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A HÚSVÉT CSILLAGÁSZATI VONATKOZÁSA
Köztudott, hogy húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első 
vasárnap. Ezért a húsvét mozgóünnep, vasárnapja a március 22-e és április 25-e közötti 35 napos 
időtartamba esik. 

Még i.sz. 325-ben a niceai zsinat határozott a húsvét napjainak kiszámításáról. A tavaszi 
napéjegyenlőséget március 21-re rögzítette, a húsvét napját pedig az azt követő első holdtölte 
utáni vasárnapra. 

Ha csupán csillagászati értelemben számítjuk a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni 
vasárnapot, nem feltétlenül kapjuk meg az egyházi húsvét időpontját, hiszen azóta a Hold mozgása lényegesen pontosabban 
meghatározható. A húsvét napjának kiszámításában azonban a csillagászati szempontoknak ma már kevés szerepe van, 
azt hagyományosan az úgynevezett aranyszámokkal számoljuk ki. A Katolikus Egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt a 
számítási módot, amely kijelöli a húsvét naptári hetét. Már az ókorban ismert volt a Metón-ciklus, mely szerint 19 évenként a 
Hold fázisai az évnek ugyanazon napjaira esnek. Ezt kihasználva tudták kiszámítani a holdfázisokat, így a húsvét időpontjait is. 

Az aranyszámok segítségével, egyszerű maradékos osztással mi is ki tudjuk számolni a húsvéti holdtölte időpontját. Az 
évszámot elosztjuk 19-cel, a maradékhoz hozzáadunk egyet, így kapjuk meg az aranyszámot. 

Tehát:
2017 : 19 = 106,157...    106x19=2014 
A maradék 3, ehhez hozzáadunk egyet, így 4 az aranyszám 2017-ben. 
A táblázatból pedig kiolvasható húsvéti holdtölte, a rákövetkező vasárnap pedig a húsvét.

Aranyszámok húsvéti holdtölte (1900-2199)
 1  április 14.
 2  április 3.
 3  március 23.
 4  április 11.
 5  március 31.
 6  április 18.
 7  április 8.
 8  március 28.
 9  április 16.
 10  április 5.
 11  március 25.
 12  április 13.
 13  április 2.
 14  március 22.
 15  április 10.
 16  március 30.
 17  április 17.
 18  április 7.
 19  március 27.

Érdekesség, hogy 2008-ban nagyon korán, március 23-án, míg 2011-ben későn, április 24-én ünnepeltük húsvét vasárnapját. 
2017-ben április 16-ára esik ez az ünnep.

Források:
Miért mozgó ünnep a húsvét? Szerző: Schalk Gyula
http://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/miert-
mozgo-unnep-a-husvet/
Különlegesen korai húsvét Both Előd
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2008/tv0803/both.html
Miért van ilyen későn idén húsvét? Szerző: Szabadi Péter
http://www.csillagaszat.hu/hirek/egy-egyeb-temak/miert-van-ilyen-keson-iden-husvet/
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