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Nagyszombat Jézus sírban nyugvásának napja. Húsvétvasárnap Jézus feltámadásának
ünnepe. Ezt jelzi a Direktórium.
A koronavírus karanténjából várom a szabadulást Veletek együtt. De úgy is írhatnám, hogy
az éjszakából várom a fényes virradatot.
1) A sírban nyugvás éjszakája
Sosem éltem át a nagyszombati virrasztást olyan
borzalmasnak, mint most.
Michelangelo Pietája jut eszembe: Egy anya ölében felnőtt fia holtteste.
Eddig meglehetős közönnyel néztem, és csupán
művészi alkotást csodáltam benne. Közben Mária
kezét kerestem, melyet 1972-ben egy magyar
őrült tört le, mikor össze akarta törni a szobrot, ki
tudja miért.
A holttestről most Bergamo olasz városka sorsa ugrik elém, melyről a hírekből hallottam.
Innen származik a „jó János pápa” (XXIII. János, a II. Vatikáni zsinat összehívója, a nagy
„ablaknyitó”). Ezért is nyitottam ki az internetet. Bárcsak ne tettem volna!
Az olaszországi első vírusgóc színhelye ez a város,
ahol a vírus pusztítása olyan tömeges méreteket
öltött, hogy a helyi krematórium a maga napi 25
halottas kapacitásával nem győzte a napi 93-nál is
több hulla elégetését. Teherautók szállították a
hullákat a közeli városok krematóriumaiba.
A katonai konvoj az éjszakában vonult az autókra
dobált holtestekkel. Borzalmas látvány volt. De
ugyanilyen félelmetes a kórházakban fekvő, a
lélegezető gépeken, a zsúfolt kórházi termekben
és a folyosókon kínokat szenvedő fuldokoló emberek látványa is.
Bocsánatot kérek a sokkoló képek leírásért, de talán így bele tudunk gondolni abba, hogy mi
várna ránk hasonló esetben. Ugye beleborzong az ember a gondolatra!?
Ezen kívül jobban tudjuk érzékelni a falra akasztott feszület megszokott látványának
üzenetét: Nagypéntek és nagyszombat sötét éjszakáját!

2) A hajnali ébredés
A hajnal szimbolikusan is válasz a halál éjszakájára. Egyénileg, közösségileg, de világméretűen is reménysugár a hajnal. Mert lehet bármily sötét az éj, de megvirrad egyszer!
A húsvéti hajnal Jézus feltámadását hirdeti. Van, aki ezt a feltámadást vallásos hittel vallja,
és van, aki természetes módon. (Ez utóbbi talán nem is kisebb „csoda”!) Tudjuk, hogy Jézus
lábszárcsontjait nem törték össze a pribékek, gondolván, hogy már meghalt. És talán a szívét
sem találta el a százados lándzsája, hiába folyt ki vér és víz. És azt se feledjük, hogy Jézust a
keresztről Arimateai József, a Főtanács tagja kérte el Pilátustól. Vele együtt Nikodémus, aki
szintén tanácstag (az éjjeli látogató, aki titokban Jézus híve volt), együtt intézik Jézus
temetését. Ők tudnák megmondani igazán, hogy mi történt azon az éjszakán.
Az evangélium leírása szerint a holttestet az Arimateai saját sírjába fekteti. Hajnalban pedig
a sír üres volt. Csak egy fiatalember várt ott, egy üzenettel: FELTÁMADT vagy TALPRA ÁLLT (!?).
Mindkét fordítás ugyanazt jelenti: a Szerető Atya erejét jelzi. És egyaránt bizonyítja, hogy
van feltámadás: az Atya világára, vagy még erre az életre is.
Most, amikor a Halál angyala ólálkodik mindannyiunk ajtaja előtt, és az egész világot fenyegeti pusztítása, bízhatunk abban, hogy nekünk is lesz feltámadás. Abban az értelemben is,
hogy a kilépve a karanténból újra élhetünk szabadon. Hinnünk kell abban, hogy így lesz, ha
tudjuk is, hogy soha nem lesz már olyan a világ, mint volt. De lehet jobb és szebb! Csak
rajtunk múlik!
Ez a világjárvány, ez a „koronás” vírus nemcsak azzal ártott nekünk, hogy halomra gyártotta
a halottakat, hanem főleg azzal, hogy a személyes kapcsolatokat támadta meg!
„Maradjon otthon!” „Ne érintkezzen senkivel!” „Másfélméter távolság!” „Akivel találkozol
potenciális leprás!”…
A technika vívmányának pozitív következményeként mi ki tudjuk játszani a Rémet, a virtuális
kapcsolat révén. Így felkészülhetünk arra, hogy a karantén-börtönből kilépve a személyes
kapcsolatainkat újra tudjuk rendezni, meg tudjuk újítani. Az új világ kell, hogy más világ
legyen! Más világ, már itt a Földön is!
--- Húsvét vigíliája arra tanít, hogy a Halál borzalmas! De az Élet győzelmes!

Ne adjuk fel soha!
[Kovács László elmélkedése, 2020. április 11.]

