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Ma van a húsvétot 

megelőző negyven-

napos böjt első nap-

ja, hamvazószerda. 

Nagybetűs ünnepe 

ez a római katolikus 

egyháznak.

Tegnap volt húshagyókedd, 
a farsang utolsó napja – a 
név a böjt kezdetére utal, 

hiszen ezen a napon még le-
het húst fogyasztani. A követke-
ző negyven nap a keresztények 
számára bűnbánati időszak, 
amely alkalmat ad a lemondás-
ra, a hitben való elmélyülésre 
és kiengesztelődésre, hogy mél-
tóképpen felkészülhessenek Jé-
zus Krisztus feltámadásának, a 
húsvétnak a megünneplésére.

Csak egyszer jóllakni

Hamvazószerda az őske-
resztény hagyományból merít, 
amikor is a hívők a vezeklés ré-
szeként hamut szórtak a fejük-
re. A hamvazás hagyománya ma 
is él: minden templomban az 
előző évben megszentelt és el-
égetett barka hamujából a pap 
keresztet rajzol a hívek hom-
lokára, miközben azt mondja 
„Emlékezzél, ember, hogy por-
ból lettél és porrá leszel!”. A 7. 
században alakult ki a mai gya-
korlat, hogy a nagyböjt kezdetét 
a böjti időszakra eső első vasár-
nap előtti szerdára tették, így 
hamvazószerdától húsvét va-
sárnapig nem negyven, hanem 
negyvenhat nap telik el, ugyan-
is a közbe eső hat vasárnap nem 
számít böjti napnak. Hamvazó-

szerdát nevezik még böjtfogó 
szerdának, száraz- vagy asza-
lószerdának is. A II. vatiká-
ni zsinat óta – a nagypéntekkel 
együtt – szigorú böjti nap, ekkor 
csak háromszor szabad enni, és 
csak egyszer szabad jóllakni. 

Negyven nap böjt 

A néphagyomány a ham-
vazószerda utáni csütörtö-
köt kövér- torkos-, i l letve 
zabálócsütörtöknek is nevezi, 
ezen a napon a szokás szerint 

elfogyasztottak minden farsan-
gi maradékot. Korábban még a 
húsos ételek főzésére használt 
edényeket is elpakolták ezen 
a napon, a következő negyven 
napban pedig csak húsmen-
tes étkeket fogyasztottak. Ez-
zel kapcsolatban a gyimesbükki 
hagyományokról két helyi tanár 
beszélt korábban lapunknak, 
akik rámutattak, településü-
kön ma is tartják a böjtöt húsvét 
előtt, bár nem annyira szigorú-
an, mint annak idején. Régebb 
azokat a fazekakat, amelyekben 

hússal készült ételt főztek, ki-
mosták, bükkfalúggal kifőzték 
és felrakták a padlásra. Böjt ide-
je alatt csak kimondottan böjtös 
ételt ettek. Manapság mindenki 
belátása szerint tartja a böjtöt, 

vannak, akik egyáltalán nem 
esznek állati eredetű ételt, van, 
aki csak húst nem eszik, de te-
jet, tojást igen, van, aki napokra 
leosztva szigorú böjtöt tart. 
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Szeretnék egy kiskutyát...
Egy népszerű sorozat egyik 

kötete viseli ezt a címet. Kis 
könyv, de tartalmas: kinek mi-
lyen kutya „jár”, hova és milyen 
korban. Régi bölcsesség, hogy, 
„ha hűséget akarsz a pénzedért, 
vegyél magadnak egy kiskutyát”.

Nekem is van kutyás múltam. 
Az első tapasztalat nagyon régi, 
még nem jártam iskolába, ami-
kor egy kolozsvári nyári kertben 
felfedeztem egy hosszúlábú kis 
korcskutyát és 50 000 lejért, (ez 
egy csomag élesztő ára volt ak-
kor), kisírtam magamnak. Meg-
vételének volt egy előfeltétele: 
ha egyedül felöltözöm, amikor 
megyünk utána. Nehezen, de 
„megsikerült”, s másnap büsz-
kén vezettem haza szerzemé-
nyemet valahonnan a Dohány 
utca közepéről. A névadó ün-
nepség már akkor délután meg-
történt, Fröcsi lett a neve, amire 
hamarosan rászolgált. A nagy-
konyhában szállásoltuk el, ka-
pott egy nagy dobozt, amiben 
egy régi kabát lett az ágynemű-
je. Másnap a család kirándulni 
ment, bánatomra Fröcsi nélkül, 
s amikor este hazatértünk, ki-
tört a botrány, kedvencem felbo-

rította a vizes edényt, ideiglenes 
kutyaházát, és kiderült, hogy 
nem szobatiszta. Pünkösdi ki-
rálysága két napot tartott, ku-
tyatartói minőségem szintén.

Ezután jött a díszhal korszak, 
két-három akvárium, guppik., 
szifók, betták, plattik, zebrák, 
gurámik, és vízibolhaszedés a 
Bivalyréten. A bettákat, polgá-
ri nevén sziámi harcos hal hím-
jeit jól lehetett bosszantani egy 
zsebtükörrel, amiben vetély-
társat láttak, és feketéről égő-
vörösre változtak. Ez a hobbi 
jobban talált a harmadik emele-
ti tágas lakáshoz.

Az akvarisztikát rövid ga-
lambászat váltotta fel, az utcai 
balkonon volt a ládából alakí-
tott galambház, lakói Dönci, 
Ticsi, Trojka, valamint Sáska 
és Sóska voltak, előnyük az volt 
a halakkal szemben, hogy mint 
kijelentettem tízévesen, őket 
meg lehetett simogatni…. Az el-
ső hármat elajándékoztam, a 
két „proszi” hűtlenül elhagyott, 
a közeli három templomtorony-
ban lakó „vadak” elcsalták őket.

 A Gyergyói Hírlap januá-
ri utolsó lapszáma okos ta-

nácsokat ad azoknak is, akik 
tömbházban akarnak kutyát 
tartani, s mikor elolvastam, be-
ugrott legelső kutyás emlékeim 
egyike. Kolozsvár egyik villa-
negyedében sétáltatott egy nyu-
galmazott jogász két tacskót, 
kétágú pórázon. Nővérem, aki 
később Fröcsi keresztmamá-
ja is lett, rögtön megállapította: 
„né, két földszintes kutya”. 

Pálosi doktor többek között 
azt is kiemeli, hogy a tacskó, 
és általában a hosszú gerincű 
kutyák földszintre valók, nem 
bírják a lépcsőzést…. 4-5 éves 
lehettem, amikor a Szent Mi-
hály templom előtt a járdán, 
szép, késő tavaszi napon felfe-
deztem egy fekete bundasapkát. 
Ma kucsmának mondanánk. 
Amikor utánanyúltam, veszet-
tül ugatni kezdett egy gazdájá-
ra váró puli…

A doktor kiemeli, a kutyát 
sétáltatni kell, többször is na-
ponta, ha van erre lehetőség. 
A sétához szükséges a póráz, 
szájkosár vagy sárga kendő a 
kutyán (ha hamis). Ez nekem 
nem kellett volna újdonság le-
gyen, a munka-, illetve a mun-

kásvédelemben kötelező a 
gépek forgóalkatrészeit sárga- 
fekete csíkokkal befesteni, a 
közönséges darázs is tudja, szí-
nével figyelmeztet, NE NYÚLJ 
HOZZÁM!!!!

 Egy nagyon régi Fülesben ol-
vastam: „A póráz arra való, hogy 
vezessen az eb”. 

 Később több kutyám is volt, 
Morzsa, egy hűséges korcs, két 
németjuhász, mindkettő Árgó. 
Velük idő előtt emberi rossz-
indulat végzett, egyedül Barni 
– aki ügyes utódokkal ajándé-
kozott meg, többször is – pusz-
tult el tejlázban, saját hibámból. 
Azóta nincs kutyus a ház körül, 
pedig igaz, hogy kutya nélkül le-
het élni, de nem érdemes.

Mivel a kutyaélet csak egy-
harmada egy emberéletnek, 
idejében gondoskodjunk után-
pótlásról, hogy kedvencünktől 
ne legyen olyan nehéz a búcsú.

 Amikor pályám kezdetén 
nem volt minden „optimális”, 
akkor kérdezte egyik sorstár-
sam: „kaphat-e a kutya idegösz-
szeroppanást?” És válaszolt is: 
igen, csak emberi életkörülmé-
nyeket kell biztosítani neki.

Sok híres kutya vonult be a 
filmtörténetbe, a magyar- és 
világirodalomba, még az űrku-
tatásba is, érdemes őket a mai 
fiatalsággal is megismertetni.

1963 elején, amikor az első 
rekord hidegekkel találkoztam 
a Gyergyói-medencében, vala-
ki így jellemezte azokat a na-
pokat. „Olyan cudar idő volt, 
hogy még a tojáslopó kutyát is 
ölbe kellett kivinni az udvar-
ra, pisilni”.

 Most nincs kutyám, Cincó 
cica is elhagyott, matuzsále-
mi kort ért meg az egerek nagy 
bánatára.

Jó pár éve, minden télen mo-
dern etetőben cinkék, ken-
derikék kapják meg a napi 
napraforgó adagot, vagy gyü-
mölcsfára akasztva a nyers 
szalonnát, hájat, fél diót. Ami 
az etetőből kihull, azt felsze-
dik a verebek és egy gerle. Az 
elmúlt télen még ketten voltak 
a vadgalambok, majd csak egy. 
Tegnap végre új párjával jött, 
aki csak akkor szállt le a fáról, 
amikor látta, hogy barátságos 
emberek udvarára hívták.

 SZATHMÁRY JÁNOS
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Hamvazószerda a kegytemplomban

A csíksomlyói kegytemplomban a hamvazással egybekötött 
szentmisék reggel nyolc, délelőtt tizenegy és este hat órától 
kezdődnek. Nagyböjt minden péntekén délután negyed hattól ke-
resztúti ájtatosságot tartanak az esti szentmise előtt.




