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HUSVÉTI GONDOLATOK

Husvét, mint az örök élet győzelmi ünnepe, mélyen titokzatos jellegű

esemény, A karácsony titka ezzel szemben jóformán köztudomású jelen
ség. Az Istenanya és Szent József körülálljárk a jászolt, csillag tűnik fel
az égen, pásztorok és bőlesek sietenek oda, míközben Heródes királyi ud
vara egyre jobban nyugtalankodni Ikezd.

A husvét titka színte tanUik néillkülzajlilk le. A járnbor- asszonyok és
a félénJk tanítványok nem a feltámadó, hanem a már feltámadott Krisztust
pillantják meg. Tehát, amíg a karácsony titka földi szegénységben, éjsza
kai homályban játszódik le, laddig a husvét reggelének titkát a szegény
regnél és az éji sötétségnél is jobban vaz abszolút fffily ragyogása bo
ritja be.

Igen, csak a vakító fénysugár nyelvezetén ihirde1lhető meg a feltá
madás mísztéríuma. Ezt nemcsak az egyház tudja, hanem a klasszikus
keresztény művészet is észrevette. igy például Rembrandt csak sejtette
még a titkot, ahogyan megsejtették a BÍr előtt heverő, tlffibult katonák ils,
azért helyezte a rnüvész olyan élesen szembe a fényt la sötétséggel. Griine
wa~d Mátyás, .a német Coreggio, már ráeszmélt a földi sZÍJ:1Sik)áJa csődjére.

azért használta fel a szivárvány összes színeit égi szimbólum gyanánt. A
husvét reggelét igazában a mindig térdenállva festő Fra Angelico érzé
kelte először helyesen. Ö volt az egyetlen művészlélek, aki a "vilsio oeati
fica" kegyelmében sütkérezhetett, mert a husvéti fény nem a mi földünk,
hanem egy új föld visszfénye. Ezt véli az egyház ils, amikor nagyszombat
éjjel ,az első próféciában utal a teremtés hajnalára.

Husvét ünnepe nem egyéb, mint a teremtés parancsszavának - "Le
gyen világosság" - a megdicsőült világhoz intézett szózata. Ebiből a min
den husvétkor megismétlődő fényből csodálatos Sursum Corda csendül
ki, hisz egy ünnep se követeli oly parancsolólag a földi határok átlépését,
mint ez az ébredő tavasz szépségeitöl átitatott napszak, amelynek már
csak alázatos hasonlata a megifjodott természet.

A keresztény husvét hitében nem a haladó élet végtelen megújulásá
ról van szó, nem a rideg tél megifjodásáról, mínt a germán mitológiában,
hanem a keresztség és bűnbánat szentségeínek szimbólumairól, amelyek
jelképezik a lelJki megújulast. A Feltámadott, akit a tanítványok harmad
napra megpillantottak, a mennybeszálló Krisztus, aki,től az apostolok .sír
va búcsúztak el az OlajfáIk hegyén, az Alleluja, amelyre az egyház ilyen
kor oly szívesen cázendíc a maga színte vé.gnéllküli ísmétléseível, nem a
történelmi idők ujjongását, hanern az örökkévalóság világrengető him-
nuszát tolmácsólja. .

Ne gondoljuk azonban, hogy husvét reggelének ez a mély titokzatos
sága teljesen kimerül a túlvilági elem kihangsúlyozásával. A jellegzetes
vonás inkább az benne, hogy az örökkévalóságot [elentő Alleluja itt a
földön hangzik el. A Feltámadott, alki 40 nappal később a mennybe emel-
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kedik, kiszakította tanítványait is, ezeket a gyarló embereket a Golgota
sötétségéből, azután pedig így szólt hozzájuk: "Tanítsatok minden nem
zetet !'~

Ime, igy él tovább a megdicsőült Emberfia a tanítványokban, illetve
a világegyházban. Ez nemcsak azt árulja el, hogy az egyház hivatása a
transzcendens világból indul !ki, hanem .azt ils, hogy sorsa itt a földön
transzcendens mederben folyik, azaz ezen a világon él, de nem a világ
ról való,

Ez a megállapitás sok fájdalmas pontra vet fényt, amely másként
megmagyarázhatatlan volna. Mindenek előtt arra figyelmeztet, hogy az
egyház tulajdonképpeni szándéka és fenséges hivatása csak ritkán talál
megértésre itt a földön. Az athéniek viselkedése, akíJk Szent Pált a feltá
madás hirdetésénél hangosan kinevették, e jszempontböl minden időkre

intő jelül szolgál, Magatartásukban elsőnelk nem a feltámadásban való
kétségük jut kifejezésre, hanem az embernek' az e világhoz hallatlanul
görcsösen ragaszkadóekarací ténykedése,

Ervényes ez a tétel kollelktív értelemben is. A pusztán hatalmi ténye
zőnek rés jogi intézménynek elképzelt egyház külső megjelenési formája
sohasem váltja ki a tulajdonképpeni értelemben vett mély ellentmondást
keresztény és nem-keresztény között, már csak azért sem, mert az egy
háznak épp e földi értelemben vett szereplése ad· alapot a kereszténységen
'kívül állóknak sok megnyugváera. Ez ugyanis az egyetlen felszín vagy
térség, amelyen a ikét tábor, - ha küzdelmek árán is - egymással érint
kezésbe szokott kerülni. A tulajdonképpeni ellentmondás míndenkor a
kereszténység idő és 'tér feletti jellegében keresendő. A történetben je
lentkező emez ellentmondás gyakran fájdalmas analógtára talál sok jám
bor hívő egyéni tudatában, miikor a kereszténység látszólagos ikudarcai
nak láttára kiábrándulás és bátortalanság fogja el.

Oly érdekesen beszél ezekről a nagy történetfilozófus, az orosz szü
letésű Nicolai Berdiajew, A történet értelme cimű művében. Szerinte az
a legmegrázóbb pillanat a hívő ember lelkében, amikor ráébred arra, hogy
a törtenetben alapjában semmi sem sikerűlt, még a kereszténység legszebb
reménységel sem váltak valóra, ha céljainak pusztán földi kezdeménye
zéseít vizsgáljuk, Berdiajewazt mondja ezekről a reményeikről, hogy
ezek csak "az idő legyőzésével, az örökkévalóságba való átmenetük ré
vén", másszóval az Örölk Husvét megdicsőülésében fognak egykor testet
ölteni.

Ily szemszögböl nézve, Krisztus szenvedéseínek és halálának győzel

mét semmi sem ~adályozhatja meg. Ami az egyén szemében kereszt
nek vagy enyészetnek tűníJk fel, az Isten szemében megdicsőüléstés örök
életet jelképez. 19y válik érthetővé legszebb győzelmi himnuszunk, az
Exsultet és az Alleluja, amelyeikről joggal mondhatták: "Ezek már nem
dallamok, hanem az örökkévalóság megénekelt fénysugaraí."

E sorok bátorítsanak bennünket, hívő katolikusokat, az atomkorszak
hajnalán, mídőn tavaszonként a husvét megünneplésére készülünk. S ez
a gondolatmenet mindennél jobban vonatkozhat 1963 feltámadási ünnep
ségére, hisz egy világméretű zsinat közepén állunk, amelyet az emberi
szívjóság és szeretet birtokosa; XXIII. János pápa irányít.
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