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Magyar húsvét

Nagyszombat este van. Itt cseng a fülünkben a húsvéti harangszó dallama: va
lami különösen jóleső a csengése a háromnapos nagy hallgatás után. Valami
diadalmas, fiatalos, valami különösen ünnepélyes van ebben a nagyszombati
harangszóban. Es ez az ünnepélyesség, ez a nagyon komoly és mégis friss,
tavaszias, lendületes ünnepélyesség kiül az arcokon is. Budapesten ezen az estén
jóformán minden ember kint van az utcán: a körmeneten; van, aki három, egy
más után következőn is részt vesz. A villamos megáll, ablakaiból és a házak
ablakaiból, a boltok ajtajából és a félig leeresztett redőnyök mögül az arcok
százai néznek kifelé a menetre, a járda szélén meghatott sokaság áll és hallgatja
a csengettyű szavát és az ének ujjongását és nézi a lehajtott fejek hullámtengere
fölött áldásra lendülő Szentséget - és azok is, akik távol vannak a könnenettől,

akiket elválaszt tőle más hit vagy hitetlenség: azok is megéreznek valamit a
tavaszi Krisztus-ünnep csodálatos szépségéből, istenien friss és emberien ne
künk való, egészen különös ünnepélyességéből.

Hát még a falun! Ott szép csak igazán a feltámadás ünnepe. Kint, az áp
rilisi ég csodálatos mennyezete alatt, a tavaszi földek fanyar-édes illatától
reszkető levegőben, úgy szól a kis templom tornyában a harang, mintha
egyenesen a szívek harangoznának. A templom körül, az áldott tavaszi eső

porhanyította rögön ott vonul, ott térdel, ott énekel az egész falu, ünneplő

lajbis, csizmás komoly férfiak emelik a baldachint és a gyertyát és az Alleluja
szobrát; kis ministránsok rázzák, kipirulásig, csuklózsibbadásig rázzák a
csengőt, és tennő szent szélzúgás módjára árad az ének"Feltámadt Krisztus
e napon! Alleluja, hála légyen az Istennek!" - és hull az áldás és vonul az
egyszívvé olvadt község közepén a föltámadt Krisztus, és hirdeti a fel
támadást, az új életet, az igazság, a szeretet, az élet diadalát.

Egészen sajátos, minden mástól különböző, talán minden más ünnepnél
mélyebben a lélekbe markoló szépsége és ereje van a nagyszombati feltáma
dásnak. Valaki azt mondta egyszer, hogy ha a feltámadási körmenet nem
volna, fel kellene találni: olyan mély lelki szükségletet elégít ki; olyan nagyon
kell, olyan nagyon emberi.

Ezt a lélekbemarkoló erőt, a húsvéti harangszónak ezt a csodáját érzi meg
Goethe Faustja, mikor ki akarja üríteni a méregpoharat. Az öngyilkosság kü
szöbén állítja meg fölemelt kezét a húsvéti ének isteni hatalma. Agyennekhit
emléke, az ártatlan élettavasz visszajáró igézete szól hozzá a harangok sza
vából. Pedig Faust a húsvétnak csak a hangulatát érzi, ,csak az emlékezés, a
régi érzelmek ereje szól hozzá: a hit hiányzik lelkéből. Ime, még a nem hívő

is megérzi a húsvét hatalmát.
Valóban, alig van húrja a léleknek, amelyet meg ne rezzentene a nagy

szombati harangszó. Illetésén fölébred a gyermekkor emléke: mikor magunk
is gyerekek, ott jártunk, mint prémgalléros, boldog, csengőrázós kis minist
ránsfiúk vagy fehérruhás kislánykák, a körmenetben (tisztán és frissen, vidá
man és megilletődve), nem ismerve még gondot és szenvedést, csalódást és
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letörést, megalkuvást és problémákat, egyszeruen és boldogan. És összeolvad
bennünk a húsvéti áhitat a természet húsvétjának ébredő áhitatával. Meg
érezzük a nagy egyetemes élet tavaszi serkenését: megpillantjuk egyszerre a
virágba borult gyümölcsfákat a kertben, észrevesszük a zsendülő tavaszi ve
tést, szemünkbe ötlenek a rög alól előbukkanó fiatal dudva zöld pontocskái,
egy percre, ezen az estén csakugyan szinte halljuk a fű növését. A természet
is húsvétot ünnepel. Az életnek és az ünnepnek ez a harmóniája egészen üde
és eleven színárnyalatot ád az ünnepnek.

Még finomabb, anyagtalanabb érzések is belereszketnek a húsvéti harang
szó dallamába. Van bennünk egy ösztön, egy nemes lélek-igény, egészen szel
lemi és egészen általános emberi, amely a maga égő vágyát érzi megnyug
tatva a feltámadt Jézus alakjában: az elnyomottak vágya a felkelésre, a leti
port igazság igénye érvényesülésre; az életben durván megalázott, kigúnyolt,
halálra ítélt eszményhitnek, a magasabb léleklendülésnek elpusztíthatatlan
életakarása ujjong fel a Feltámadottnak láttán, akiben minden megalázott
Szentség a maga képét érzi és erősödik győzelmes öntudatában, hogy

Az Igazság halhatatlan.
Mint Isten, ki a mennyekben vagyon,
S ha sírján egy kávé keményült
Világ ül is: fölkél harmadnapon.

De megmozdul bennünk a legmélyebb, legrejtettebb életérzés is: az élet,
amely nem akar elmúlni. A halál, a megsemmisülés elleni tiltakozás, amely
ki nem mondottan is, öntudatlanul is, de ott él minden lélekben. Vagyok:
lenni akarok. Nem akarok meghalni. Nem tudok belenyugodni abba a gon
dolatba, hogy egyszer ne legyek. Az öntudat forradalma ez, a megsemmisü
lés buta, lélektelen gondolata ellen. Osztön ez, talán vak és nem mindig az
ész szaván induló, de élő ösztön, amely felujjong, mikor eléje lép Valaki, aki
legyőzte a halált, aki feltámadt e napon, hogy az ember vigadozzon. Alleluja,
hála légyen az Istennek!

Ime, a szívnek mennyi rétegét átjárja a húsvéti harangszó, mennyi érzést,
mennyi mély emberi ösztönt szólít együttérzésre. Hogyne volna különös
szépsége, különös varázsa!

De ha csak ennyi volna a húsvét - gyermekemlék, természet öröme, ho
mályos ösztönök megelégedett mozdulása: szóval hangulat, érzelem, emlé
kezés -, akkor nem volna mégsem érthető ez a nagy lélekbemarkoló erő,

amely az embereket megfogja ezen az estén. Akkor nem volna több ez az
este sem, mint egy futó hangulathullám vagy andalító furulyaszó messziről,

nyári éjszakában; mint tavaszdélutáni séta pezsdítő jólesése. Az ilyen hangu
lat édes, akár a színméz, és jóleső, lélekfrissítő, akár egy ital forrásvíz - de
életalakító energiák nem teremnek benne. Elet-elviselő új erők aligha áradnak
belőle. Ongyilkosságtól aligha tartana vissza kétségbeesetteket. Ha Faust ke
zéből a húsvéti harangszó kicsavarta a méreg kelyhét, akkor többet kellett
mondania számára, mint egy hangulat lágy emlékét, egy volt szépségnek,
egy elmúlt és vissza nem térő boldog kornak képét. Az érték, amely a mienk
volt, de többet nem lesz a mienk, a boldogság, amely a mi boldogságunk
volt, de most már zárva .előttünkmindörökre: inkább lehangoló, elszomorító,
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semmint életbe visszahívó, életet elviselni képes erőt adó gondolat. Ha Faus
tot visszatartotta a végzetes lépéstől, akkor kellett lenni valaminek abban a
harangszóban, ami erőt tud adni. Valaminek, amiről Faust nem beszél. Goe
the sem beszél, de ami mégis benne van a húsvéti harang énekében, valami,
ami több, mint hangulat - ami tény. A keresztény embemek Krisztus feltá
madása történeti tény és élő valóság, amelynek mérhetetlenül fontos követ
kezményei vannak, amelynek hatásaibőlma is élünk. Nekünk Jézus Krisztus
nem a múlt egy nagyszeru alakja; nekünk a vérünkben, idegeinkben a tudat,
a hit, az érzés, a bizonyosság, hogy Krisztus ma is él, bennünk él, és ez a hit,
ez az érzés benne lüktetett a százados hagyomány, az öröklés, a nevelés
kiirthatatlan erejénél fogva Goethének keresztény vérében is, abban a vérben,
amelytől Faust szíve eleven lett, benne élt a tudat minden felszínes hitetlen
ség ellenére is, a lélek legmélyebb, legdöntőbb rétegeiben. Csak ez a mély
keresztény őselern tudta vele az egész költeménynek ellenkező felépítése da
cára a szó keresztény értelmében mégis megváltatni Faustot a dráma végén,
ebből az öntudatlan keresztény ősrétegből tör fel az a diadalmas húsvéti
hullám is, amely megállítja a méregpoharat emelő karját:

Ó zengj taoább, te égi Halleluja!
Könnyem fakad - a földé vagyok újra!

A mi számunkra ez teszi a húsvét éjszakáját páratlanná! Nem költészet,
nem líra, nem mitológia ez nekünk, hanem a ténynek, az egyetlenül döntő

nagy ténynek, a megváltásnak ünnepe.
Ez a nagy tény mindenekelőtt történelmi valóság. A húsvét nekünk első

sorban azt mondja, hogy Jézus Krisztus, a testté lett Ige, aki Szűz Máriától
született, aki kínzatott Poncius Pilátus alatt, fölfeszíttetett, meghalt és elte
mettetett, hogy ez a Jézus Krisztus "harmadnapon halottaiból föltámadott".
Mi ezt tudjuk, hisszük; hiszünk Péternek, aki néhány héttel a nagy esemény
után hangosan kiállja: "Zsidó férfiak, és mind akik Jeruzsálemben laktok,
tudjátok meg, halljátok fületekkel igéimet... Mi tanúi vagyunk mindennek. ..
Akit megöltek, keresztre feszítettek, azt az Isten feltámasztotta harmadnapra,
és nyilvánvalóvá tette... az Istentől kiválasztott tanúk előtt: mielőttünk, akik
ettünk és ittunk vele, miután feltámadt halottaiból." Valóban, ha van egyál
talán történeti bizonyosság a világon, akkor ez a tény az! Es nincs szánalma
sabb olvasmány, mint azok averejtékes mesterkedések, amelyekkel azok,
akiknek bármi okból fájdalmas ez a tény - Kaifáséktól a mai farizeusok és
szadduceusok írásaiig -, ezt a tényt kidisputálni próbálják a történelemböll
Ha olvassa az ember az előítéletes történetszemléletnek ezeket az erőlködé

seit, Szent Ágoston szava jut eszébe, amelyet a zsidó nagytanács erőfeszíté
sére mondott, mikor az a sírőrző katonákból akarta kipréselni a tanúskodást,
hogy az ő alvásuk alatt a tanítványok lopták el a testet: "Ó, valóban elveszett
ügy, amely alvó tanúkra hivatkozol!" Alvó logika, alvó emberismeret, alvó
történeti érzék kell ahhoz, hogy ha már a vele evő, ivó, az ujjukat a feltá
madtnak sebeibe mártó tanúknak nem hisz is valaki, de el tudja hinni, hogy
egy hazugságon épülhetett fel a világ kétezer éves története, egy nagy csalás
hozta létre Európa kultúráját, egy illúzióból születtek a nagy dómok és a
Divina Commediák, egy álomból éltek a Szent Agostonok és az Assisi Szent
Ferencek, a Míchelangelőkés a-Bachek; a vértanúk és a szentek, az apostolok
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és a váteszek, egy kápráztató önámítás a forrása minden legnagyobbnak és
legszentebbnek, amit az emberiség létrehozott! Valóban, ezt csak a credo,
quia absurdum álláspontján lehetne elhinni!

De nekünk a föltámadt Megváltó nemcsak történelmi valóság; tény, való
ság, élő erő ma is, a magunk életében is. Fel kellett támadnia, mert hiszen él
ma is, itt él, köztünk él. Mi nem szorulunk Péternek és Tamásnak és az ötszáz
tanítványnak tanúságára, mi tanúi vagyunk magunk is: Krisztus ma is él. Ki
él annyira, oly valóságosan, mint ő? Melyik ismerősünket ismerjük olyan
intimen, mint őt? Kiről írnak és beszélnek annyit, mint róla? Kit szeretnek
annyian és kit gyűlölnek annyian, mint őt? Kinek adja oda az életét annyi
értékes ember, és kiért menne örömmel a halálba is, ha kívánná, annyi nagy
lélek ma is, mint neki, érte? Ki irányítja, ki tölti meg tartalommal, ki formálja
a maga hasonlatosságára annyi ember lelkét, életét, egyéniségét? Kinek a
gondolataiból él, kinek érzelmein melegszik, kinek erejéből meríti erejét az
emberiség elitje - nemcsak keresztények, nemcsak európaiak? Kié úgy a
jelen és kié úgy a jövő, a századok és az ezredek, mint az övé? Valóban:
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat: Krisztus győzelmes,Krisz
tus uralkodik, .Krisztus intézkedik, ma tán jobban, mint valaha. Az ő nevében
indulnak az Orök Városba, az ő hívására sereglenek eukarisztikus kong
resszusokra a katolikusok milliói, az ő nevében keresik a keresztény egységet
a protestánsok legnemesebbjei, őt, a Dávid királyi nemzetségének legna
gyobb dicsőségét kezdik megismerni itt is, ott is a zsidóság egyes elit-lelkei,
a rajta stilizálódott európai kultúrához kezd hasonulni az újjászületett török
szellem, az ő Evangéliumával oltja be India ősi hagyományait Gandhi és
Tagore, Japánnak és Kínának immár bennszülött püspökök hirdetik a róla
szóló jóhírt; az európai kultúra nyilvánvaló válságának sötét hullámverése
elnyeléssel fenyeget mindent, amit értéknek érzünk, csak egy van, ami egész
biztosan túl fogja élni a nyugat halálát, amint túlélte a zsidó világ halálát és
a görög-római világ halálát, népvándorlást és reneszánsz pogányságot, belső
szakadást és külső forradalmat: a Krisztus evangéliuma, a kereszténység, az
egyház és benne az élő, ható, éltető élet, a testté lett Ige, a mi Urunk Jézus
Krisztus.

A nagyszombat éjjel nagy Jele, az élő Krisztus azonban nekünk nemcsak
fény, hanem remény is! Nemcsak Öröm és önérzet forrása, hanem édes vi
gasztalás, erőt adó biztosság, megnyugtató egyéni életgazdagság biztosítéka,
a mi egyéni feltámadásunk ígérete és záloga is. "Ha meghaltunk Krisztussal
- mondja Szent Pál -, hisszük, hogy együtt fogunk élni is Krisztussal,
tudván, hogy Krisztus halottaiból föltámadván, már nem hal meg, a halál
őrajta többé nem uralkodik!" Krisztus föltámadt! Milyen fölséges! - En is
feltámadok! Milyen édes! - ez a kettős tudat, ez a mély kettős-egy érzés
rejtőzik a húsvéti öröm csillogó felszíne alatt. Ezért olyan páratlan. Feltáma
dunk a szenvedésből. A szenvedőknek szól elsősorban az Evangélium. "Bol
dogok, akik sírnak." Es van-e, aki nem sír? Az élet ezen a földön Adám apánk
óta sohasem volt paradicsom, és az ember mindig könnyel sózza kenyerét,
de hol van ma, a félig-elmúlt háborúk és a félig sem csitult forradalmak
korában, a gazdasági válságok és a szociális nyomorúságok korában, a pangó
üzletek, a bezáruló műhelyek, az ácsorgó munkanélküliség, a hiábavaló dip
lomák, az éhező kubikosok és az értékesíthetetlen terményeik közt koplaló
gazdák korában: hol van most, aki nem sír? Most, amikor a korszellem er-
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kölcsisége lazul, amikor a bűnök rafinált hatalma itt is, ott is kikezdi a leg
szebb fiatalságot, megmételyezi a szeretetet, szétmarja a családokat, és a go
nosznak rettenetes belső törvénye szerint járvány módjára terjeszti a
boldogtalanságnak, a kétségbeesésnek, a rothadásnak bacilusait: kinek ne
volna sírnivalója? Talán magát siratja, talán - ami a leggyötrelmesebb - egy
kedves lelket, gyermeket, barátot, jegyest, hitvest, aki szenved, pusztul, gyöt
rődik, és akin, ha a lelkét adja is ki a tehetetlen szeretet önkínzásában, nem
tud segíteni: ki ne szenvedne, ki ne síma ma? "Boldogok, akik sírnak, mert
ők megvigasztaltatnak" - mosolyogja feléje a feltámadt Krisztus. Feltámadt
Krisztus: feltámadunk!

Feltámadunk sikertelenségből.kudarcból, letöröttségbél. üldözött ártatlan
ság, letiport becsület, elnyomott igazság, megcsonkított hősiesség: feltáma
dunk! Mind, akik méltatlan terhek alatt nyögtök, akiket meg nem érdemelt
ostorok tépnek, akik nálatok silányabbak elbizakodottsága alatt gyötrődtök,

akik a "hivatalnak packázásait" szenveditek, akik elől oda nem való méltat
lanok foglalták el a titeket illető pozíciót, akiket bántanak, és nem panasz
kodhattok, akiket mindennapos tövisekkel szaggat az igazságtalanság, és
nem szabad tiltakoznotok, akiknek legszentebb törekvései újra meg újra szét
porlanak az emberi butaság és közöny siket falain, mind, mind a Feltáma
dottra nézzetek: Keresztet hordott, tövisektől lankadt, ostoroktól vérzett, lat
rok közt megfeszült, és íme, feltámadott. És halljátok az apostolt:

"Nem tudjátok-e, hogy ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy
menni be az ő dicsőségébe. Es nem tudjátok-e, hogy nem nagyobb a tanít
vány az ő Mesterénél!" - "Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazsá
gért, mert övék a mennyeknek országa."

A glóriás Krisztus, a húsvéti harangének a záloga, hogy a rossz győzelme

nem végleges győzelem, hanem - ahogyan Szent Agoston mondja - "min
den rossz vagy azért él, hogy megjavuljon, vagy azért él, hogy próbát álljon
általa a jó." Arról van szó, hogyan állod a próbát! Arról van szó, hogyan
virrasztasz és imádkozol a három nap és három éjjel, mert ha még olyan
végtelennek tetszik is a halál éjszakája, csak eljön egyszer a harmadik nap, a
húsvétreggel, a feltámadás, mert az igazság halhatatlan és fölkél harmadna
pon.

De a mi lelkünket nemcsak kívülről jövő szenvedés nyomja, nemcsak a
mások gonoszsága tépi. Ha őszintén megkérdezzük magunktól: ki a mi
legnagyobb ellenségünk, ki a legmélyebb fájdalmaink okozója, ki teszi
nekünk legelsősorbannehézzé az életet, attól félek, a legtöbben kénytele
nek leszünk megvallani: saját magunk. Nyomasztók a körülményeink? De
ki az, akinek könnyelműségeelőidézte, akinek rövidlátása, nemtörődöm
sége el nem kerülte, akinek vakmerőségekihívta őket? Akinek tehetetlensé
ge, gyávasága, kényelmessége, gyengesége hozzá sem mert fogni, hogy vál
toztasson rajtuk? Bántanak, elnyomnak, megaláznak igazságtalan ellenségek?
De ki tette őket ellenséggé, ki keserítette el, ki ingerelte engesztelhetetlenné
őket? Ki küzdött ellenük annyiszor nem igaz fegyverekkel, ki zárkózott el a
becsületes megértés, kibékülés elől? Nem élt-e benne a tudat: a gyűlölet gyű

löletet szül? Nem tettünk volna-e velük, ha mi vagyunk erősebbek, szakasz
tott 4gy, mint ők tettek velünk? Attól félek: ha könyörtelen őszinteséggel

vizsgáljuk magunkat, meg kell vallanunk, hogy szenvedéseink, nyomorúsá
gaink tekintélyes részének magunk vagyunk az okai, vagy távolabbi előidé-
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zői, vagy legalábbis: nem ért bennünket megszolgálatlanul. Nemcsak szen
vedők vagyunk: bűnösök vagyunld

Hányszor cselekedtünk olyant, amire gyötrelem visszagondolni, amire
nem is hittük volna képesnek magunkat, hányszor csalódtunk magunkban,
hányszor szennyeztük be durva kézzel a szép eszményképet, amelyet ma
gunkról festegettünk magunknak! Hányszor voltunk nemtelenek, pedig
olyan előkelő lelkek szeretnénk lenni! Hányszor hazudtunk másnak és ma
gunknak, pedig hogy szeretjük az igazságot! Hányszor cselekedtünk aljasat,
pedig hogy epekedünk a tisztaság után! Hányszor jártunk görbe utakon,
pedig bálványunk volt a becsület! Hányszor voltunk nyersek, durvák, sértők

olyanokhoz, akik szeretnek bennünket, pedig magunknak is fájt a szere
tetlenségünk! Mennyi bűn, mennyí szenny, mennyi öngyalázás, mennyi go
noszság, mennyi lélekhalál! O, hogy sír fel lelkünkből a zsoltár sikoltása:
Peccavimus, iniusta egimus, iniquitatem fecimus, miserere nobis! Vétkez
tünk, igaztalanul éltünk, gonoszat cselekedtünk, könyörülj rajtunk! Kinek
mondanánk el szégyenünket, kinek fednénk fel legégetőbb léleksebünket,
kitől várnánk, hogy megkönyörül rajtunk, ha nem a nagy Könyörülőtől,aki
mondotta: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terhelve vagytok, és én meg
enyhítlek benneteket" - akinek leggyakoribb gesztusa a bűnösnek fejére tett
kéz: .Megbocsájtattak a te bűneid" -, az Isten Bárányához, aki elvette a világ
bűneit, elveszi, biztosan elveszi és csak ő veheti el a mi bűneinket is.

De mi még egy utolsó nagy feltámadásra vágyunk, a legigazibbra, a legiz
gatóbbra. Egy kitűnő francia író - Suarés - írja: "Legmélyebb bensejében
az ember, a legtúláradóbb öröm közepette is a halállal van elfoglalva. Nem
tudja elviselni. Puszta gondolata, sejtelme, neve is borzalom. Elsötétíti a nap
pal fényét, délben kioltja a napot." A halál. Ez az a sötét felhő, amely a
legszebb nyári napunkra is ráveti árnyékát, ez a mély belső moraj, amely
keserű mellékzöngével festi alá legvidámabb énekünket is. Az élet élni akar,
az öröm tiltakozik az elmúlás ellen, a szeretet nem akar tudni róla. Orök élet,
ez a mi legmélyebb szomjúságunk. Feltámadás. És a Feltámadott szól: "Én
vagyok a feltámadás és az élet; aki énbennem hisz, ha meghal is, élni fog; és
minden, aki él és énbennem hisz, nem hal meg mindörökké."

"Alom!" - legyint a kételkedés. Illúzió - csóválja fejét a nyárspolgári min
dentudás. Vakhit, bigottság, babona - biggyeszti ajkát a modem szadduceus.
Es én, szememben a Feltámadott szeméből belémsugárzott fénnyel, mosolyogva
mondom: Alom? Ha álom, akkor mindenesetre olyan álom, amely szebb a va
lóságnál, és - csodálatos egy álom - széppé tudja tenni a valóságot. Ha ez
álom, nem kívánok felébredni, akkor álmodom, szívesen, mindörökké. Illúzió?
Ez az illúzió tartalmat, erőt, boldogságot ad az életemnek és képessé tesz, hogy
tartalmat, erőt, boldogságot adjak a mások életének. A szép, nagy, gazdag, bol
dog, győzelmes élet is illúzió? Ha jgen, akkor az illúzió a legnagyobb, legigazabb
érték a világon. Vakhit, babona? En tudom, kinek hittem. Hiszek az olyan tanú
nak, aki keresztre feszítteti magát. Hiszek az olyan tanúnak, aki visszatért a
halálból. Hiszek a szeretetnek, amely él, szenved, meghal és feltámad értem. Az
erőnek, amely belőle árad felém. A kegyelemnek, amelyet tőle kaptam, amelyet
megtapasztaltam, amelyből élek. Hiszek a feltámadt Krisztusnak! Es ez az én el
nem múló húsvéti örömöm.
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