
A babérleveles, savanyú 
krumplileves híg, barna rántásos 
lében fő. Csak ki ne fusson!
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Nagyböjt a testi-lelki egészségért
Mi és mi nem a húsvétot megelőző negyvennapos böjti időszak?
• Bár az évszázadok során sokat változott, 
enyhült a böjti fegyelem, lényege nem módo-
sult: olyan testi és szellemi lemondások ön-
kéntes vállalása, amelyek lelkileg készítenek 
fel a kereszténység legnagyobb ünnepére, a 
húsvétra. Érdemtelen lenne, ha egyfajta diva-
tos böjtként értelmeznénk. Nem is fogyókúra. 
Olyan, a személyiség megerősítését szolgáló 
erénygyakorlat, amit semmi más nem pótol-
hat. Időszerű és felettébb fontos, hogy népünk 
évezredes tapasztalatát magunkénak érezve 
éljünk a ma kezdődő nagyböjt lélekformáló 
lehetőségeivel.

M O L N Á R  M E L I N D A

N agyböjt, régi szóval negy-
venlőböjt az egyházi évben 
hamvazószerdától húsvétva-

sárnapig terjedő, Jézus negyvennapi 
böjtölésének, majd kínszenvedésének 
emlékezetére szentelt negyven hét-
köznapot számláló időszak. „Közép-
kori magyar nyelvhasználatban gyö-
kerező nevük máig él idősebb népünk 
ajkán. A böjt, népnyelvi alakjában 
bűt szó megbecsülendő régiségünk, 
hiszen még a magyar nyelv szakrális 

pogány rétegéből került át a keresztény 
szóhasználatba” – írja Bálint Sándor.

Böjti fegyelem

A szókapcsolat, a böjti fegyelem benn-
foglaltan tartalmazza azt a rendet és reg-
ulát, amit a régiek nem csak ismertek, de 
szigorúan be is tartottak. Mindennek 
rendelt ideje volt: például farsangban az 
evés-ivásnak, a nagy ünnepek előtt az 
elcsendesedésnek, befelé fi gyelésnek. 
Rendje volt az ünnepi asztalnak, rend-
szere az élelmiszerek évszakok szerinti 
észszerű beosztásának, hiszen a tava-
szi, nyári, őszi kemény fi zikai munka 
másféle táplálkozást kívánt, mint a té-
li, viszonylag pihenő időszak. Amikor 
a valóban embert szolgáló böjtről, az 
önmegtagadásról beszélünk, azt is fi -
gyelembe kell vennünk, hogy milyen 
tartósítási, tárolási lehetőségeik voltak 
az önellátó családi gazdaságoknak. Sem 
a pazarlást, sem a tékozlást nem bírta 
el a család behatárolt költségvetése. 
Noha nem beszéltek vitaminokról, ás-
ványi anyagokról, fehérjefogyasztásról, 
cukorbevitelről, egészséges zsírokról, 
aligha mondhatnánk tápanyagszegény-
nek a hagyományos székely konyhát. 
Gondoljunk a frissen sajtolt olajakra, a 
hüvelyesek, gabonák és zöldségek sok-
féleségére, az aszalványokra, valamint 
az évszaknak és helynek megfelelő gyü-

mölcsök fogyasztására. Szólhatnánk 
még a halfogyasztás fontosságáról, a téli 
tojás- és tejszűkéről, amelyek befolyá-
solhatták a böjt tartalmát.

Kétségtelen, hogy a lé- és ilyen-olyan 
mentes böjtök az élelmiszeripar fejlődé-
se utáni drága találmányok pénztárcát 
és egészséget károsító hatása vitathatat-
lan. A vallásos böjt viszont „ingyenes” 
és önkéntes alapú, szeretetvállalás, ami 
nem feltétlenül csak az étkezésre, de az 
életvezetésre is vonatkozik.

Kutatási eredmények bebizonyítot-
ták, hogy a változó időpontú, holdnap-
tárhoz igazított nagyböjt és húsvét az 
évnek az az időszaka, amikor a szerve-
zet a tél után leghatékonyabban tudja 
méregteleníteni önmagát, felkészülve az 
új évszakra.

A régi idők böjti fegyelme igen szigo-
rú volt. A böjti napokon csak kenyeret, 
sót és száraz növényi eledeleket volt sza-
bad enni, és csak egyszer ehettek napjá-
ban. „Az önmegtagadó életnek számos 
példája és nyoma maradt fenn népünk 
körében, mutatván azt, hogy a jókedvű 
áldozatban öröme telik – állapítja meg 
Bálint Sándor. – Mutatja azonban azt 
is, hogy a nép vallásos életében is dön-
tő a hagyományok kultusza. A hivatalos 
enyhítések következtében már nem vol-
na kötelezve a szigorú böjtre, különleges 
kikötésekre, de apáinak jámbor élete 
megszentelte, és így ő is a legújabb idő-

kig megtartotta őket. Nálunk is akadtak 
még a múlt század végén is faluk, illető-
leg paraszti közösségek, amelyek a halat 
nem számítva csak növényi eredetű táp-
lálékot vettek magukhoz. Még tejnemű-
vel sem éltek. Nem zsírral, hanem olajjal 
főztek. Annyira mentek, hogy a böjtös 
eledelek számára több helyen, még nem 
is régen, külön edényeket használtak. 
(…) Ókeresztény regula szerint a húsfé-
lék mellett lacticinium, keleti, görögka-
tolikus szóhasználat szerint fehér eledel 
(tej, túró, vaj, sajt, tojás) sem kerülhetett 
ilyenkor a hívek asztalára.”

Igényes böjtölés

Vallásos és szabálykövető családunk-
ban meghatározó szerepe volt a nagy-
böjtnek, amire már napokkal előtte 
készültünk. Szülőfalum, Gyergyóditró 
farsangbúcsúztató hagyományai, szo-
kásai is hozzájárultak ehhez. Gondolok 
itt a farsangvasárnapi és húshagyókeddi 
traktára, de még inkább hamvazószer-
dára. Volt egy nagyon öreg, velünk lakó 
dajkánk, Jula néni, aki húshagyókedden 
még az edényeket is kilúgozta, és böjti 
edényeket használt a konyhában. A zsí-
rosbödönt eltorlaszolta a kamrában. A 
szalonnát, a füstölt kolbászt pedig gon-
dosan behelyezte egy – tavaszhoz köze-
ledve már nem használt – kályhába. Úgy 
csukta be a kályhaajtót, hogy tudtuk: 




