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Győri István  

 

PÁSKA VAGY HÚSVÉT - szempontok 

a πάσχα szó újszövetségi 

fordításához 
 

hogy a cím is jelzi, az alapvető kérdést úgy kell feltenni: Az Újszövetségben 
mikor jelenti a πάσχα szó az ószövetségi páskát, és mikor jelenti a keresz-
tyén értelemben vett húsvétot? Ha pontos kritériumot tudunk felállítani, ak-

kor ezt következetesen tudjuk a fordításban is érvényesíteni. A kérdés látszólag 
egyszerű, de a válasz már kevésbé.  A legegyszerűbb az lenne, ha azt mondanánk, 
hogy az első húsvét előtt még páska, húsvét után már húsvét. Ezt a határt azonban 
azért nehéz meghúzni, mert a húsvét szó a mai értelemben, mint Jézus feltámadá-
sának napja, illetve az ennek szentelt ünnep nem is fordul elő az Újszövetségben. 
Az első keresztyének minden hét első napján egybegyűltek arra emlékezve, hogy Jé-
zus ekkor támadt fel. A húsvétnak a mai értelemben vett, azaz évente egyszeri, év-
fordulószerű megünneplése később alakult ki, időpontját először a niceai zsinat 
(325) szabályozta.   

A görög nyelvben nem is lehet megkülönböztetni a szó többféle jelentését. A 
héber peszah szót a görög nyelv hangtani törvényeihez igazították, a két utolsó 
hang cseréjével alakult ki a πάσχα forma. Néhány kivételtől eltekintve1 így találjuk 
meg a LXX-ban és általában a korabeli irodalomban. A héber szóhasználathoz iga-
zodva több igével is összekapcsolták, és így a széles jelentésskála egy-egy eleme ke-
rült előtérbe: a páska ünnepe, a páska megevése, a páska leölése. Később a görög 
egyházi szóhasználat a feltámadásra emlékező keresztyén ünnepet továbbra is a 
πάσχα szóval nevezte meg, és teszi ezt az újgörög nyelv is mind a mai napig. Eh-
hez bizonyosan hozzájárult az is, hogy a πάσχα egybecsengett a πάσχω azaz 
szenvedni igével.2 Hasonló jelenség volt ez, mint ahogy a magyar nyelvben egybe-
cseng az egyébként latin eredetű passió szavunk a páskával. Ahogy a zsidóságban a 
kovásztalan kenyerek ünnepével összekapcsolva a páska egy többnapos ünneppé 
vált, ugyanígy alakult ki fokozatosan a húsvéti ünnepkör, amelynek középpontjában 
Jézus szenvedése állt. Talán így érthető az is, hogy a görög egyházi szóhasználatban 
a zsidó páskaünnep és a keresztyén húsvét viselte ugyanazt a nevet, holott szigorú-
an véve a húsvéti ünnepkörben a zsidó páska megfelelője inkább a nagypéntek, Jé-
zus szenvedésének és halálának a napja lenne.  

                                                 
1 A LXX-ban találkozunk néhány helyen a héber vagy arám kiejtéshez igazodó alakokkal is: φάσεκ 

vagy φάσεχ, Josephusnál pedig többször előfordul nőnemben, ami egyértelműen az ünnepként 
való értelmezést erősíti.  

2 Utal erre  Varga Zsigmond is a πάσχα szócikknél: „a gör. nyelvű keresztyénségre nagy hatással volt 
a π. és a πασχω szavak homonímiás egybecsengése.” (Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-ma-
gyar szótár, Ref. Sajtóosztály, Bp. 1992. 753. p.) 

A 
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A szenvedés és páska összekapcsolása nagyon jól megfigyelhető a Lk 22,15-
ben: καὶ  εἶπεν  πρὸς  αὐτούς,  Ἐπιθυμίᾳ  ἐπεθύμησα  τοῦτο  τὸ  πάσχα 
φαγεῖν μεθʹ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν. A következő versben Jézus arra utal, 
hogy a páska az Isten országában fog beteljesedni. A zsidó páskaünnep fontos ele-
me volt a Messiás várása, a keresztyén gyakorlatban később ennek a helyére lépett a 
húsvét előtti böjt és a virrasztás.3 

A félreértések elkerülése végett már az első században kialakult az a szóhaszná-
lat, ami később az egyházatyáknál és a görög teológiai terminológiában is továbbélt, 
hogy a πάσχα  a keresztyén ünnepet jelentette, ha pedig a zsidó páskáról volt szó, 
akkor a πάσχα τῶν Ἰουδαίων kifejezést használták, pl.: „Közel volt a zsidók hús-
vétja, Jézus is felment Jeruzsálembe.” (Jn 2,13) Visszatérve a bevezető gondolatokhoz, itt 
az események kronológiája szerint mindenképpen még az első húsvét előtt va-
gyunk. A leírás időpontjában, tehát az első század vége felé a πάσχα minden való-
színűség szerint már keresztyén ünnep volt, tehát a szerző ezért hangsúlyozza, hogy 
itt nem erről, hanem még a zsidók páskaünnepéről (πάσχα τῶν Ἰουδαίων) van 
szó. A zsidó és a keresztyén ünnep különválása csak hosszabb idő alatt ment vég-
be. Eleinte a keresztyének is a zsidó páskával egy időpontban, ilyen értelemben 
együtt ünnepelték a Jézus feltámadását, majd csak a 2. század közepétől van írásos 
adatunk arról, hogy az ezt követő vasárnapra került át a húsvét megünneplése. A 
gyakorlatban azonban a két ünnep már valószínűleg hamarabb különvált.4 

 Ha a magyar nyelvhasználat felől közelítjük meg a kérdést, akkor nem hagyhat-
juk figyelmen kívül, hogy a magyar húsvét szó arra utal, hogy a húsnélküli, böjti idő 
után az ünnep egyben a hússal való élés újbóli lehetőségét jelöli. Ez a böjti gyakor-
lat azonban a bibliai időben még egyáltalán nem létezett. A zsidók kovásztalan ke-
nyere nem volt azonos a későbbi böjt gyakorlatával. A keresztyének eleinte a böjt-
nek csak a heti ritmusát ismerték (v.ö. Didache 8,1), a nagy ünnepekhez kapcsoló-
dó böjt szintén későbbi. Ez a tény is felveti azt a kérdést, hogy egy egyértelműen 
későbbi kegyességi gyakorlatot tükröző elnevezést lehet-e egy egészen más, korábbi 
helyzetben használni. Egyértelműen fogalmazva: lehet-e akár a fenti igehely kon-
textusában „zsidók húsvétjáról” beszélni? Olyan értelemben semmiféleképpen sem, 
hogy a zsidók számára a páska nem jelentette semmiféle böjti idő végét és ehhez 
kapcsolódóan az újbóli húsevés kezdetét. Ha pedig az evangélium szerzőjének kon-
textusából indulunk ki, akkor sem mondhatjuk azt, hogy ha az első század végén a 
πάσχα a „feltámadás ünnepe” volt a keresztyéneknek, akkor a Jn 2,13-ban emlí-
tett ünnep a zsidók „feltámadás ünnepe” volt. Mindnyájan érezzük, hogy ez telje-
sen téves értelmezés lenne, hiszen a zsidók a peszah tényét ünnepelték, azt, hogy az 
öldöklő angyal annak idején Egyiptomban az ő házaikat kikerülte.  

Mielőtt az előfordulási helyeket megnéznénk, vessünk egy pillantást az 1990-es 
új fordítás szóhasználatára.5 A πάσχα szót, amikor az a zsidó páskát jelentette, ál-
talában húsvétnak fordítja, azonban van, ahol mégis megmarad a „páska” szónál. 
Ilyen pl. a Mk 14,1. ”Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe.”  Iga-
                                                 
3 A témához bővebben lásd: Eduard Lohse: Die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu, Güters-

loher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1964. 102 p.  
4 Eusebius Hist. Eccl. V. 24. Irenaeusra hivatkozással találunk erre adatot.  
5 Biblia. Az 1975. évi új fordítású Biblia javított kiadása (1990) szövegének felhasználásával. Kálvin Já-

nos Kiadó, Bp. 2007.  
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zán nem egyértelmű, hogy itt miért tesz a fordítás kivételt, hiszen a többi igehely-
hez hasonlóan itt is lehetett volna így fordítani: „a húsvét és a kovásztalan kenyerek ün-
nepe.” Hasonlóképpen a Lk 22,1-ben is a páska szót találjuk a fordításban: „Közele-
dett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek.” A fordításban a „pás-
kaünnep” szót találjuk még az ApCsel 12,4-ben, a Zsid 11,28 fordításában pedig a 
„páska” szót. Ez utóbbi helyen teljesen indokoltan, hiszen itt arról van szó, hogy 
Mózes rendelte el a páskát.   

A fentiek előrebocsájtása után nézzük akkor, hogy a protestáns új fordítású 
Biblia 1990. évi kiadása hogyan fordítja esetenként a πάσχα szót, és milyen más 
fordítás lehetne megfelelőbb. 

 Mt 26,2: Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται „Tudjátok, hogy 
két nap múlva lesz a húsvét ünnepe.”  Itt a πάσχα magát az időpontot jelöli. Ha a fenti-
ek alapján nem akarjuk a zsidó ünnepet húsvétnak nevezni, akkor a megfelelő for-
dítás a páskaünnep lehet.  

„Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páskaünnep, és az Emberfia átadatik, hogy megfe-
szítsék.”  

A Mt 26, 17-19-ben három szókapcsolatban fordul elő: φαγεῖν τὸ πάσχα ‐ 
ποιῶ τὸ πάσχα ‐ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα „Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, 
hol készítsük el?” Ő ezt válaszolta: „Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mond-
játok meg neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát ta-
nítványaimmal.” A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a 
húsvéti vacsorát.”  Az előzőhöz hasonlóan itt is el kellene kerülni a húsvét elnevezést. 
Természetesen itt a πάσχα magát az egész páskavacsorát, az ahhoz kapcsolódó 
szertartásokat is jelöli.  

A javasolt fordítás tehát ez: ,,Hol akarod megenni a páskavacsorát, hol készítsük el?” 
Ő ezt válaszolta: „Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok meg neki: A 
Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a páskavacsorát tanítványaimmal.” A 
tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páskavacsorát.” 

A perikópa címe ez a tárgyalt bibliakiadásban: Az utolsó vacsora.  Bár formai-
lag ez nem egyezik sem az eddigi terminológiával, sem a most javasolt fordítással, 
de mégis meghagyható, mert ez már Jézus életútjának szempontjait veszi figyelem-
be, és így már indokolt az utolsó vacsora elnevezés, amely egyben az úrvacsora sze-
reztetése is utal.  

 Mk 14,1: ην δὲ  τὸ πάσχα καὶ  τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. ”Két nap 
múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe.”  A fordítás itt meghagyja a páska 
szót, ugyanakkor kétféleképpen is értelmezhető. A fordítást lehetne úgy is érteni, 
hogy a páska volt az egyik esemény, a másik pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe. 
A görög szövegben nem szerepel az ünnep szó, de mégis erről van szó. A πάσχα 
fogalma már ismerős, a τὰ ἄζυμα semleges nemű többes számú melléknévi alak, 
ami a melléknévből képzett gyűjtőfőnévnek felel meg. Mintha magyarul azt monda-
nánk: a kovásztalanság. Az egyes számú ην igealak azt jelzi, hogy hendiadyoin szer-
kezetként kell értelmeznünk, azaz a két fogalom egy dolgot fejez ki, a két ünnep 
egy egységet alkotott. Ezek figyelembevételével itt nincs szükség korrekcióra.  

Mk 14,12: Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, 
λέγουσιν  αὐτῷ  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ,  Ποῦ  θέλεις  ἀπελθόντες 
ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα „A kovásztalan kenyerek első napján, amikor 
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a húsvéti bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai: „Hol akarod megenni a hús-
véti vacsorát, hol készítsük el?” 

A mondat első felében mindenképpen a zsidó páskáról van szó. A ἔθυον ige 
az állat levágását jelentette. Valóban, ebből következőleg a θυσία jelentheti az ún. 
véres áldozatot, amikor egy állatot vágtak le, de általában az áldozatot is. Mivel itt 
kevésbé van kultikus jellege a páskabárány levágásának, jobb lenne így fordítani: 
„amikor a páskabárányt szokták levágni.”  

A mondat második felében a ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα a rituális étkezésre vo-
natkozik, tehát jobb lenne így visszaadni: „hol akarod megenni a páskavacsorát.”  

Fordítási javaslat a Mk 14,12-re: „A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a pás-
kabárányt szokták levágni, így szóltak hozzá tanítványai: „Hol akarod megenni a páskavacso-
rát, hol készítsük el?”  

Ennek megfelelően a Mk 14,14.16. versekben is javasolt a „páskavacsora” fordítás.   
A Lukács evangéliuma párhuzamos helyein ugyanezeket a szempontokat kell 

érvényesíteni.  
Lk 22,1: Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα az új 

fordítás szerint „Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának nevez-
tek.”  Ez a fordítás meghagyja az eredeti fogalmat, és ez a legjobb megoldás. A ma-
gyar olvasó számára az is kiderül belőle, hogy a páska itt magát az ünnepet jelenti.  

Lk 22,7: ἧ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα. Az új fordításban így találjuk: „amikor fel 
kellett áldozni a húsvéti bárányt.” A Mk 14,2 fordításához hasonlóan, az ottani szem-
pontokat figyelembe véve a következő fordítás javasolt: „amikor le kellett vágni a pás-
kabárányt.”  

A történet folytatásában, a Mk 14-hez hasonlóan, itt is a „páskavacsora” a java-
solt fordítás (Lk 22,8.11.13 és 15). Értelemszerűen, ha a fordítás a Lk 22,16-ban az 
új fordítást követve a αὐτὸ helyett megnevezi, hogy ez mire vonatkozik, akkor itt a 
„páskavacsorát” kell használni.  

Jn 2,13: Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων az új fordítás szerint „kö-
zel volt a zsidók húsvétja.” Utalva a bevezetőre, a megfogalmazás mögött valószínűleg 
az áll, hogy a Jn leírása idején már a keresztyének is ünnepelték a húsvétot, de erre 
ugyanúgy a πάσχα szót használták. A magyar nyelvben azonban a húsvét egyértel-
műen a keresztyén ünnepet jelenti, ezért a helyesebb fordítás itt ez: „közel volt a zsi-
dók páskaünnepe.” 

Jn 2,23: Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ az 
új fordításban: „amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén.”  Itt a görög szövegben 
nem csak maga a πάσχα szó szerepel, hanem kiegészül az ünnep szóval. A leíró 
ezzel egyértelművé akarta tenni, hogy az itt leírtak nem a páskavacsora közben, ha-
nem általában az ünnepen történtek. Fordítási javaslat: „amikor Jeruzsálemben volt a 
páska ünnepén.” 

Jn 6,4: ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων az új fordítás sze-
rint: „közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe.” Javasolt fordítás: közel volt  a páska, a zsi-
dók ünnepe. Ehhez hasonlóan a Jn 11,55-ben mind a kétszer, valamint a Jn 12,1-
ben és a 13,1-ben is jobb fordítás a „páskaünnep”.  

Jn 18,28: ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. az új fordítás-
ban: „hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát.”  Itt egyértel-
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műen a páska megevéséről van szó, tehát a fordítás hangozhat így: „hanem megehes-
sék a páskát.”  

Jn 18,39: ἔστιν  δὲ  συνήθεια  ὑμῖν  ἵνα  ἕνα  ἀπολύσω  ὑμῖν  ἐν  τῷ 
πάσχα. A tárgyalt fordításban ezt találjuk: „szokás nálatok, hogy valakit szabadon bo-
csássak a húsvét ünnepén.” Olyan értelemben jó a fordítás, hogy a πάσχα időpontot je-
löl, azonban nem a rituális ünnepről van szó, hanem inkább arról a szokásról, hogy 
a pogány uralkodó a zsidók számára  fontos eseményként ismeri el a páskát, és ez 
lehetőséget ad neki az amnesztia gyakorlására. A páska itt az amnesztia oka, alkal-
ma, ebből következően tehát ez lehetne a jobb fordítás: „szokás nálatok, hogy valakit 
szabadon bocsássak a páska alkalmából.” 

Jn 19, 14: ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. Az új fordítás 
szerint: „a húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő.”  A παρασκευὴ előké-
születet, felkészülést jelent. Ez a fordítás azt sejteti, mintha az itt leírtak a húsvét 
napját megelőző napon történtek volna. A páskavacsorát este fogyasztották el, hi-
szen naplementével már elkezdődött az ünnep. Az itt említett esemény valójában 
ugyanaznap történt, amikor este a páskavacsorát elfogyasztották. Javasolt fordítás: 
„a páskavacsorára való előkészület napja volt, délfelé járt az idő.” Ez a fordítás sokkal in-
kább azt jelenti, hogy az események délfelé történtek, ugyanaznap, amikor este a 
páskavacsorát elfogyasztották.  

ApCsel 12,4:  βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 
Az új fordítás így adja vissza: „mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni.”  Ez 
a fordítás nem szorul változtatásra, hiszen itt valóban arról van szó, hogy Heródes 
tekintettel van a zsidók ünnepére.  

1Kor 5,7: γὰρ  τὸ  πάσχα  ἡμῶν  ἐτύθη  Χριστός. Az új fordítás szerint: 
„mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott.”  Jézust még földi életében 
Keresztelő János nevezte először „Isten bárányának” ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ (Jn 1,29). 
Ezzel a kijelentéssel Jézus egész földi élete és szenvedése sajátságos értelmet kap. A 
számos ószövetségi előkép beteljesedését látták Jézusban az első keresztyének. Eb-
be a hagyományba illeszkedik bele Pál megfogalmazása is. A konkrét szövegkör-
nyezetet is figyelembe véve, semmiféleképpen nem a páskabárány ószövetségi je-
lentése szerint értelmezi Jézus halálát, hanem éppen azt hangsúlyozza, hogy azt el 
kell hagyni, azon már tovább kell lépni. Teológiailag ez azt jelenti, hogy Jézus halála 
több és másabb volt, mint a páskabárány leölése. Ezek figyelembe vételével itt in-
dokolt a πάσχα szót húsvéti báránynak fordítani, hiszen ezzel éppen azt fejezzük 
ki, hogy itt nem a páskabárány évente megismétlendő levágásáról van szó, hanem 
egy egyszeri és megismételhetetlen dologról.  

Zsid 11,28: Πίστει  πεποίηκεν  τὸ  πάσχα  καὶ  τὴν  πρόσχυσιν  τοῦ 
αἵματος, a tárgyalt fordítás szerint: „hit által rendelte el a páskát és a vérrel való meghin-
tést.” Tekintettel arra, hogy itt Mózesről van szó, egyértelmű, hogy az itt található 
fordítás a legmegfelelőbb. 
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Abstract 

 

Pascha or Easter - Points of View for the Translation 

of the Word pascha in the New Testament 

 
The actuality of the theme is given by the fact that a revision of the Hungarian pro-
testant Bible translation is on its way. The author of this article deals with the 
translation of the Greek word pascha. First, it is discussed how among the early 
Christians the commemoration of the resurrection of Christ developed into a 
weekly celebration, and later into the annual Easter feast.  

The text of the New Testament continues the tradition of the Septuagint by in-
dicating with the word pascha the Passover festival, the Passover supper, as well as 
the Passover lamb that was slaughtered for the festival. Later on, the Christians 
used this notion in a metaphorical way also for Jesus’ suffering and death. There-
fore, when translating, it is often difficult to decide what the actual meaning of the 
word is.  

The second part of the article lists all the New Testament occurrences of the 
word pascha, and proposes concrete recommendations for the possible correction 
of the presently used new translation.  

 
 
 

 

 
 


