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ERDÉLYI ÉRTELMISÉGIEK GONDOLATAI A FELTÁMADÁS ÜNNEPÉN

Húsvét: nem az élet üres, hanem a sír

→ Csak egyetlen esetben 
lehet eszköz a böjt: ha 
általa Istenhez akarok 
közelebb kerülni. Ez 
esetben a böjt önvizsgá-
lat, vágyaink megfékezé-
se, esetleg azokról való 
lemondás. Ha igazán 
húsvétot akarunk ünne-
pelni, akkor ilyen böjttel 
készüljünk. 

folytatás az                 oldalról1.

A húsvéti ünnepkörben bizonyos 
szokások kötődnek a böjtfő és az 
azt követő böjti időhöz. A böjt már 
az ótestamentumi nép életében is 
rendszeres volt. Bizonyos ételektől, 
italoktól való tartózkodást jelentett. 
Célja a bűnbánat kifejezése vagy 
bizonyos vágyak elérése, esetleg 
egy fenyegető veszély elkerülése 
érdekében egyének és közösségek 
önként vállalt vagy előírt böjti ön-
megtartóztatása. E böjt öröklődött 
át a mi népünk életébe is. Tévesen 
valamilyen cél elérése érdekében 
használjuk, mintha zsarolni akar-
nánk vele. Az ilyen öncélúan tartott 
böjttel csak bűneinket tetézzük. 

Jézus egy egészen másfajta böjtöt 
ír elő, ami nem ételek válogatá-
sából, külsőségek gyakorlásából 
áll, és főleg nem érdemszerző esz-
köz. Csak egyetlen esetben lehet 
eszköz a böjt: ha általa Istenhez 
akarok közelebb kerülni. Ez eset-
ben a böjt önvizsgálat, vágyaink 
megfékezése, esetleg azokról való 
lemondás. Ha igazán húsvétot aka-
runk ünnepelni, akkor ilyen böjttel 
készüljünk. 

Nagypénteken régi szokás sze-
rint az asszonyok fejükön fekete 
kendővel mennek a templomba. Az 
otthonokban bizonyos böjti ételek 
kerülnek az asztalokra, zsírmentes 
ételek, aszalt gyümölcsök, pattog-
tatott kukorica és hasonlók. E nap 
a szomorúság, a fájdalom, a gyász 
napja, holott éppen ekkor hangzott 
el Jézus ajkán a világ legnagyobb 
harcának győztes diadalkiáltása: 
elvégeztetett. 

Bár reményt vesztve azonosulni 
tudunk Wass Albert gondolatával, 
miszerint nagypéntekes nemzet va-
gyunk, amely Golgotáról Golgotára 
hurcolja a keresztfákat, de hitünk 
mégsem azzal zárul, hogy rendre 
mind elveszünk. Mert éppen Krisz-
tus sírja emlékeztet, hogy nagyobb 
hatalom az élet, mint a halál. Nem 
azonosulhatunk azzal a gondolat-
tal, hogy a mi magyar nagypénte-
künk évszázadok óta nem tud hús-
vét lenni. Legfeljebb, ha Krisztus 
nélküli az ünnepünk, akkor mara-
dunk a nagypéntekek világában. 
Ekkor is lesz kevés örömünk, de az 
ünnep elteltével ezek el is múlnak. 

Az idei esztendő még attól is 
megfoszt bennünket, hogy egymás 

asztalközösségében lehessünk, és 
egymásnak örvendezzünk. De ha 
nem e mulandó örömökre nézünk, 
hanem arra, amire Jézus szava ép-
pen a kilátástalanság idején biztat 
– ti most szomorúságban vagytok, 
de ismét meglátlak titeket –, akkor 
örülni fog szívünk, és senki sem 
veszi el a mi örömünket. Ezzel a 
reménységgel készüljünk az ünne-
pekre. Krisztus feltámadása ugyan 
a múltban történt, de ő ma is előt-
tünk van. Rá tekintve kövessük őt a 
szeretet, a békesség és az örökélet 
útján. Így legyen áldott, megszen-
telt húsvéti ünnepünk.

Ő elment, és megvitte a hírt 
azoknak, akik ővele voltak 

CSÉCS MÁRTON, torockói 
unitárius lelkész (balra)

Hogy mit jelent az unitáriusok-
nak a húsvét? Megpróbálom Mag-
dalai Mária segítségével elmonda-
ni. Mária két gyötrődéssel tele nap 
után elmegy a sírhoz, és azt üresen 
találja. Akárcsak asszonytársai, 
először meg van ijedve, de utána 
lelkesen rohan haza az örömhír-
rel, hogy senki se sirassa a Mestert, 
mert az él. Az eszme, a tanítás, az 
út, az igazság, az élet erősebb volt 
a halálnál! 

Azzal az örömhírrel szalad oda 
azokhoz, akiket szeret, hogy ne 
féljetek, ne keseregjetek, ne pa-
naszkodjatok, mert íme vannak az 
ember életében olyan valóságok, 
amelyek nem ismernek elmúlást. 
Amelyeket nem tud elnyelni a sír-
kamra, amelyeket nem tud legyűr-
ni sem megalázás, sem félelem, 
sem kegyetlenség. Megy és mond-
ja: emberek, ne gyászoljatok és ne 
sírjatok! Mert az, aki szeretetét osz-
totta meg velünk, az mindörökre 
velünk marad. A szeretet kötelékeit 
nem lehet elszakítani! Azt olvassuk 
a Szentírásból, hogy hiába a vallo-
más, és hiába a felcsendülő öröm-
hír. Hiába a legnagyobb áldás, mert 
a tanítványokban – azokban, akik 
sírtak és gyászoltak – erősebb volt 
a hiányérzet, az üresség, mint a hit. 
Hiába mondta nekik Mária, nem 
hittek neki. 

Ti legyetek bölcsebbek! Igen. 
Fájdalmas a hajdanán rád szakadt 
üresség. És fájó a hiánya annak, 
akit szerettél, de elvette tőled a ha-
lál. Fáj a megtört életed. De ez az 
üresség és hiányérzet, ez a megtört-
ség, ez a csalódás és kiábrándulás 
neked a mai nappal véget kell ér-
jen! Ez számunkra hitet adó felszó-
lítás. Az angyalok a sírnál mondják 
– akárcsak karácsonykor a pászto-
roknak –, hogy: Ne féljetek! Ne gyá-
szoljatok, ne sírjatok! 

Te hányadik napja keseregsz? 
Hányadik napja gyászolsz? Hánya-
dik napja már annak, hogy a halál, 
az üresség és a feketeség uralja 
valódat, nem a tarka élet? Ki kell 
lépned ebből az állapotból! Mert, 
nem az élet az üres, hanem a sír! 
Higgy a két szemednek, a legfi no-
mabb rezgéseket is felfogó lelked-
nek! Kereszténynek vallod magad, 
hát akkor adj érvényt a hitednek. 
Élj úgy, mint aki nemcsak meg-
vallja, 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. 

A kő a sírról, a szívedről el van 
hengerítve, neked már csak el kell 
hinned, amit már régóta tudsz! 
Húsvét ünnepén nem sírunk és 
nem gyászolunk, mert tudjuk, hogy 
ott, ahol Istent tisztelik, ahol az em-
berek tapasztalják, hogy Isten síron 
innen és túl is gondviselő hatalom, 
a körülményektől függetlenül ott 
ünnepnek kell lennie. Ott, ahol az 
emberek kősziklára építik a házai-
kat, ahol egymásnak megbocsáta-
nak, ahol egymás szemébe tudnak 
nézni, ahol nem tékozolnak, ahol a 
kincs a szívben van, ott ünnep van. 
Ott húsvétkor igaz ünnepnek kell 
lennie. Ott, ahol a lélek tisztaságá-
ra fi gyelnek, és Isten törvényeit be-
tartják, ott ünnep van. Hát legyen 
ünnepetek! A hír eljutott hozzátok. 
Rajtatok áll, hogy mit kezdtek vele. 
Legyetek jó sáfárok!

Székelyek Passiója
DEMJÁN LÁSZLÓ erdélyi szár-

mazású, Budapesten élő műem-
lékvédő építész

Ünnep jön. Kárpátkaréjban is 
ünnep. Néma nagy ünnep. Néma, 
mivel a nagyvilág és kisember bib-
likus küzdelmének álarcba zárt 
félelmét éljük. Ez már a második 
ilyen ünnepünk, amikor húsvétra 
készülődve a külső és belső meg-
tisztulásunkat csak a bezárt mun-
ka- és hitközösségeink, esetleg 
szűkebb baráti köreink, valamint 
családjaink körében tehetjük meg.

Feltámadást kellene ünnepel-
ni, a Megváltó kereszthalálának 
feltámadását. Ehelyett nemzettes-
tünk testi-lelki szenvedése várható 
az idei esztendőben is. Ez nem csak 
a bezártságról szól, itt a több ezer 
éves európai civilizációnk meg-
tiprását, kényszerített sötétségben 
tartásunkat is megláthatjuk. 

Itt a szellem és fogalom, az 
életnek a bűnök és halál meg a vi-
lágosságnak a sötétség feletti győ-
zelmét meglátó emberről szól az 
ünnep. Ilyenkor a székelyeinknél 
a víz-, a tűz-, az ételszentelés mel-
lett a hagyományos határkerülés, 
a zöldág ajándékozása, a locsolás 
és a velejáró tojásfelajánlás adja az 
ünnepet. 

Vén kontinensünkön a Pészach 
szótőtől a Pascua, Pasqua, Paque 
és Paștéig, vagy az Ostara tőből 
eredő Oster, Easter változata nagy 
szórásban fordul elő egyazon ke-
reszténység előtti elnevezés ismét-
lődéseként. Nincs a világon egy 
nemzet, aki ilyen jelképesen, érthe-
tő értelmezésben mondaná ki a fel-
támadáshoz vezető negyven napot. 
Jöhet a bárány, ami Jézus áldozata, 

a bor, azaz Krisztus vére, a tojás, 
amely az újjászületés és a magyar 
családok összetartozásának jelké-
pe, hit és hiedelemvilágunk gazdag 
tárháza. Vigasság és ünnep napja, 
hiszen ez már a tavasz ünnepe is 
egyben. Egyes székely falvakban 
ez a szentsír tisztelésének is ideje, 
ilyenkor a katolikus, reforomátus 
és unitárius templomokban rituáli-
san kihelyezett feszületet őrzik a le-
gények, miközben éneklik a Passió 
visszatérő dallamát. 

Itt van az ünnepek ünnepe. Ma 
értelemmel csak egy eltéríthetetlen 
gondolat és cselekedet vezérelheti 
székelymagyar népünk, az őseink 
önazonosságának, életfi lozófi ájá-
nak megtartására tett erőfeszítése-
it, eredményeit: soha ne térjünk le 
e szent útról. Ugron Gábor szerint 
„nekünk, ma élő székelyeknek 
nem lehet közömbös a tegnap, 
azaz a múltunk történései, melyek 
továbbépítésével székely jövőnket 
építjük, a sok szenvedéstől és igaz-
ságtalanságtól meggyötört Erdély 
földjén”. Ez a jelenkori szenvedés, 
azaz a mi Passiónk már mutatja a 
székely feltámadást, a reményt egy 
önállóbb „Terra Siculorum” hazá-
ban, hiszen ünnep jön. A mi hús-
vétunk.

Húsvét másként
PUSKÁS LÁSZLÓ, a Csíki 

Játékszín művésze
Színészként néha belegondo-

lok abba, hogy őszintén eljátszani a 
Jézus-szerepet fi lmben vagy passió-
játékban ott, ahol a koncepció nem 
kamu és nem blöff , igen nehéz le-
het. Szokták mondani régi mestere-
ink, hogy bele kell halni a szerepbe. 
Igen, van olyan szerep, amibe bele 
lehet, és bele is kell halni, van vi-
szont olyan, amibe semmiképp. Jé-
zus a legnagyobb tragikomédiában 
játszott, ahol abszolút főszereplő-
ként diadalt aratott. Én hiszem.

Ha kapásból kellene válaszol-
nom arra, mit jelent számomra a 
húsvét, akkor a megtisztulás szó 
jut eszembe. Igen aktuális ez. A 
járványhelyzet olyan új gondokat, 
problémákat szült, amelyek való-
ban megtisztulást követelnek, egy-

fajta magunkba szállást. De ez nem 
könnyű. Abban a csapdában va-
gyunk, amikor azt mondja a világ, 
hogy lassíts – mi meg képtelenek 
vagyunk erre. Folyton a következő 
lépesen gondolkodunk, a követke-
ző programon. Nehéz úgy megtisz-
tulni a csendben, hogy nem adjuk 
meg magunknak a lehetőséget, 
hogy ezt a csendet meghalljuk, 
felismerjük. Mostanában gyakran 
húsvéti-egyházi énekek vannak a 
fülemben, és azokat dúdolom sza-
badidőmben. Valamiért nagyon 
kedvesek nekem, de ugyanakkor 
szomorú hangvételű dallamok 
ezek. E kettősség nagyon szép. És 
joggal kérdezzük: hogyan is lehet-
ne egy olyan áldozat, mint a Jézus 
áldozata az emberekért vidám. Pe-
dig valahol az. Képzeljük el, volt 
egyszer egy hús-vér ember, aki azt 
mondta valamire, hogy igen, aka-
rom. És ez nem akármi volt, hanem 
Isten akarata, az ő hívása. Ha hisz-
szük a teremtést és azt, hogy nem 
magunkért élünk és nem magától 
jött a világ létre, akkor hitünkben 
ott van Jézus is.

A mai szentmisék bizonyos 
szabályok mellett tarthatóak meg. 
Most fogtam fel igazán húsvét kö-
zeledtével, hogy mennyire hiányzik 
a ház, ahová sokat jártunk, a ház, 
ahol sok könnyet ejtettünk. Alig 
egy éve kivételesen szép helyen, 
egy erdő melletti házban töltöttük a 
járvány első hónapjait és a húsvét-
ot is, templom és szertartás nélkül. 
Valahogy kiemelt értéke lett annak 
a kis barkának – Gyergyóremetén 
pimpó –, amit eddig is megszen-
teltünk, annak a kis mohaágyra 
helyezett festett tojásnak. Kevesen 
voltunk, elszigetelve a külvilágtól, 
de mi magunk voltunk abban a kis 
kosárban benne, és az igyekeze-
tünk, a lelkünk. 

Azt kívánom minden ember-
nek, aki egy kicsit is hinni akar a 
teremtés mellőzhetetlen tényében, 
hogy legyünk benne pillanataink-
ban, hogy ne csak előre és ne csak 
a múltba tekintsünk, hanem min-
dennapi munkánkban, a kezünkbe 
kerülő szerszámban, tollban, ecset-
ben vagy lapátban legyünk benne 
mi magunk. A mozgás örömét, a 
levegővétel biztonságát vegyük 
észre, és tudjunk annak örülni, ami 
van, annak, aki mellettem van, an-
nak, amiben épp vagyok.
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