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KOVÁCS ATTILA

A több ezer hívő ezúttal 
nemcsak a Szabadság 
térre és közvetlen környe-

zetére tömörült, hanem kevesebb 
sorban, egymástól távolságot 
tartva gyűltek össze a téren, a 
promenádon, a Temesvári sugá-
rúton és a Kossuth Lajos utcában, 
a kosarakban hozott szentelniva-
ló eledelt maguk elé helyezve.

Hálát adott a püspök

Tamás József nyugalmazott püspök 
az összegyűlt sokaság előtt azért 

adott hálát, hogy régi keresztény 
szokás szerint ismét megáldhatják 
az eledeleket, emlékeztetve arra, 
hogy sok helyen nem ünnepelhetik 
húsvét ünnepét úgy, ahogy ez Csík-
szeredában történik. Rövid elmélke-
désében felelevenítette a bűnbeesés 
történetét, amelyhez hozzátartozott 
az étkezés is, mert az első emberpár 
a gonosz felhívására evett a tiltott fa 
gyümölcséből. Jézus vállalta, hogy 
felvigye az emberiség bűneit a ke-
resztfára és kiomló vérével lemossa 
azt, feltámadásával pedig az étke-
zés feltámadásának tanújává tette. 
„Szenteljük meg húsvét reggelén az 
eledeleket, hogy mi is a megszentelt 
eledeleket fogyasztva a feltámadt 
Úr Jézus Krisztussal találkozzunk, 

és az ő tanúi legyünk” – mondta a 
püspök. Emlékeztetett, a több mint 
egy éve tartó megszorítások, korlá-
tozások miatt nagyon rászorulunk 
Jézus bátorítására, hogy kereszt-
ként magunkra véve a megpró-
báltatásokat, nyomdokain 
járva haladjunk a feltáma-
dás magaslatára. „Adja a 
feltámadt Úr, hogy mielőbb 
véget érjen mindez, és el-
jöjjön mindannyiunk szá-
mára a szabadulás ideje” – 
fohászkodott. Ezt követően a téren 
és a környező utcákban kialakított 
sorok között vonult el a papság a 
ministránsokkal, és meghintették 
szenteltvízzel a kosarakat. Az áldás 
után a húsvétvasárnapi egyházi 
esemény a magyar és székely him-
nuszok eléneklésével zárult.

Rendhagyó módon
Húsvéti ételszentelés sajátos körülmények között

K O Z Á N  I S T V Á N

Etnocentrizmus

K ülönös mámor lett úrrá az elmúlt napokban a csíki-
akon amiatt, hogy a húsvétvasárnapi csíkszeredai 
eledelszentelésről a fősodratú román hírportálok is 

elismerően nyilatkoztak. Kérdés azonban, hogy valóban 
szükség(ünk) van ezekre az elismerő szavakra, mondatok-
ra, újságcikkekre, televíziós híranyagokra? Illetve az is meg-
válaszolásra vár, hogy a románság miért tartotta fontosnak 
erről ily módon szót ejteni?

„Egy érdekes ma esti (húsvétvasárnapi – szerk. megj.) 
pillanat: felhívott a belügyminiszter és megköszönte rajtam 
keresztül a csíkszeredaiaknak a reggeli példás magatartást. 
Olyan mércét állított a város közössége az ország elé, ami 
ezekben a nehéz időkben kivételes és bizakodást adó” 
– ezt az üzenetet küldte Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere a Székelyhon újságírójának vasárnap este, a sorok 
mögött pedig érződött – teljesen érthető módon – egyfajta 

öröm és büszkeség a városvezető részéről, amit minden-
képp meg akart osztani velünk is. 

Csíkszereda elöljárója azonban csak egy volt a sok 
csíkszeredai, csíki, székely, romániai magyar közül, akik 
a húsvéti ünnepnapok ideje alatt csak úgy habzsolták a 
román hírözönt, és az elismerő tudósítások láttán valami-
ért úgy érezték, nekik is szól a régóta várt, és mindössze 
egyetlen napon át tartó román elismeréskavalkád. Hiába 
volt tehát számunkra teljesen természetes az, hogy a 
legnagyobb egyházi ünnepünkön betartjuk a papság és a 
világi méltóságok kérését (például azt, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt viseljünk maszkot és tartsunk távolsá-
got az ételszentelési szentmise ideje alatt), a másoktól 
jövő elismerés mindenképp jólesett.

Adódik azonban a kérdés, hogy miért tartották fontosnak 
a román újságírók (például a jól ismert Sabin Gherman vagy 
Lucian Mîndruță), hogy szuperlatívuszokban nyilatkozza-
nak a rendezett sorokban álló csíkszeredai ételszentelő 
ezrekről? Nyilván azért, mert ők – vagyis a románok – 
egy másik kultúrát – tehát a magyarokét – a sajátjukkal 
összevetve ítélték meg, hibásan. Erről a jelenségről a 
társadalomtudomány etnocentrizmus néven értekezik. A 
vasárnapi rendezett sorok láttán a románság tehát abból 
indult ki, hogy lám-lám, a magyarok mennyire rendezettek; 
ezzel szemben mi, románok a saját egyházi ünnepeinken 
mennyire rendezetlenek, fegyelmetlenek vagyunk. Ami te-

hát a mi értelmezésünkben teljesen természetes, az mások 
szemében emberfeletti. Tehát említésre méltó!

A szociológia egyik nagyágyúja, az angol Anthony Gid-
dens ezzel kapcsolatban a következőképpen fogalmaz: 
„Mivel az emberi kultúrák rendkívül változatosak, nem 
meglepő, hogy a saját kultúrájukban felnövekvő emberek 
gyakran nehezen tudják elfogadni egy másik kultúra 
eszméit, vagy viselkedésnormáit”. 

Igen, a szakember a lényegre tapintott! Mert miköz-
ben legszentebb ünnepnapunkon mi csíkiak, székelyek, 
romániai magyarok büszkén mutattunk példát sorban 
állásból, a szürke hétköznapokban már mi sem tudjuk 
elkerülni az etnocentrizmust. Egy átlagos április 7-i, 
mondjuk szerdai napon már mi sem tudunk megszaba-
dulni a kulturális előítéleteinktől. Attól, hogy – és ismét 
Giddenst idézem – „elfogulatlanul tudjuk megvizsgálni a 
különböző népek életmódját”. 

Húsvétvasárnap jó volt magyarnak lenni Romániában. 
Vasárnap – kivételes módon – nem kellett elhagynunk az 
országot („afară cu ungurii din țară”). Mára azonban elmúlt 
az eufória: ma már ismét megtűrt kisebbség a romániai 
magyar. Akárcsak a csíkszeredai cigányság, hiszen ma már 
sokan vannak Csíkszeredában, akiknek ötleteik vannak 
arra, hogy miként kellene drasztikus módon megoldani az 
Erőss Zsolt Arénában senyvedő romák lakhatási problémáit. 
Tudják, etnocentrizmus…

• J E G Y Z E T  

• Húsvét vasárnap reggel rendhagyó módon, a járvá-
nyügyi szabályokhoz igazodva tartották meg Csíkszeredá-
ban a Kárpát-medence legnagyobb hagyományos étel-
szentelését, amely tavaly a járványhelyzet miatt maradt el.

Betartva a járványügyi előírások. 
A szervezők szerint mintegy 
3500-an vettek részt 
az eledelszentelésen 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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H it és civilizáció – ezekkel a 
címszavakkal indítja a csíksze-

redai ételszentelésről szóló tudósítá-
sát a bukaresti Libertatea napilap, 
kiemelve, hogy az összegyűlt hívek 
milyen fegyelmezetten sorakoztak 
fel a húsvétvasárnapi eseményen. 
Beszámoltak a járványhelyzet miatt 
kibővített helyszínről, emberek ez-
reiről, idéztek Darvas-Kozma József 
plébánostól, és a tudósítás végén 
még azt is hozzátették, hogy a litur-
gia végén felcsendült a magyar, il-
letve a székely himnusz, sőt a hívek 
egy része székely és magyar szimbó-
lumokkal díszítette fel a kosarakat.

Respekt! – kezdődik tömören Știri 
de Cluj beszámolója, amelyben a Szé-
kelyhontól átvett fotókkal mutatták 
meg olvasóiknak a „példás rendet”. 
Nem tudják ugyanakkor elhallgatni, 
hogy kíváncsian várják, milyen lesz 
május másodikán az ortodox húsvét.

Szintén képgalériával „sokkol” a 
G4Media portál, megmutatva, hogy 

miként tartják be a járványügyi tá-
volságot Csíkszeredában a hívek 
húsvét vasárnapján, párhuzamba 
állítva azzal a ténnyel, hogy Hargita 
megyében országosan az egyik leg-
alacsonyabb a fertőzöttségi arány. 
Hivatkoztak Vlad Voiculescu egész-
ségügyi miniszterre, akit a cikk szer-
zője szerint „lenyűgözött” a Csíksze-
redában látott ételszentelés, amiért 
ki is osztotta a csíkiaknak já-
ró gratulációt egy vasárnapi 
sajtókonferencián. Ismert 
újságírók sem mentek el 
szó nélkül a járványidőben 
megszervezett legnagyobb 
Kárpát-medencei hagyomá-
nyos ételszentelés mellett. 
Sorin Ioniță Facebook-be-
jegyzésében „székely testvére-
inknek” nevezte a húsvéti eseményre 
egybegyűlteket. „Extra-ordi-nar/Cso-
dálatos” – összegzett.

Lucian Mîndruță lényegre törő-
en Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusának fotójához annyit 
írt, hogy „húsvét renddel és fegye-
lemmel – nem mellékesen ezer éve, 
ugyanott”.

Elismerés a román sajtóban
• Ismert román újságírók és román nyelvű hírportálok 
fejezték ki tiszteletüket a csíkszeredai hívek előtt a 
húsvétvasárnapi ételszentelésen tanúsított rendért és 
fegyelemért. Mondhatni ismét a székelyektől volt han-
gos vasárnap a román sajtó, de ezúttal másként.

Ami nekünk természetes, másnak „Extra-ordi-nar/Csodálatos”
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