
  Hamvazószerda  
 „Az imádság kieszközli 

az erőt a böjtöléshez, 

a böjtölés pedig méltóvá tesz 

az imádság kegyelmeire. 

A böjt erősíti az imádságot, 

az imádság megszenteli a böjtöt, 

és bemutatja az Úrnak.” 

 (Clairvaux-i Szent Bernát) 
 



  
•  A hamvazószerda a nyugati kereszténységben a nagyböjt kezdőnapja, 

a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap.  

• Mozgó ünnep, legkorábbi lehetséges időpontja február 4. és a legkésőbbi március 
10. Ez a farsangi időszak utáni első nap. 

 

 

 

 

• A húsvétot megelőző nagyböjt hossza Jézus 40 napos böjtjét követi. A nyugati egyházban 

(mivel vasárnap, az Úr napján nincsen böjt) a húsvét előtti negyven hétköznapra terjed ki, 

a szombatokat is beleértve; így – mivel az ebbe az időszakba eső hat vasárnap nem része 

a böjtnek – kezdőnapja, a hamvazószerda a húsvét előtti 46. napra esik. Ezzel szemben 

a bizánci rítus szerint szombaton sem böjtölnek, ezért a nagyböjt a hamvazószerda előtti 

második vasárnapon (húshagyóvasárnap) kezdődik. 

 



  

 Az ókeresztény kor idején a mezítlábas, 

zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a 

püspök a templomba vezette, majd miután a 

bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre 

hamut hintett és kiutasította őket a templomból. 

A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos 

volt a templomba belépniük. 

 
 Története 

 Hamvazószerdán – elsősorban a katolikus egyházban – 

szentelt hamuból (melyet az előző 

évi virágvasárnapi körmeneten használt barka 

elhamvasztásával állítanak elő) keresztet rajzolnak a 

hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: 

„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, 

illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!” 

Ezt a napot ritkábban protestáns közösségekben is 

megünneplik. 



  

Szigorú böjti nap, ezen a napon 18 éves kortól 60 éves 

korig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer 

szabad jóllakni, húst 14 éves kortól nem szabad 

fogyasztani. 

Hamvazószerdát böjtfogó szerdának, szárazszerdának 

vagy aszalószerdának is nevezik 

A hamvazószerda legrégibb hazai liturgiáját a Pray-kódex 

őrizte meg. 

 

A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a 

feje. Előfordult, hogy a templomból hazatérők 

összedörzsölték homlokukat az otthon maradottakéval, 

hogy a fejfájás őket is elkerülje. 



  

Európa püspöki konferenciáinak elnökei arra kérik a híveket, hogy 

hamvazószerdától kezdve egész nagyböjtben imádkozzanak együtt a 

koronavírus-világjárvány áldozataiért. A szent negyven nap alatt napról 

napra más-más országban mutatnak be kifejezetten a Covid-19 betegségben 

elhunytakért gyászmisét. 

 

A kezdeményezés, amelyben valamennyi európai püspöki konferencia részt 

vesz, a közösség és a remény jelét kívánja nyújtani az egész kontinens 

számára. „Mi, európai püspökök – teszi hozzá a CCEE elnöke – mind 

egyként állunk keresztény közösségeink, papjaink mellett. Hálásak 

vagyunk mindenkinek, aki a leginkább szükséget szenvedőknek szenteli az 

életét. Szavainkkal és mindenekelőtt imáinkkal támogatjuk munkájukat, 

hogy együtt egy jobb jövő felé tudjunk tekinteni.” 

 

forrás 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-egyutt-mi-europaiak-pandemia-aldozataiert-nagybojtben


    Nagyböjt  

  „Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű 

arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. (…) 

Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az 

emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen 

van!” (Mt, 6,16-18) 



   

  A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven 

napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus 

Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a hitben való 

elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos 

gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a 

megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az 

ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és 

a szegények megsegítése is. 

 

  A nagyböjt időtartama 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az 

események jelentőségét aláhúzó szám (Jézus nyilvános életében végzett tevékenységeinek 

megkezdése előtt 40 napot böjtölt a pusztában; 40 napig tartott a vízözön; 40 évig 

vándorolt a zsidó nép a pusztában; 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen mielőtt 

megkapta a Tízparancsolatot; Jónás próféta 40 napos kegyelemidőt hirdetett a bűnös 

városnak, Ninivének, akik aztán bűnbánatuk jeléül nyilvános böjtöt kezdtek.) 

 

  



JULIANNA NAPJA 

február 16. 

 

 



  
    
 

„Julianna ókeresztény vértanú neve egyike a legkedveltebbeknek a magyar női 
nevek között. Ő a névadója a Júlia szép leány balladai alakjának. Ennek 

ellenére a liturgikus és népi hagyományban szinte nem is találkozunk vele. 
Ikonográfiai nyomára sem akadtunk. „ 

 
Részlet Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 

 
 
 
 

A nagykőrösi hiedelem szerint: „Julianna kitette a dunnáját és az kiszakadt”, 
vagy „Julianna megrázta a dunnáját” – ugyanis a megfigyelések szerint e 

napon gyakran havazik (Barna 1978: 452.) Ha hó esik, a Drávaszögben azt 
mondogatják: „Bolondoznak a Julisok” (Lábadi 1988a: 295). 



 Zsuzsanna napja  
február 19.  

  



Hagyományok 

   Ezen a napon azt várták, hogy 
megszólaljon a pacsirta, mert a tavasz 
közeledtét jelzi. Azt tartották, hogyha 
alacsonyan repül a pacsirta, akkor még 
hideg idő várható, de ha magasan száll, 
akkor közel a jó idő.  
A Szentmártonkátaiak szerint, ha nem 
szólal meg a pacsirta, „befagyott a szája”, 
akkor a hideg idő még tovább tart (Barna 
1985b: 773). 
A Bács megyei Topolyán kedvező jelnek 
tekintették, ha csorog az eresz, mert jó 
termést ígért. Jó idő esetén elkezdték a 
trágyát széthordani, és megkezdték a 
szántó-vető munkák előkészületeit. E 
naphoz kapcsolódó dramatikus játékok a 

felvidéki bányászok körében voltak 
népszerűek (Dömötör T. 1964a: 231–241). 
Zsuzsanna-játékot lejegyeztek 
Magyarittebén (Bánság) is, ahol a 
nagyböjtben házról házra járva adták elő a 
helybeli református gyerekek az 1870-es 
években. Ebben a darabban szerepelt 
Zsuzsanna, Zsuzsanna férje, a két 
öregember, akik fürdés közben meglesték 
és hamisan bevádolták, hogy egy 
fiatalemberrel enyeleg, valamint a „bíró”, 
a „hajdú” és a „község”. 
 



    Az anyanyelv nemzetközi napja 
február 21.  



   

 Az anyanyelv nemzetközi napja – február 21. 

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ikét az anyanyelv nemzetközi napjává 

nyilvánította.  

A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére 

és gazdagságára. 

 

 Pakisztánban 1952-ben az urdu nyelvet nyilvánították az egyetlen hivatalos 

nyelvvé. Bangladesben, mely akkor még Pakisztán része volt, tiltakozások kezdődtek, 

mivel a bangladesiek anyanyelve nem az urdu, hanem a bengáli. A bengáli nyelvi 

mozgalom Dakkában február 21-én nagy tüntetést szervezett, de a rendőrség keményen 

lépett fel a tüntetőkkel szemben és közülük ötöt megölt. Bangladesben ezt a napot azóta a 

bengáli nyelvi mozgalom napjaként ünneplik. 

Az esemény emlékére és Banglades javaslatára nyilvánították az anyanyelv nemzetközi 

napjává február 21-ét. 2000-ben ünnepelték először és azóta minden évben rendezvényeket, 

szimpóziumokat tartanak ezen a napon. 

 

  



Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik. 
 

            Bárczi Géza 
 
 
 
Ha más nyelven beszélek, mindig kissé elfogódott leszek, de bátrabb, 
egyenesebb. Meg vagyok fosztva attól, hogy a szók közötti csönddel, az 
ezredik árnyalattal hassak. Mégis bizonyos szabadságot ad ez. Általában az 
tapasztalom, hogy a kellemes dolgokat anyanyelvemen tudom inkább közölni, 
de a kellemetlen dolgok - fölmondani egy régi hű alkalmazottnak, vitatkozni 
egy szerződés kétes pontjairól, gorombáskodni a pincérrel, szemébe vágni 
valakinek a nyers és kínos igazságot - könnyebben mennek más nyelven. 
Szerelmet vallani az anyanyelvemen óhajtok, de szakítani idegen nyelven. 
Verset írni magyarul, de kritikát lehetőleg portugálul. 

 Kosztolányi Dezső 
 



www.gfe.hu 

/gal.ferenc.egyetem 

/gal.ferenc.egyetem 
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