
Ke zem be ve szem a jól idõ zí tett, ép pen
ad vent kez de té re meg je lent, szép ki ál lí tá -
sú köny vet: elõ ször is a bo rí tót ura ló szí -
nek hív ják fel ma guk ra a fi gyel met (pon -
to sab ban egyet len szín, a li la több ár nya -
la ta). A ter ve zõk már ez zel is utal nak a
tar ta lom ra: az új egy há zi év el sõ he te i nek
li tur gi kus szí ne ugyan is, amint az köz tu -
do má sú, a li la. És to vább ra is kí nál ko zik
a szim bo li kus meg kö ze lí tés, még mi e lõtt
a kö tet be be le la poz nék: is mét tu da to sí -
tom ma gam ban, hogy a kék bõl és vö rös -
bõl ki ke vert (a ket tõ „ta lál ko zá sá ból” ki -
ala ku ló) li la nem vé let len vá lasz tás ad -
vent ide jén, s nem is pusz tán a bûn bá nat
ha gyo má nyos szí ne, ha nem rá mu tat a li -
tur gi kus idõ szak te o ló gi ai jel le gé re: hi -
szen a kék az is te ni ter mé szet jel ké pe, 
a pi ros az em be rié a szín szim bo li ká ban.
Ad vent li tur gi kus szí ne te hát az is te ni és
em be ri ter mé szet kü lön le ges és sors for dí -
tó nagy ta lál ko zá sá nak, a meg tes te sü lés -
nek a szim bo li kus ki fe je zé se. S ha jól fi -
gye lünk a szí nek üze ne té re, evi den ci á vá
vá lik a nyil ván va ló: hogy bi zony a meg -
tes te sü lés re vá ra ko zunk, ki csit fel idéz ve,
meg is mé tel ve, ta lán meg is je le nít ve az
ószö vet ség vá lasz tott nép ének hosszú-
hosszú mes si ás vá rá sát.

A Szõcs Zsolt ter vez te bo rí tón azu tán
ho mok órát, nap tá rat, szé ket, pa dot, vé let -
len sze rû en össze hor dott szá mo kat, re pü -
lõ té ri hir de tõ táb lá ra ha ja zó nagy vá ros ne -
ve ket lát ha tunk: idõ be li lé te zé sünk be ha -
tá rolt sá gá nak és per sze vá ra ko zá sa ink te -
re i nek meg annyi ap róbb-na gyobb tár -
gyát, szö ve ges összeg zés gya nánt pe dig
Jakubinyi György ér sek aján lá sát: „Mind -
nyá jan ad ven ti lel kek va gyunk.”

A cím há rom dol got ígér az ad vent rõl:
tör té ne tet, szo ká so kat és lel ki sé get. Kí -
ván csi an la po zom fel a köny vet: kétosz-
tatú tar ta lom jegy zé ket ta lá lok ben ne. Az
el sõ blokk írá sa i nak össze fog la ló cí me
(Ad ven ti li tur gia, éne kek, szo ká sok) a ri tu -
á lis szö ve gek re, ha gyo má nyok ra és gya -

kor la tok ra vo nat ko zó írá so kat ígér, a má -
so di ké (Az ad vent lel ki sé ge) spi ri tu á lis
meg kö ze lí té se ket sej tet. El is gon dol ko -
dom nyom ban: va jon mi fé le szer kesz tõi
kon cep ció van a há rom és a ket tõ e lát szó -
la gos szem be ál lí tá sá nak, vol ta kép pen
együtt sze re pel te té sé nek hát te ré ben?

A nyi tó ta nul mány (Ad vent kialaku-
lástörténete és li tur gi á ja, 11–60.) – a szer -
kesz tõ, Diósi Dá vid írá sa – te o ló gi a i lag is
meg ala po zott tör té ne ti át te kin tés az ad -
vent nek mint li tur gi kus szent idõ nek a
ki ala ku lá sá ról; a tör té ne ti szem lé let pe dig
a má hoz is kap cso ló dik, sõt vol ta kép pen
ah hoz se gít hoz zá, hogy a mai li tur gi kus
gya kor la to kat és azok szim bó lum vi lá gát
tör té ne ti, akár üdv tör té ne ti ho ri zont ban
szem lél hes sük, ért hes sük meg.

Az át fo gó pa no rá ma után fon tos rész -
le tek kö vet kez nek: az ad ven ti va sár na pok
introitusainak la tin és ma gyar szö veg köz -
lé sei, elem zé sek kí sé re té ben (61–107.). 
A Mar tos Le ven te Ba lázs, Csernai Ba lázs,
Ko vács F. Zsolt, Oláh Zol tán ál tal jegy zett
ma gya rá za tok se gí te nek mél tóbb mó don
meg ér te ni a po é ti kus, ugyan ak kor tö mény
te o ló gi át hor do zó és a transz cen den cia
utá ni vá gya ko zás tól ih le tett bib li kus szö -
ve ge ket, a meg fo gal ma zá sok fi nom sá ga it
(és sok szor a for dí tás mi att el ve szõ tar tal -
ma kat) a for rás nyel vi szö ve gek re tör té nõ
ér tel me zõ vissza hi vat ko zá sok ré vén is
fel tár ják.

Kü lön örö möm re szol gált az ezt kö ve -
tõ, né met bõl for dí tott „ven dég szö veg”,
Andreas Heinz tör té ne ti, te o ló gia tör té ne -
ti és iro dal mi szem pon to kat egy aránt fel -
ve tõ Úr an gya la-ér tel me zé se (Az Úr an gya -
la, 108–123.). Hasz nos le het, ha na pon ta
imád ko zott (s ezért könnyen gé pi es sé vál -
ha tó, sõt le gyünk be csü le te sek: oly kor
akár meg unt) ima szö ve ge in ket idõ rõl idõ -
re kö zel rõl is, ízlelgetõen, meditatívan
vagy ép pen egy faj ta tu do má nyos dis tan ci -
á val szem ügy re vesszük. Andreas Heinz
ta nul má nya – mi köz ben az An ge lus szö -

téka

117

A VÁ RA KO ZÁS RÓL
Adventus Domini – Úr jö vet. Az ad vent tör té ne te,
szo ká sai és lel ki sé ge

Szerk. Diósi Dá vid. SZIT–Verbum, Bp.–Kvár, 2013.



ve gé nek ala ku lás- és hasz ná lat tör té ne tét
fel vá zol ja, an nak ad ven ti be ágya zott sá gá -
ra is (új ra) rá irá nyít ja a fi gyel met.

Az annunciáció té má já hoz kap cso ló -
dik Farmati An na írá sa is (Annunciáció-
elbeszélések a ko ra új ko ri ad ven ti éne ke -
ink ben, 124–147.), amely 17. szá za di
ének gyûj te mé nyek ben meg õr zött ad ven ti
nép éne ke ink „epi kus” jel le gé nek, re du -
kált narrációinak jobb meg ér té sé hez ad
iro da lom- és lel ki ség tör té ne ti kul cso kat
és szem pon to kat, össze kap csol va ezt 
a mai úzus sal is. A ta nul mány füg ge lé -
ke ként kö zölt ének szö ve gek ar ra is bá to -
rít hat ják az ol va sót, hogy mi köz ben kö -
ze lebb rõl szem ügy re ve szi azo kat, ma ga
is foly tas sa a meg ér tés szel le mi-lel ki
mun ká ját.

Hi va ta los li tur gia és né pi áj ta tos sá gok
egy mást ki egé szí tõ, egy for mán le gi tim
for má it tag lal ja Nóda Mó zes ta nul má nya
(Ad ven ti áj ta tos sá gi gya kor la tok és szo ká -
sok, 148–165.). Mi u tán tö mö ren tisz táz ta
az egy ház hi va ta los imái és a ha gyo má -
nyos áj ta tos sá gi gya kor la tok vi szo nyát,
fel ve ti töb bek kö zött azt a kér dést: mi le -
het az oka an nak, hogy mi köz ben nap ja -
ink ra meg szû nõ ben van nak el avult nak
gon dolt né pi áhí tat gya kor la tok, „szin te új
ima gya kor la tok je len nek meg, sok eset ben
el len õri zet len for rá sok ból, és sze rény te le -
nül ígér nek cso dá kat és üd vös sé get”
(152.). Vá lasz kí sér le tei, akár csak a szál -
lás ke re sés, ad ven ti ko szo rú, Lu ca-na pi
szo ká sok le írá sai, a je len ség ki egyen sú -
lyo zott szem lé le té rõl ta nús kod nak.

A kö tet kö vet ke zõ há rom írá sa a je -
len be ka la u zol: meg is mer ked he tünk a
gyu la fe hér vá ri sze mi ná ri um sa já tos ro rá -
té zá si szo ká sá val (Bojtor At ti la György,
Jánossi Im re, Si mon Im re: Kor társ-táj kép:
Ad vent a gyu la fe hér vá ri sze mi ná ri um ban,
166–171.), egy szé kely föl di plé bá nia fi a -

tal ja i nak ka rá cso nyi ké szü le té vel (Gagyi
Ka tin ka: Ad vent a Har gi tán: Ka rá csony ra
han go ló dás a székelyudvarhelyi Kis Szent
Te réz plé bá nia if jú sá ga kö ré ben, 172–179),
va la mint a csík sze re dai bör tön ben meg -
ho no sí tott ad ven ti-ka rá cso nyi ké szü lõ dés
esé lye i vel és ne héz sé ge i vel (Koncsag
Lász ló: Ad vent a bör tön ben, 180–186).

A kö tet má so dik blokk ja az ad vent
lel ki sé ge kö ré szer ve zõ dik. Ol vas ha tunk
itt gya kor la ti as öt let adást a ké szü lõ dés -
hez (Ilyés Zsolt: Az ad vent lel ki sé gé rõl,
189–197), esszéisztikus spi ri tu á lis el iga -
zí tást (Oláh Dé nes: Ad ven ti út ké szí tés,
211–219; Se bes tyén Pé ter: A szol gák, akik
uruk ra vár nak, 220–226; ifj. Czikó Lász ló:
A kö zel ség örö me, 227–234; Or bán Sza -
bolcs: As si si Szent Fe renc ad vent je,
235–242), és új ból elõ ke rül Má ria alak ja
is: Bodó Már ta er dé lyi hely zet ké pet (is)
fel vá zo ló) ta nul má nya (Ad vent Má ri á val,
198–210.) le bon to gat ja a Szûz anya alak -
já ról a tör té ne lem, a tár sa dal mi sze rep -
osz tás ál tal be be to no zott elõ í té le te ket.
Vé gül a kö tet zá ró írás (Mar ton Jó zsef: 
Ad vent Már ton Áron szem lé le té ben, 243–
253.) a nagy er dé lyi püs pök ad ven ti té -
má jú írá sa it mu tat ja be és elem zi.

Összes sé gé ben át fo gó (a te o ló gi á tól a
han gu la ti elõ ké szí té sig ter je dõ) ka rá -
csony vá ró köny vet tart ha tunk ke zünk -
ben, amely nek mû fa ji, te ma ti kai, sti lá ris
sok fé le sé ge akár egye net len ség nek is tûn -
het. Je len eset ben azon ban ez a he te ro ge -
ni tás ép pen ség gel elõny: az ol va só pil la -
nat nyi hely ze té tõl, ide jé tõl, ér dek lõ dé sé -
tõl, akár han gu la tá tól füg gõ en min dig
meg ta lál hat ja ben ne azt, ami a leg in kább
se gí ti ar ra, hogy mél tó an ké szül jön a
meg tes te sü lés nagy ün ne pé re. Jó szív vel
aján lom ad ven ti úti tár sul idén és a kö vet -
ke zõ esz ten dõk ben.

Gá bor Csil la
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