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Húsvétváró tojásfa a marosvásárhelyi várban 

folytatás a                 oldalról2.

Nehéz, de fontos öntisztító 
folyamaton mehetünk keresztül. 
Ha hisszük, hogy semmi sem 
véletlen, akkor már közelebb va-
gyunk ahhoz, hogy megértsük, 
miért vagyunk olyan esendők és 
nyomorultak. Pedig egyáltalán 
nem vagyunk azok, de a társa-
dalom sokszor ezt pumpálja be-
lénk. Kevés vagy, beteg vagy, mit 
akarsz?

Hát az életet akarom, azt, 
ami nekem is megadatott úgy, 
ahogy neked és neki. Ha hús-
vét közeledtével tartunk egy kis 
önvizsgálatot, akkor hasznos 
lelkigyakorlatunk lehet. Nekem 
sok szempontból a húsvét a leg-
kedvesebb ünnepem. Csodálato-
sak a húsvéti liturgikus énekek, 
a szertartások, az esti mise és a 
körmenet. Szinte hasonlítható 
egy előadáshoz, ahol a főszerep-
lőnek szurkol mindenki, és aki 
a végén eléri célját. Újra és újra 
lejátszódik ez a folyamat min-
den évben, mégis olyan, mintha 
most történne először.

Katolikus lévén igencsak fülem-
be csengenek a vallásos rítusok, 
dallamok, amelyek meghatározták 
ünnepeinket. A barkaszentelés, 
víz- és tűzszentelés, a szertartások 
megható pillanatai. 

Figyelnünk kell, keresni és 
vágyni az igazságra. Persze min-
den embernek megvan a maga 
igaza, de sokszor rájövök a ci-
vil életemben is, hogy amikor a 
saját igazamat akarom bizony-
gatni, akkor nem látom a másik 
igazságát, mert neki is van, de 
ami a legfontosabb, nem látom 
Isten igazságát. Ha van abszo-
lút igazság akkor az nála van. 
Ebben meg az a szép, hogy mi 
kérhetjük az ő igazságának a fel-
fedését, kiosztását. 

Tapasztaltam, hogy amikor 
elsötétült és megrögzött igaz-
ságosztóként fellázadtam va-
lami vagy valaki ellen, akkor 
igazából nem az ő igazságával 
harcoltam, hanem egy vak igaz-
sággal. Ez nem jó. Törekednünk 
kell az abszolút igazság ismere-
tére, de ezt csak nyitott szívvel 
lehet kérni. 

Arra buzdítom az olvasót, ne 
gondolja magát sem kisebbnek, 
sem erősebbnek, mint ami. Min-
denki egy személy, akinek joga 
van az igaz lelki életre függetle-
nül a vallási felekezettől. Ha fog-
lalkozunk a belsőnkkel, akkor 
meghálálja azt a szervezetünk, 
lelkünk. 

Kívánom így húsvét közeled-
tével, hogy tiszta szívet és lelket 
teremtsünk magunkban, és mél-
tó módon ünnepelhessük azt, 
hogy egyszer az Isten-ember azt 
mondta: legyetek megváltva álta-
lam bűneitektől, és ezért magam 
adom. A köszönet kevés. Hálás 
szívvel várjuk, és ünnepi lélekkel 
fogadjuk szívünkbe Jézust dicsér-
ve és dicsőítve az Atyát.

Ha művésztársaimhoz kelle-
ne szólnom, akkor ez jut eszem-
be: érdekes tény, hogy nagy mű-
vészek és tudósok, akik a világ 
számára maradandót alkottak, 
életük egy érettebb szakaszában 
felismerték Istent. Tegyünk mi is 
így. Ünnepeljük tiszta szívvel és 
lélekkel a feltámadott Krisztust!

A 
koronavírus-járvány 
miatt meghozott kor-
látozó intézkedések 
sok embert zavarnak, 
sokan nem értenek 

vele egyet, mások pedig még pesz-
szimistábbak: úgy vélik, már nem 
áll vissza soha a régi rend. Nehéz 
tehát a mai felemás helyzetben fel-
szabadultan és bizakodóan ünne-
pelni. Úgy várni Jézus feltámadá-
sára, hogy túltesszük magunkat az 
előttünk tornyosuló vélt vagy valós 
gondokon. 

Legyünk őszinték: voltak ezek-
nél sokkal nehezebb idők, amikor 
az emberek vállára nem csak az 
esti kijárási tilalom nehezedett, 
és az, hogy nem tudnak elmenni 
baráti társaságba mulatni. Ezek 
ugyan bosszantó, de nem annyira 
súlyos korlátozások. Kis önmeg-
tartóztatással simán túl lehet élni. 
Meglehet, jövő ilyenkor mindez 
rossz emlék marad, mint annyi 
más történet, amely az emberrel 
élete során megesik. És amelyen a 
hit lendíti túl. Ugyanis hitünkből 
ered a megnyugtató magabiztos-
ság, hogy ne féljünk sorsunk ala-
kulásától, a jövőnktől, amely min-
dig Isten kezében van.

Egyik barátom történetét mesé-
lem el, aki légzési nehézségekkel 
került kórházba. Családjával együtt 
kétségbe volt esve, mert a rémisztő 
hírekből arra következtettek, hogy 
talán soha nem látják viszont egy-
mást. Lehet ennél tragikusabb 
végkifejlet egy ember számára? Mi-

után beutalták a kórházba, az első 
este telefonon beszélgettünk. Déle-
lőtti kétségbeesésének már nyoma 
sem volt. A helyzettel megbékélve 
nyugodt hangon magyarázta, hogy 
rábízta sorsát Istenre. „Isten kezé-
ben vagyok. Ő döntse el, mi legyen 
velem. Én minden változatba be-
lenyugszom” – magyarázta mély 
hallgatásom közepette. Tudtam, 
hamarosan újra fogunk találkozni. 
Akinek ekkora a hite, az számta-
lan gondon-bajon túlteszi magát 
az életben. És így is történt. Három 
hét múlva találkoztunk. Barátom 
áradozott, hogy a nővérek és az 
orvosok csodát tettek: nem került 
lélegeztetőgépre, a kezelés pedig 

hatásosnak bizonyult. Sok ilyen tör-
ténettel találkozunk, amely mellett 
gyakran észrevétlenül megyünk el, 
és azt sem ismerjük fel, ha a „cso-
da” velünk történik meg. Holott 
ez a gondviselés óvó keze. Ott 
van védőpajzsként a keresztény 
ember körül: ez adja a jövőbe ve-
tett hitet, a bizakodást és a bele-
nyugvást, amikor erre szükségünk 
van. 

Húsvét idején is fontos ezek-
ről beszélni, hiszen mai világunk, 
és benne az emberek, kiszolgál-
tatottabbak, mint valaha. Vagy 
legalábbis ezt érzik, még akkor is, 
ha nincs rá nyomós okuk. Holott 
anyagiak tekintetében egyáltalán 

nem olyan tragikus a helyzet, mint 
ahogyan azt sokan gondolják. 
Ahogyan egyik vállalkozó isme-
rősöm szokott fogalmazni: vajon 
miért nyafognak annyit az embe-
rek, amikor bármelyik élelmiszer-
boltban tucatnyi szalámi, tej- vagy 
pékárutermék van. Olyan felhoza-
tal, amiről elődeink álmodni sem 
mertek. Valóban olyan rossz ez a 
világ? Vagy inkább az a gond, hogy 
egy vágyvezérelt burok rabjaként 
sok ember olyan magasra emelte a 
képzeletbeli elvárásait, hogy elér-
hetetlenek számára. És ezzel ördö-
gi körbe került. 

Persze hogy vannak boldog-
talan emberek. Még a járvány 
előtt olvastam egy nagyképű Fa-
cebook-bejegyzést, miszerint egy 
fi atalember haverokat keres hét-
végi kiruccanásra egy írországi 
sörözéshez. Fapados repülőjárat-
tal oda-vissza két-három nap. Az-
óta már láttam párszor a világvége 
hangulatot idéző bejegyzéseit a 
járványról. Hány ilyen mának élő 
emberke vesz körül bennünket, 
akinek gondtalannak tűnő szóra-
kozásait derékbe törte a pandémia. 

Nem akarom lekicsinyleni a 
járvány következményeit, de jó-
tékony hatása lehet az életünk-
ben, hogy önvizsgálatot tart-
sunk: számunkra mi a fontos, és 
mi kevésbé az? 

Húsvét van: Jézus feltámadásá-
nak kell meghatároznia életünket. 
Jóban és rosszban egyaránt. Olyan 
iránytű ez, amely a keresztény em-
bert minden helyzetben eligazítja, 
és megmutatja a helyes válaszo-
kat a hogyan tovább kérdésére is. 
Ebben a szellemben fogadjuk be 
tehát a húsvétot! Ehhez kívánok 
minden kedves olvasónknak ál-
dott ünnepet!

A 
kolozsvári románság-
nak és elsősorban 
a városvezetésnek 
mindig fájt, hogy a 
magyarok által ki-

épített Főtér a város egyik leg-
szebb és leglátogatottabb helye. 
A Mátyás-szobor a kincses város 
jellemzője, arculatának tündök-
lő pontja, amit szinte világszerte 
ismernek. Királyunk szobra a 20. 
század kezdetétől fogva dacol az 
idővel, impériumváltással, vad 
ötletekkel. Akiknek bántotta a 
szemét, még ökrökkel sem tudták 
elmozdítani.

A kisebbrendűségi érzésből 
aztán óriási terv született Funar 
idején: pipáljuk le a „bozgoro-
kat”, legyen nekünk is egy terünk, 
amely felveszi a versenyt a „ma-
gyarok terével”. Így építettek ki 
maguknak egy kisebb „főteret” 
az ortodox katedrális és a Nem-
zeti Színház között, és egy szim-
bólumot is találtak hozzá, Avram 
Iancu népirtó betyárt, akit ma 

nemzeti hősként ünnepel a román 
állam. A jelkép pedig csak úgy ér 
valamit, ha azt szoborba öntik. 
Megszületett Európa talán legron-
dább köztéri szobra, amely esz-
tétikailag annyira csúnya, hogy 
még a román lakosság is kétségbe 
vonja helyét a téren. Minden igye-
kezet ellenére emlékmű helyett 
egy viccnek is rossz „alkotás” csú-
fítja Kolozsvár képét.

A szoborállítással azonban 
más eredményt is elért a 90-es 
évek eleji városvezetés: ezzel a 
tettével gyakorlatilag meggyaláz-
ta a magyarok egyik szimbolikus 
kulturális központját, a Bocs-
kai és a Hunyadi teret magába 
foglaló területet, ahol Janovics 
Jenőék 1906-ban felavatták a 
Nemzeti Színházat, és ahol az 
egykori Bánff y György-telken az 
impozáns Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület (EMKE) 
palotája is helyett kapott. Persze 
ma már a színház sem, a tér sem, 
a palota sem, és a város sem a mi-
énk. Ide épült a múlt század 30-
as éveiben az ortodox katedrális. 
A teret, amely a 19. században 
Trencsin tér néven volt ismert, 
az 1899-es rendezése nyomán az 
itt álló palota miatt EMKE térnek 
kereszteltek, majd 1907-ben Bocs-

kai névre neveztek át. A trianoni 
békeszerződést követően a romá-
nok Alexandru Ioan Cuza nevét 
adták neki. A második világhábo-
rú idején Hitler térre változtatták 
nevét, majd a háború után Mali-
novszkij marsall nevét vette fel, 
1964-ben pedig Győzelem térre 
keresztelték.

Azt még a román nemzetiségű 
építészek és szobrászok is elis-
merik, hogy ennyire csúf „műal-
kotás” nincs még az országban. 
Alkotójáról, a Svájcban élő Ilie 
Berindei-ről keveset tudni, jött, 
látott, és… megáldotta a várost 
egy szörnyszülöttel. Ám mindez 
nem zavarja a mostani városve-
zetést. Köztérfelújítást hirdettek 
meg, modernizálni akarnak, de 
úgy, hogy a régi is megmaradjon. 
Amolyan fából vaskarikának tű-
nik az egész, hiszen a jelenlegi 
polgármester, akár egy aranyat 
szóló bibliai alak, gyorsan kijelen-
tette: amíg ő intézi a város ügyeit, 
Iancu szobra marad! Majd ha ő 
már nem lesz, tegyenek a szo-
borral, amit akarnak… A térfel-
újítással a mostani városvezetés 
célja is egyértelmű: eltéríteni a 
fi gyelmet Kolozsvár több évszáza-
dos Főteréről, ahol, amíg a szem 
ellát, minden az egykori magyar 

városvezetésre, a magyar múltra 
emlékeztet. Egyébként a tudatmó-
dosítás már évekkel ezelőtt elkez-
dődött, amikor piros-sárga-kék 
lobogókkal, padokkal, szemetes-
ládákkal tűzdelték tele a várost. 
A mostani vezetés módszerei már 
kifi nomultabbak: román szemé-
lyiségek szobrai nőnek ki a föld-
ből egyik napról a másikra: ha 
volt közük Kolozsvárhoz, ha nem, 
ha tettek valamit a városért, ha 
nem. Ezzel pedig elérkeztünk a lé-
nyeghez, ugyanis a kincses város-
nak több olyan híres szülötte van, 
aki tett is valamit felvirágoztatásá-
ért, ám akinek nem született még 
emlékműve, sőt még tábla sem 
emlékezteti a polgárt arra, ki volt 
neves elődje. Egyetlen hibájuk: 
magyarok.

Manapság, amikor az embe-
rek minden általuk fontosnak 
vélt ügyért utcára vonulnak, saj-
nos semmiféle mozgalom, petíció 
nem született azért, hogy a sok 
személyiség közül, akire méltán 
büszke lehet nemzetünk, lega-
lább egy szobrot, emléktáblát 
kapjon az egyre terebélyesedő 
idegen tengerben. És ahogyan 
telik az idő, úgy az esély is egyre 
csökken, hogy megörökítsük őket 
az utókornak…

Van-e jó és rossz húsvét?

Egy a hibád: magyar vagy

Makkay József

Nánó Csaba




