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Ma van a húsvétot meg-

előző negyvennapos 

böjt első napja, hamva-

zószerda. Pirosbetűs 

ünnepe ez a római kato-

likus egyháznak. 

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

ezen a napon még lehet húst fo-
gyasztani. A következő negy-
ven nap a keresztények számára 
bűnbánati időszak, amely alkal-
mat ad a lemondásra, a hitben 
való elmélyülésre és kiengesz-
telődésre, hogy méltóképpen fel-
készülhessenek Jézus Krisztus 
feltámadásának, a húsvétnak a 
megünneplésére.

Csak egyszer jóllakni

Hamvazószerda az őskeresz-
tény hagyományból merít, amikor 
is a hívők a vezeklés részeként ha-
mut szórtak a fejükre. A hamva-
zás hagyománya ma is él: minden 
templomban az előző évben meg-
szentelt és elégetett barka hamu-
jából a pap keresztet rajzol a hívek 
homlokára, miközben azt mond-
ja: „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 vasárnap 
előtti szerdára tették, így ham-
vazószerdától húsvét vasárnapig 
nem negyven, hanem negyven-
hat nap telik el, ugyanis a közbe-
eső hat vasárnap nem számít böjti 
napnak. Hamvazószerdát nevezik 
még böjtfogó szerdának, száraz- 
vagy aszalószerdának is. A II. vati-
káni zsinat óta – a nagypéntekkel 
együtt – szigorú böjti nap, ekkor 
csak háromszor szabad enni, és 
csak egyszer szabad jóllakni. 

Negyven nap böjt 

A nép hagyo mány a hamvazó-
szer da utáni csütör tököt kövér-, 
torkos-, illetve zabáló csü tör-
töknek is nevezi, ezen a napon 
a szokás szerint elfogyasztot-
tak minden farsangi maradékot. 
Korábban még a húsos ételek 
főzésére használt edényeket is 
elpakolták ezen a napon, a követ-
kező negyven napban pedig csak 
húsmentes étkeket fogyasztot-
tak. Ezzel kap csolatban a gyimes-
bükki hagyományokról két helyi 
tanár beszélt korábban lapunk-
nak, akik rámutattak, településü-

kön ma is tartják a böjtöt húsvét 
előtt, bár nem annyira szigorúan, 
mint annak idején. Régebb azo-
kat a fazekakat, amelyekben hús-
sal készült ételt főztek, kimosták, 
bükkfalúggal kifőzték, és felrak-
ták a padlásra. Böjt ideje alatt 
csak kimondottan böjtös ételt et-

tek. Manapság mindenki belátá-
sa szerint tartja a böjtöt, vannak, 
akik egyáltalán nem esznek álla-
ti eredetű ételt, van, aki csak húst 
nem eszik, de tejet, tojást igen, 
van, aki napokra leosztva szigo-
rú böjtöt tart. 

KÖMÉNY KAMILLA
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A Vatikáni Rádió közzétette Fe-
renc pápa idei nagyböjti üzenetét 
A gonoszság elhatalmasodásá-
val sok szívben kihűl a szeretet 
címmel. Jézusnak a világ végéről 
szóló jövendöléseit alapul véve, 
a pápa üzenetében a hamis pró-
fétákról, a kihűlt szívről, az ima, 
böjt, alamizsna feladatairól és 
végül húsvét tüzéről szól.
Az Úr húsvétjára való készü-
let jegyében a Gondviselő Isten 
minden évben felajánlja nekünk 
a nagyböjtöt „mint megtérésünk 
szentségi jelét” – idéz a pápa 
bevezető gondolatában az első 
nagyböjti vasárnap könyörgésé-
ből.Milyen formát öltenek ezek 
a hamis próféták? – teszi fel a 
kérdést a pápa. Olyanok, mint 
a kígyóbűvölők, akik kihasznál-
ják az emberi érzelmeket, hogy 

rabszolgává tegyék, és oda vi-
gyék őket, ahová akarják. Isten 
számos gyermekét bűvölték el 
pillanatok alatt tetszelgős hízel-
géseikkel, hogy boldoggá teszik 
őket. Hány embert szédített el 
a pénz igézete, és lett a haszon 
és siralmas érdekek rabszolgá-
jává! Hányan is élnek önelégsé-
gesen csak önmagukra gondol-
va, és végzik magányban! Ismét 
más hamis próféták sarlatánok 
– folytatódik az üzenet –, akik 
egyszerű és közvetlen megoldá-
sokat kínálnak a szenvedésre, 
amely orvoslás azonban teljes-
séggel hatástalan. Mennyi fia-
talnak is ajánlották a kábítószer 
hamis gyógyszerét, a „használd 
és dobd el”, a könnyű és gyors, 
becstelen nyereség orvosságát? 
Hányat hálóztak be a teljesen 

virtuális világba, ahol a kapcso-
latok egyszerűnek és gyorsnak 
tűnnek, mígnem drámaian üres-
nek mutatkoznak? Ezek a csalók 
értéktelen dolgokat kínálnak, 
ellenben elveszik a legértéke-
sebbet, a méltóságot, a szabad-
ságot, a szeretet képességét. A 
hiábavalóság csalása ez, mely 
páváskodásra indít bennün-
ket, majd végül nevetséges-
sé tesz, ahonnét már nincs 
visszatérés! – figyelmeztet a 
pápa nagyböjti üzenete.
Mi a teendő? – teszi fel a kérdést 
a pápa a nagyböjti üzenetében, 
és aláhúzza az ima, az alamizs-
na és a böjt szerepét. Az egy-
ház, mint anya és tanítómester, 
a nehézségek láttán az igazság 
keserű gyógyszere mellett az 
ima, az alamizsna és a böjt édes 

orvosságát ajánlja. Ha több időt 
szentelünk az imádságra, ha 
megengedjük a szívünknek, hogy 
felfedezze a titkos hazugságokat, 
melyekkel becsapjuk magunkat, 
akkor végre Isten vigasztalásait 
tudjuk keresni, aki a mi Atyánk, és 
életet akar számunkra.
A böjt végül elveszi tőlünk az erő-
szakhoz folyamodást, lefegyve-
rez minket, és a gyarapodás nagy 
lehetőségét adja. A böjt felébreszt 
bennünket, figyelmessé tesz Isten 
és a felebarát iránt, felszítja az 
akaratot az Isten iránti engedel-
mességre. Ferenc pápa kifejezés-
re juttatja óhaját, hogy hangja 
bárcsak megérkezne a katolikus 
egyház határain túlra is, minden 
jóakaratú emberhez, aki képes Is-
tent meghallgatni.

SIMON VIRÁG
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