, s ő rejtette el a csokikat. Általában áthívják a szomszéd gyerekeket is, és indulhat a nagy 

húsvéti tojásvadászat! Aki többet összegyűjt, kisebb ajándékot nyer. Több háznál a tojáskereső 

versenyt összekötik kisebb partikkal, ahol tojást festenek, maszkot készítenek vagy muffinhoz 

hasonló cupcake süteményt sütnek. 

 

 A húsvét Angliában soha nem múlhat el tojásgurító verseny nélkül sem. Rendszerint húsvéthétfőn 

kerül megrendezésre, de a szabályok eltérőek lehetnek a különböző helyszíneken. A verseny lényege, 

hogy a gyerekek színesre festett kemény tojást gurítanak le füves lejtőn. A győztes az a személy, 

akinek először ér célba a tojása töretlenül. 

 

 Talán a legnagyobb látványosság a húsvéti ünnepkörben a Morris tánc (Morris Dance). Ez 

Angliában már évszázados hagyomány, gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. A Morris táncot 

mindig hivatásos férfi tánccsoportok adják elő, akik díszes jelmezekbe öltöznek, és tavasz-táncokat 

adnak elő, mégpedig abból a célból, hogy elijesszék a gonosz tél szellemét. 

 

 A locsolkodás Angliában nem szokás. A családok meglátogatják egymást vagy elutaznak pár napra 

pihenni. Reggelire főtt tojást esznek, nagyon finom sonkával. A főétkezésre – ami lehet a vacsora is 

– sült bárányt esznek menta szósszal, zöldségekkel, burgonyával. Desszertként Simnel Cake kerül az 

asztalra, ami marcipános gyümölcskenyér, és Írországban is szívesen fogyasztják. 

Felhasznált forrás: https://www.angliaikisokos.com/husvet-angliaban/ 
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