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Húshagyó kedd, a farsang utolsó napja. Másnap Hamvazószerda és kezd?dik a nagyböjti id?szak...

E globalizált világban nagyböjtöt emlegetni és önmegtartóztatásról beszélni botor dolog. Hiszen az emberiség jó
része folyamatosan áldoz egy másik Isten, a Fogyasztás oltárán...
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Idén hosszúra nyúlt a farsang. Mely Vízkereszt után kezd?dik és Húshagyó keddig tart. Mivel a Húsvét
„vándorünnep”, így vannak hosszabb és rövidebb farsangi id?szakok az évben. Mikor van Húsvét? Akár ki is
számolhatjuk: A tavaszi napéjegyenl?séget követ? els? teliholdat követ? els? vasárnap. Legkorábban március
23-án, lekés?bb, mint idén is, április végén... A hosszú farsangnak meglesz a böjtje? Vagy ez már politika?
Hivatalosan az ország lakosságának több, mint a fele római katolikus. Ilyenkor be kellene zárni a szórakozó
helyeknek, a menzákon tésztát adni... Péntekenként tömött templomokban folyna a keresztúti ájtatosság...
Az átkosban a nagyböjti id?szakban, f?leg pénteken a menzákon állandóan hús volt. A faluban, ahol feln?ttem, az
egyik Nagypénteken meg diszkó... Csak egyszer a nyolcvanas években... A következ? évben már nem merte
megrendezni a tulajdonos... Persze diszkó tömve volt...A szül?k berzenkedtek, de hatással már nem voltak a
gyerekeikre, akik bulizni szerettek volna, függetlenül attól, hogy egy keresztény ünnep lenne... Nagymamám még
húshagyó kedden elrakta az edényeket és olyanokat vett el?, melyet a nagyböjtben használt. A szüleim már csak a
pénteki böjtöt tartották meg, igaz azt egész évben... S mi maradt nekünk?
Már nem tudjuk mi történik Hamvazószerdán, lám még a Torkos Csütörtök is nagyobb reklámot kap. Egyél,
fogyassz, ne gondolj a böjtre...
Igaz, Magyarország már régen nem keresztény ország... Így a szakrális ünnepekb?l is a „lényeg” maradt: vásárolj
minél többet Karácsonykor, fogyassz Húsvétkor, nézd a való világot a piros bet?s ünnepeken, ha már a non-stop
tecsó sincs nyitva...
Üzen valamit a nagyböjt? Önmegtartóztatást? Fogyasszunk kevesebbet? Vasárnap a szentmisén a pap szólt a
Hamvazószerdáról: ezen a napon tartózkodjunk a húsételekt?l, csak háromszor együnk, de csak egyszer lakjunk
jól. Ha a menzán húst kapunk, megehetjük, de akkor a napot „váltsuk ki” egy jócselekedettel...S a menzán húst
kapunk... Talán hússal, vagy anélkül is lehetne a nagyböjtben napi egy jócselekedetünk? Embertársaink felé?
„Csak úgy”?
Ne együnk húst? Ma az egyik munkatársa, kérdezte, mit jelent a Hamvazószerda. Mondom ne együnk ezen a
napon húst... Mosolyogva azt mondja, ja, ez neked nem kihívás... Igaza van....23 éve már ez a természetes
számomra... Vegetáriusan élek...Marad a jócselekedet? Farsang utolsó napja... Karneval, mely sokak szerint a
carne vale kifejezésb?l származik, azaz isten veled hús... De hát miért nem lenne szabad húst enni a nagyböjtben?
A nagyböjt a készület ideje a legnagyobb keresztény ünnepre, a Húsvétra. A készül?dést, a ráhangolódást vajon
gátolja a húsfogyasztás? S mire is kellene rákészülni? A nyuszira? A locsolkodásra?
Ma még karnevál van... Rióban táncolnak a gyönyör? meztelen lányok, Velence álarcok mögé bújik, Mohácson a
busók ölelgetik a fehérnépet... De amikor a brazil lányok felöltöznek, a Velencét járt turisták hazajönnek és a busók
is elteszik egy évre az álarcukat, beköszönt a nagyböjt ünnepe...
Hagyjuk el a húst? Legalább egy id?re? Negyven napra? És észrevehetjük, jobb lesz a közérzetünk,
egészségesebbnek érezzük magunkat és a világ is kevésbé szenved...
Nawesh
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