
Húsvét a keresztény világ leg-
nagyobb ünnepe. Keresztha-
lála után Jézus harmadnapra 
feltámadt. Halálával megvál-
totta az embert, feltámadásá-
val pedig győzelmet aratott a 
halál felett. Erdélyi értelmisé-
gieket kérdeztünk, számukra 
mit jelent húsvét ünnepe.
→ NAGY-BODÓ TIBOR

FÜLÖP LÁSZLÓ, miklósvári 
római katolikus plébános

Számomra húsvét az egyházi 
év legfontosabb ünnepe, mindig is 
közel állt hozzám. Arról szól, hogy 
mit tett értem Jézus: megváltott, 
bűneimet s gyarlóságaimat felvit-
te a keresztre, és feltámadásával 
örök életet szerzett számomra. 
Lelkipásztorként örömmel tapasz-
talom, hogy húsvétkor a gyakorló 
katolikusok nagy része a bűnbánat 
szentségében kiengesztelődik Is-
tennel, és átéli a bűnből való saját 
feltámadását is. De vajon mit jelent 
a húsvét az erdélyi magyarság és a 
székelység számára? 

A már említett lelki üzeneten 
túl a népi hagyományok mélyítik 
el az ünnep lényegét. A különböző 
vidékeken fennmaradt hagyomá-
nyok – határkerülés, eledelszen-
telés vagy tojásírás – a gyökere-
inkhez való ragaszkodást jelentik. 
Húsvét hajnalban több településen 
van határjárás, amely az emmausi 
tanítványokról (Lk 24, 13-35) szóló 
evangéliumból is merített indítást. 
A feltámadt Krisztus szobrát imád-

kozva és énekelve viszik körbe a 
határban. E szokás egyik célja a 
határ körüljárása a fi atalokkal. A 
másik pedig Krisztus feltámadásá-
nak hírével akarják megoltalmazni 
termőföldjeiket a természeti csapá-
soktól, kártevőktől, s egyúttal ettől 
remélnek bő termést is. A húsvéti 
szent öröm túláradó megnyilvánu-
lása ez.

Székelyföldön még ma is szo-
kás a hajnalozás, vagyis húsvét-
vasárnap éjjel a legények végigvo-
nulnak a falun énekelve. Színes 
szalaggal, cifra papirossal és hí-
mes tojással díszített fenyőágakat 
tűznek a lányok kapujára. A gyer-
mekek már kora reggel elindulnak, 
hogy a rokonok, ismerősök házá-
ban elmondják verseiket, majd a 
család hölgyeit meglocsolják. Dél-
után indulnak el a nagylegények 
kisebb csoportokban az ismerős 
lányok meglocsolására. Köszön-
tőikből kicsendül a feltámadásba 
vetett öröm. A háziak borral, pá-
linkával kínálják az öntözőket, a 
leányok pedig piros tojással aján-
dékozzák meg őket.

Több helyen a hívek azt kíván-
ják, hogy a nagyböjt után húsvéti 
eledeleiket az egyház áldása szen-
telje meg. Ezek között szerepel a 
báránysült, a kenyér, a tojás, son-
ka, kalács. Húsvéthoz szorosan 
hozzátartozik nagycsütörtök, ami-
kor Jézus elfogyasztotta az utolsó 

vacsorát tanítványaival, nagypén-
tek, amikor Jézus szenvedett és 
meghalt, valamint nagyszombat, 
amikor Jézus sírban nyugszik – a 
döbbenet, a csend napja. A húsvé-

ti vigília igeliturgiája más, mint az 
év többi szentmiséjének liturgiája. 
Ez alkalommal nem csupán Isten 
igéjének olvasása, meghallgatása 
a cél, hanem az egész üdvtörténet 
áttekintése.

A legemlékezetesebb húsvé-
tom talán a tavalyi, amikor hárman 
vettünk részt a feltámadási szer-
tartáson. Mivel nem voltak hívek, 
nem volt online közvetítés, csak 
Istennek voltam a tekintetében, a 
lelkem is el tudott csendesedni és 
egészen rá tudtam hangolódni a 
liturgiára. Meghittséget tapasztal-
tam, ezért én is jobban át tudtam 
élni a megváltás titkát.

Nagypéntekes 
nemzet vagyunk

CSÁKY KÁROLY, nyugalma-
zott református lelkipásztor,
Marosvásárhely

Az ünnep közeledte előreve-
títi azokat a képeket, emlékeket, 
amelyek korábban meghatároz-
ták az erdélyi keresztyének hús-
véti hangulatát. Ezek csak külső 
kísérői annak, hogy Jézus a ke-
reszten elszenvedett halálával 
nemcsak megfi zetett bűneinkért, 
hanem feltámadásával a remény-
séget ébreszti minden keresztyén 
szívébe, hogy nem vagyunk elve-
szett emberek. 

E reménység és ennek öröme 
ott van az ünnephez kapcsolódó 
népszokásokban, a tavaszban 
megújuló élet párhuzamában. Az 
ébredező természet a húsvéttal 
együtt hirdeti a téli fagyos lelkü-
letben gyakran reményt vesztett 
embernek: ne csüggedj, van kike-
let, van megújuló élet. Nem a ha-
lálé az utolsó szó. 

A mindeneket megfagyasztani 
akaró téli hideget is elűzi a nap me-
lege, csak éppen bennünket, em-
bereket hagyna elveszni, aki any-
nyira szeretett, hogy életét áldozta 
értünk? Nem! Nem veszhetünk el. 
Ne dobja el senki a reménységet, 
még ha ma nem is látja a jövendőt. 
Vörösmarty bordalában is erre ka-
punk biztatást: Nincs veszve bármi 

sors alatt, ki el nem csüggedett. De 
ennél többet mond Jézus: soha el 
nem vesznek, és senki ki nem ra-
gadhatja őket az én kezemből (Jn 
10,28). Máshol meg ezt: én azért 
jöttem, hogy életük legyen és bő-
völködjenek. Ez azt jelenti, hogy 
bár a halál világában élünk, de 
nem ahhoz tartozunk, hanem az 
élő Krisztushoz. 

Ezért nagy ünnep a húsvét: a 
halál, a mulandóság feletti győ-
zelem. Ezt példázza a természet 
világa, a megújuló tavaszi élet. 
Erre utalnak a népszokások, ame-
lyeknek belső tartalmai vannak. 

2021. ÁPRILIS 1.
XXXI. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM
WWW.ERDELYINAPLO.RO 

Csomafalvi festett tojások. A lelki üzeneten túl a népi hagyományok mélyítik el az ünnep lényegét

→ Kereszténynek vallod 
magad, hát akkor adj 
érvényt a hitednek. Élj 
úgy, mint aki nemcsak 
megvallja, hanem hiszi is 
az élet nagy Mesterének 
tanítását. Aki nemcsak 
megvallja, hanem úgy 
is él, s ezért jutalma a 
nyugodt szív, a békesség 
és az örökélet öröme. 
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ERDÉLYI ÉRTELMISÉGIEK GONDOLATAI A FELTÁMADÁS ÜNNEPÉN

Húsvét: nem az élet üres, hanem a sír
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Áldott húsvéti ünnepet kívánunk!




