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A LEGNAGYOBB ÜNNEP

Miért a legnagyobb ünnepünk Húsvét? - A kérdés zavarba ejtő, ha a "nagyobb",
"legnagyobb" például olyan alkotók szembesítésénél hangzik el, mint Bartók és
Kodály. Van, amikor az ilyen kérdés: "Melyik a nagyobb?" - egyenesen naiv
vagy bosszantó. Az egyszeri diáknak az volt a feladata, hogy Petőfi és Arany köl
tészetét dolgozatában összehasonlítsa. O csak egyetlen mondatot tudott leírni:
"Petőfi nagyobb költő volt, mint Arany János ..."

Húsvét egészen más. Az valóban kiemelkedik az ünnepek közül, Karácsonyt
és Pünkösdöt is beleértve. Húsvét ~ üdvösségtörténet nagy fordulópontja, ten
gelye. Karácsony tőle kapja ragyogását, Pünkösd pedig benne vételezi elő az.egy
ház ihletett kezdetét.

Húsvét az emberi ünneplés leglényegébe világít bele. A "szabadulás ünnepe",
amelyből a megtalált öröm táplálkozik; az "üdvösség nevetése".

Az ünneplés akkor hiteles, ha emberi létünk reményét érinti meg. Húsvét föl
ragyogtatja számunkra a Krisztusban megújult létezés beteljesülésének várako
zását. Húsvét a jövő felé mutat. Első tanúinak közvetlen tapasztalatával és a mi
közvetett, mégis sodró élményt nyújtó ünnepi tapasztalatainkkal a legvégső he
teljesülést célozza meg. Nem bizonytalanul formált prófétai szó, hanem megsze
mélyesült jövendölés. Többet jelent az utópiák "nappali álmamál". Eleven zálog.
Krisztus titkában jövőnk körvonalainak testben megdicsőültígérete.

Persze csak azok számára ennyire az ünnepek ünnepe, akik hisznek, akik
Krisztusban a jövőnk iránti bizalom megalapozóját is látják, akik benne megvál
tásunk szerzőjét ismerik el. A hívd ember szívében ezzel Húsvét a kozmikus re
mény ünnepévé növekedik. - Krisztusban Isten országa mintegy megszemélye
sült formában jött el hozzánk. Emberi kiterjedése azonban csak feltámadásával
vehette kezdetét, az ősegyház kialakulásával, Pünkösd ihletében.

A II. Vatikáni zsinat az egyház megújuló hitvallásában és önértelmezésében
fogalmazza meg, hogy lényegében ma is ugyanaz, mint az ősegyház: a húsvéti
misztérium ünneplésének közössége. Húsvét azonban az erkölcsteológia felől

közelítve is a legkiemelkedőbb ünnep, amikor az üdvösségi döntés, szabadsá
gunk főpróbája szempontjábólkeressük jelentőségét.Minden ünnepről elmond
ható, hogy valamiképpen döntés elé állítja az embert. A világi ünnepek is fölte
szik nekünk a kérdést: Mit tartunk az ünneplésről, és mit tartunk saját magunk
ról? "Minek örülsz?" - fogalmazza meg a mindennapi élet beszéde. A dramati
zált ünnep kérdésföltevése: "Kinek tartjátok az embert?" S erre mindenki kény
telen válaszolni, a szavaknál hatásosabban: azzal, ahogyan ünnepel. Az ünnep
vallomás az ember önértelmezéséről.Húsvét ebben a tekintetben is kiváltságos
nap. Benne már nem csupán embervoltunk értelme, hanem keresztény létezé
sünk alapvető döntése a tét. Ez adja föl a kérdést: Elfogadom-e Krisztust, nem
csupán születésében és kereszthalálában, hanem föltámadásában is? Transzcen
dens reményürik teherbírásának megméretése ez s annak próbája, hogy hitünk
mennyire képes átjárni az életünket.

Húsvét energiája ugyanis kisugárzik földi életünkre. Aki hisz a Feltámadott
ban, az energiát gyűjt magába, hogy képessé váljék a talpraállásra, az emberi
megújulásra, akár egyénileg, akár létfontosságú kapcsolataiban, például a házas-
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ságban. - Tolsztoj nagy regénye beszél erről, a Feltámadás. Nem szerzőjének

irodalmi rangja, nem a szereplők lélektani hitelessége és nem az önéletrajzi vo
natkozások teszik maradandóvá ezt a könyvet. Ettől még belephetné a por. Van
azonban benne valami, ami frissen tartja időszerűségét:az, hogy sorsunk legmé
lyét érinti meg. Olyasmiről szól, hogy az ember képes megújulni, hogy megta
pasztalhatja a megtérés kegyelmét és a belső föltámadás örömét, megnyugvását.
- Húsvét ünnepe főszerepet kap ebben a regényben. Húsvét van, amikor a her
ceg beleszeret abba a lányba, akit később elcsábít és otthagy, aki miatta megy
tönkre testileg-lelkileg. Húsvét a kiengesztelődés napja is. S nem csupán kezdet
és befejezés. Jelen van a sorok között. Húsvét az a világítás, amelyben a belső

dráma lejátszódik. Energiái szétáradnak, és akkor is ,hatnak, belülről, valahon
nan a mélyből, amikor ünnepként nincs a felszínen. Eletek, emberi kapcsolatok
támadnak fel a nyomában ...

Karácsonykor mi ajándékozzuk meg egymást. Húsvét nekünk nyújtja át a meg
újulás reményének ajándékát.

A hit. próbatétele az, hogy egy teljes élet állásfoglalását jelenti. Rizikója, hogy
Krisztussal való sorsközösségünkben először a sötétségbe való alámerülés van
soron. A fölmerülés létünk keresztvizébőlcsak azután jön, s teljességében még
csupán ígéret. - Kereszténynek lenni annyi, mint Krisztussal szállni alá létezé
sünk poklaira, hogy vele merülhessünk föl a világosságra. Pál apostol fogalmazta
meg így. Szavai visszajárnak, mint az üdvözült kísértetek. A kép, amit megfogal
maz, erős, tiszta és egyetemes. Mégsem teszi fölöslegessé, hogy a titkot mai
képpel is megközelítsük..Amikor egy liftbe belépek, hogy az emeletre feljussak,
elfoghat a bizonytalanság, hogy oda jutok-e majd, ami ajtajára van kiírva. Ilyen
kockázatot vállalunk a hitben is. Krisztussal sorsközösséget vállalni annyi, mint
belépni az ajtón, amely becsukódik mögöttem. Benne alászállok sorsunk ablakta
lan pincéibe, lent rekedek egy darabig a létezés gyér világítású földszinti, helyi
ségeiben és bizonytalan folyosóin. S Benne remélek följutni a Legfelsőbb Eme
letre, ahol terített Asztal vár, és ahonnan látni lehet a Napot meg a Tengert ...

Húsvét minden ünnepek Ünnepe. Nagykövete a legvégső Liturgiának. Olyan
ünnep, amely összefoglalja az emberiség valamennyi ünnepét, főként azokat,
amelyek szabadulásainkhoz kapcsolódnak. Az Egyiptomból való kivonulás, a ba
biloni fogság utáni hazatérés emlékei és felszabadult asszociációi, á háborúk vé
gének örömben összeboruló tömegei mind fölvonulnak. egy;másra vetítve, csökö
nyös reményünknek ebben a több dimenziós dokumentumfilmjében. Ejszakák
oszlanak el benne. Ködös utak torkollnak a fölszakadó napfénybe. Kereplők zaja
vált át kórusénekbe, orgonaszóba, kontinensek harangjainak. kíséretében ...

Az emberi mult tékozlóan gazdag az ünnepekben. A jelen sincs szűkében az
ünnepnapoknak.

Húsvéthoz egyik sem mérhető.

Olyan ünnep ez a keresztények számára, amelyben erőtlennek bizonyul az
emberi beszéd, s amelyben mégis két szó mondja ki a lényeget: a liturgia döntést
megfogalmazó, legtömörebb szava és hozzá csatoltan az atommag-sűrűségű

Isten-dicséret:
az "AMEN" és az "ALLELUJA".
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