
JlAS JÓZSEF

A PÜNKÖSD ÜNNEPE

A pünkösd ünnepe, valamint a legrégibb neve az ószövetségi zsidóság körében
keletkezett. Ezek eredetileg A hetek ünnepének hívták, mert a húsvétjukhoz
(pászka), az abib, illetőleg a niszán 14-ét követő naphoz, pontosan hét hétre
(7X7 = 49), siván hónap 6-án volt. Később azonban a Szentírás Kr. e. 250 körüli
görög fordítása, a Septuaginta nyomán elterjedt közöttük a pentékoszté hémera,
az "ötvenedik nap" elnevezés is, mivel siván hónap 6-a a húsvét vasárnapjától
számított ötvenedik napra esett. A pünkösdnek tehát az Ószövetségben két neve
volt, de mind a kettő "ötvenedik nap"-ot jelentett.

Az Újszövetség első keresztényei eleinte szintén a Septuagíntát használták.
De a római birodalom latinul beszélő népei számára már az első században el
készült a Szentírás egyes részeinek latin nyelvű fordítása is. Ebben a régi vagy
ólatin, meglehetősen szolgaí fordításban a pünkösd neve: Quinquegesimarum dies
(ötvenedik nap) lett, mert az ünnep görög nevét is lefordítbtták. Ez a latin név
terjedt el a görögül nem tudó keresztények között Itáliában, Észak-Afrikában,
Hispániában és Galliában. Sőt, Étheria zarándoknő szerint keleten is. Szent Jero
mo<s (340-420) azonban a 380-as években készült ún. Vulgáta fordításban meg
tartotta a pünkösd görög eredetű nevét. Ezért a római birodalom bukása (476)
után kialakult új Európa népeinek a többsége ezt ültette át a saját nyelvébe ki
sebb-nagyobb hangtani változtatásokkal. Kevés változtatásról tanúskodik a fran
cia Pentecóte, a spanyol Pentecostés (a portugál Pentecostes), az olasz Pentecoste
és a belőlük keletkezett eszperantó pentekosto. Jóval többről a német Pfingsten,
a dán Pintes, a holland pinkster, a szlovén binkusti és a magyar pünkösd.

A görög pentékoszté különösen nagy kerülővel jutott el hozzánk és sok hang
tani változás után fejlődött ki belőle a mai pünkösd szavunk. A származásával
elsőnek Asbóth Oszkár (NyK. 18:389), majd Melich János (SzlJsz. 1/2. 387) fog
lalkozott érdemlegesen a századforduló táján. Mindkettőjük szerint szláv eredetű,

mert a legrégibb adataink hangalakja a szlovén binkusti-ra vezethető vissza. De
honnét vették a szlovének? Simonyi Zsigmond (Nyr, 42:443) már 1913-ban magáévá
tette az Asbóth által megpendített gondolatot, hogy a szlovén binkusti az ófel
német fimfchusti népies változatából származott. Ennek ugyanis a második f-je
még a középfelnémetben kiesett. Az első pedig azért nem maradt meg, mert a
szlávok eredetileg nem ismerték az f-et. tgy aztán b-t vagy p-t ejtettek helyette.
Ez történt az olasz [ocacca esetében is, amely szláv közvetítéssel a magyarban
pokacSa, majd pogácsa lett. Ezek figyelembevétele után feltehető, hogy a szlo
vénben a binkusti mellett egy pinkosti alak is keletkezett, és hozzánk ez utóbbi
került át Pincusd (1239), Pyncust (1240), Pyncusd (1251) és Pincust (1369) stb.
változatokban. Vagyis mindent összegezve csatlakozhatunk Kniezsa István (Nyr,
1964:126) véleményéhez ; a pünkösd szavunk ófelnémet eredetű, de szláv közve
títéssel jutott el hozzánk. Eltekintve attól, hogy újabban egyesek a velencei olasz
pintecoste (pünkösd) szóból próbálják eredeztetni.

A KÉT SZÖVETSÉG PüNKÖSDJÉNEK TÉMAKÖRE. Mind a két pünkösdöt több
helyen és többféle szempontból említi a Szentírás.

1. Az ószövetségi pünkösd tartalmi meghatározásához elegendő három adat.
Az egyik a témájára vonatkozik: "Tarts ünnepet aratáskor annak a termésnek a
zsengéjéből, amelyet az általad bevetett szántóföld adott" (Kiv 23,16). A másik
az ünnep nevét jelöli meg: "A hetek ünnepét meg kell ülnöd, az aratás zsengéi
nek idején" (Kiv 34,22). A harmadik pedig az időpontját közli: "A szombat (hús
vét) utáni naptól... számoljatok hét teljes hetet. Számoljatok ötven napot a he
tedik szombat utáni napig, és akkor mutassátok be az Úrnak az új kenyér áldo
zatát" (Lev 23,15-16). Ezekből megállapítható, hogy a zsidóság a húsvét utáni
napon megkezdett és pontosan hét hétig tartó aratásért (hag haq-pair) siván hónap
6-án, tehát pünkösdkor áldozatot mutatott be az új gabona zsengéjéből (hag ha
bikkurim). Vagyis az ószövetségi pünkösdnek eredetileg egyetlen témája az aratás
végi hálaáldozat volt.
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Később azonban, hivatkozva a hagyományra, ezen a napon emlékeztek meg
a Sinai-hegyen kötött szövetségről is (vö. Bibliai Lexikon. Bp. 1931. II. 857.).
Pontosabban arról a szövetség lényegét képező szóbeli rnegá llapodásról, amely
nek az írásba foglalása jáhvista és elohista alapon készült. Valószínűleg Jozija
király (Kr, e. 640~609) idejében, amikor a Második Tőrvényből is fűztek hozzá
magyarázó megjegyzéseket, hogy f'orrnai szempontból szabályos, kétoldalú (bilate
rális) szerződés alakuljon ki belőle Isten és a zsidóság között.

Eszerint a szerződéskötést rövid tanácskozás előzte meg, amelyen a népet
Mózes képviselte, akit az Úr már korábban, még az egyiptomi kivonulás előtt

megtett a zsidók vezetőjévé és szószólójává az égő csipkebokornál (Kiv 3,7-10).
Isten feltételesen megígérte és ezt üzente a népnek: "Ha a szavamra hallgattok
és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdo
nommá teszlek benneteket" (Kiv 19,5). Ebbe a nép közfelkiáltással beleegyezett.
Ekkor Isten tudtukra adta, hogya szővetségkötés ünnepélyes cselekményéhez
laetus) két napig tartó előkészület szükséges. Ezalatt: "Mossátok ki ruháitokat és
ne közeledjetek asszonyhoz" (Kiv 19,14). A nép ezt is megígérte. Harmadnap vir
radatkor robajszerű mennydörgés rázta meg a Sinai-hegyet, amelyen felhőktől

eltakarva, villámlás közben jelent meg az Isten és megkötötte a szerződést Mó
zessel, a nép képviselőjével. Ennek értelmében Isten a zsidóságot választott né
pévé fogadta. A nép pedig kötelezte magát, hogy az Úr törvényeit megtartja.
Végezetül Isten átadta Mózesnek az alaptörvényeket tartalmazó Tízparancsolat
két kőtábláját. A nép meg történelme folyamán míndig a szövetség ládájában
őrizte ezt az Istentől kapott, kőbe vésett okiratot, mint a szövetség zálogát. Igy
jött létre az ószövetségi pünkösd második témája, a sinai törvényhozás, amelynek
emléke századokon át csak szájhagyomány útján terjedt a nép között.

2. Az újszövetségi pünkösd témaköret is a szentírási adatokból állíthatjuk
össze: "Amikor eljött pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt
voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész köze
ledett volna és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek
lobbantak és szetoszolva leereszkedtek míndegyikükre. Mindnyáian elteltek

. Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a Lélek szó
lásra indította őket (ApCsel 2,1-4).

Ebből azonnal látható, hogy az újszövetségi pünkösd első témája a Szentlélek
eljövetele volt. Ez az ószövetségi pünkösdnek nem az első, hanem a második
témájával van kapcsolatban. Az ószövetséginek ugyanis az első témája egy helyi
jellegű hálaáldozat volt, amelyet a húsvétkor kezdődő és kereken ötven napig
tartó, természetes emberi tevékenység, a földi élet szempontjából nélkülözhetetlen
aratás befejezésekor mutattak be. Az újszövetségi pünkösd az egész világ számára
fontos, történelmi esemény, a Szentlélek eljövetele, amellyel a húsvétkor kezdődő

és pontosan ötven napig tartó, természetfeletti isteni tevékenységnek, az örök élet
szempontjából nélkülözhetetlen megváltásnak a műve fejeződött be.'

A Sinai-hegyen történt esemény és a Szentlélek eljövetele között sok a ha
sonló vonás. Hasonlít az előzményűk: Mózest az égő csipkebokornál tette meg
Isten a zsidó nép vezetőjévé még az egyiptomi kivonulás előtt. Pétert pedig az
Úr Jézus a Tiberiás-tó partján parázsló tűznél az apostoli kollégium fejévé még
a Szentlélek eljövetele előtt (Jn 21,15-17). - Isten még a sinai törvényhozás

. előtt megígérte, hogya zsidókat választott népének fogadja, ha megtartják a tör
vényeit. Az Úr Jézus is megígérte búcsúbeszédében a szomorkodó apostoloknak,
hogy nem hagyja őket árván, hanem elküldi nekik a Szentlelket a mennyeí Atya
által (Jn 16,7). - A zsidók testi tisztálkodást és önmegtartóztatást végeztek a sinai
törvényhozás előtt. A keresztények pedig böjtöltek és lelki tisztulásban részesültek
a pünkösd előtti keresztelkedés alkalmával.

Hasonlít a cselekményűk: Mind a Sinai-hegyen, mind az utolsó vacsora ter
mében istenjelenés történt. Ott a Szentháromság első személye, a mennyei Atya,
itt pedig a harmadik isteni személy, a Szentlélek jelent meg hasonló körülmé
nyek között. Szent Jeromos (Ad Fabiol. 78) szerint: "Mons Sina contremuit, do
mus quoque Coenaculi, ubi apostoli erant congregatí", A Sinai-hegy megreme
gett és a Coenaculum, illetőleg az utolsó vacsora terme is, ahol az apostolok
együtt voltak. A Sinai-hegyen Isten szava villámlás és mennydörgés közepette
hangzott el. Az utolsó vacsora termében meg szélzúgás és tüzes nyelvek meg
jelenése közben teltek el az apostolok Szentlélekkel.
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Végül hasonló a rendeltetésük: A Sinai-hegyet Isten választotta ki az Ószö
vetség megkötésének színhelyéül, Az utolsó vacsora termét pedig az Úr Jézus az
új és örök szövetség létrehozásához. De ugyanakkor mind a kettő színhelye lett
a törvényhozásnak is: az Ószövetség alapvető törvényeit a Sinai-hegyen hívta
életre az Isten szava és kőtáblákra vésve innen terjedtek el a választott nép kö
zött. Az újszövetségi törvényeket meg az utolsó vacsora termében "szentesítette"
p Jézus művét folytató és beteljesítő Szentlélek. Innen terjedtek el a szélrózsa
minden irányában, a nyelvcsoda következtében különféle nyelveken beszélő apos
tolok révén.

3. Ezeknél a csodálatos természeti jelenségeknél azonban sokkal fontosabbak
azok az intézkedések, amelyek a Sinai-hegyen, az ószövetségi pünkösd alkalmá
val jöttek létre, de csak az újszövetségi pünkösd ünnepével kapcsolatban nyerték
el üdvösségszerző rendeltetésüket.

Az egyház előképe és első sikere. A zsidók húsvétját követő ötvenedik napon
két-háromszáz főnyi kis csapat indult el a Sinai-hegy lábától az elhagyatott pusz
taságon keresztül az ígéret földjének nevezett állandó haza felé. Ez volt a ttzeji
két törzsből álló zsidó nép, amely törzsi széttagoltsága ellenére is, ekkor már
egyetlen vallási közösségbe. a qehal Jahve, a "választott nép" közösségebe tarto
zott (Kiv 19,5). A törzseket Mózes vezette, aki az egyiptomi kivonulástól kezdve
közvetítő szerepet töltött .be Isten és a nép között. A sinai törvények értelmében
pedig nemcsak a hadvezéri, hanem a bírói, sőt egy ideig a papi tisztséget is be
[öltötte. O volt a "választott nép" első papja. Ezt a hatalmát azonban hamaro
san átruházta Áronra.

Az Újszövetség szerint a húsvét vasárnapjától szárnítqtt ötvenedik napon
tizenkét apostol lépett ki az utolsó vacsora terméből a Szűzanya és a tanítvá
nyok kíséretében Jeruzsálem utcáira. Mindnyájan telve voltak Szentlélekkel és
a zsidók pünkösdjére összesereglett különféle nyelvű és nemzetiségű zarándokok
közé siettek. Elsőnek Péter, majd a többi apostol szólott hozzájuk arámul. Péter
nek a prédikációjára háromezer ember keresztelkedett meg. De a hívek száma
hamarosan meghaladta az ötezret,

Ezeket a hazájukba visszatérő és továbbra is az egyház vallási közösségéhez
tartozó pünkösdi keresztényeket Péter apostol a hozzájuk írott levelében "Isten
népév-nek nevezi: "Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet,
tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötét
ségből meghívott benneteket csodálatos világosságába. Ti valamikor nem voltatok
nép, most pedig Isten népe vagytok ..." (IPt 2,9). Ezek szerint az újszövetségi
.,Isten népe" fogalom többet jelent az ószövetségi "választott nép" fogalmánál.
mert míg az ószövetségi vallási közösség volt, az újszövetségi a keresztség fel
vétele által szakrális közösség lett. Az előbbi tehát csak előképe, előkészítője az
egyháznak, az utóbbi pedig magával az egyházzal azonos, mert az egyház nem
más, mint a megkeresztelt hivők gyülekezete, amint ezt a szentatyáknál és a litur
giában szüntelenül előforduló utalások is jelzik. Ha pedig az "Isten népe" azonos
az egyházzal, akkor a pünkösd nem egyéb, mint a feltámadt üdvözítő által ala
pított egyház megjelenése a nyilvánosság előtt, azaz születésének napja. Ezért
rnondjuk, hogy az újszövetségi pünkösd első témája a Szentlélek eljövetele, a
második meg a nyilvános működését megkezdő egyház.

A "qehal Jahve" a Sinai-hegytől, az egyház pedig az utolsó vacsora terméből

elindulva lépett be az emberiségnek akkor már javában zajló történelmébe. Az
előbbi azért, hogy a zsidóságot előkészítse a Messiás eljövetelére, az utóbbi meg
azért, hogy az egész emberiséget elvezesse az örök üdvösségre.

MIKOR KEZDODÖTT A PüNKÖSD üNNEPLÉSE? Erre a kérdésre a keresztény
ségnek még nincs egyértelmű válasza.

1. Tudjuk, hogy a pünkösd időpontja a húsvéttól számított ötvenedik napra
es ik. De a húsvét mint népszokás létezett már a nomád korban (Kr. e. 1850
1560), más néven a pátriárkák idejében (bőv, Vigilia. 1979. április) is. Tartottak-e
akkor aratási ünnepet? A hagyományos felfogás szerínt nem valószínű, hogy az
~.mtás ünnepe, illetőleg a pünkösd a nomád korban keletkezett. Erre enged követ
keetetni az időpontja, amely nem a pászkától (niszán 14.), hanem a kovásztala
nak ünnepétől (niszán 15.) számított ötvenedik napon volt. A kovásztalan kenye
rek (massot ; macesz) ünnepét pedig az ígéret földjén vette át a zsidóság a kö-
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rü lötte élő, kánaáni népektől. Azt követően, hogy a törzsek felhagytak a nomád
élettel és egy helyben lakó, elsősorban földműveléssel foglalkozó nép lett belőlük.

Feltehetően az aratási ünnep, illetőleg az ószövetségi pünkösd csak Izrael népé
nr-k az ígéret földjére érkezése után keletkezett, a kovásztalan kenyerek (mas
sd) és az érett kalász (ha'abib) ünnepének a kiegészítésére, illetőleg méltó be
Cejezésére.

Vannak azonban, akik ezt ·az elméletet nem fogadják el. Mondván, hogy ni
szán 15-e nagy ünnep, ezen tehát a .zsídók nehéz fizikai munkával járó aratása
nem kezdődhetett. És hivatkoznak Josephus Flaviusra (Antiquitates, 3, X. 6), aki
szerint az aratás niszán hónap 16-án kezdődött és az ettől számított ötvenedik
nap volt a pünkösd. Megegyezik ezzel több protestáns teológus felfogása is, mert
a Czeglédy Sándor, Hamar István és Kállay Kálmán által összeállított Bibliai
Lexikonban (Bp. 1931. II.) ez olvasható: "A kovásztalan kenyerek ünnepe má
sodik napjától (nisz. 16.), amikor az első árpakévéket az Úrnak bemutatták, hét
hetet kellett számolni és az azután következő első nap, tehát niszán 16-tól az
ötvenedik lett a pünkösd, akár hétköznapra esett, akár nem". - Látnivaló, hogy
mínd a két elméletnek van sebezhető pontja. Ez utóbbi ugyanis nem egyezik
pontosan a Biblia adataíval : "A szombat utáni naptól, amelyen bemutatták az
áldozati kévéket, számoljatok hét teljes hetet. Számoljatok ötven napot a hetedik
szombat utáni napig, és akkor mutassátok be az Úrnak az új kenyér áldozatát"
(vö. Lev 23,15-16; MTörv 16,9-11). Az előbbi szerint pedig niszán l5-én, a ko
vásztalan kenyerek ünnepén kezdődött az aratás, mert ekkor mutatták be az ál
dozati kévéket.

Ha viszont elfogadjuk a liturgiatörténészek többségének álláspontját, hogy
az ószövetségi pászka nem máról holnapra keletkezett az egyiptomi kivonulás
éjszakáján, hanem hosszú történelmi fejlődés eredménye, vagyis mínt népszokás
létezett már a nomád korban is (vö. Vigilia, 1979. ápr.), akkor a zsidók aratásá
nak a kezdőpontja maradhat a pászka utáni napon. Csupán fel kell tételeznünk,
amit a gazdasági adottságok nem zárnak ki, hogy a nomád kor vége felé nem
csak az állattenyésztéssel foglalkozó, hanem a mezei munkát végző zsidóknak is
volt ünnepe, amelyet a niszán Ifi-től számított ötvenedik napon tartottak hála
adásul az aratás befejezése alkalmából. Ezt a napot természetesen az ígéret föld
jén is megülték. hozzácsatolva a kánaáni népektől átvett kovásztalan kenyér és
az érett kalász (ha'abib) ünnepét is. Igy az aratás végi hálaadás napja állan
dóan a niszán 15-től számított ötvenedik nap, siván hónap 6-a maradt annak.
emlékére, hogya nomád kor vége felé niszán l5-én kezdődött az aratás. De Jo
sephus Flavius szerint az ígéret földjének északi részén csak 16. és 21. között, a
gabona érésétől függden. Ezért aztán pünkösdkor a zsengék felajánlása néhol
csupán egy "maréknyi", otthon termesztett gabonából állhatott. Vagyis az aratás
megkezdése jelképes volt.

2. Az aratási ünneppel ellentétben az ószövetségi pünkösd második témája,
a sinai szövetségkötésre való rendszeres visszaemlékezés körülbelül nyolcszáz
évvel később, minden bizonnyal a babiloni fogság után (Kr, e. 538) kezdett ki
alakulni. Valószínűleg akkor, amikor 537-ben, a babiloni fogságból Jeruzsálembe
visszatérő, új honfoglalők megújították a sinai szövetséget (Neh 10,30). Ezdrás
írástudó felolvasta nekik a törvényt. A nép pedig bűnbánatot tartott és ígéretet
tett a törvény megtartására. Sőt, az is valószínű, hogy a sinai szövetségkötés több
szöri,akkor még dátumhoz nem kötött, alkalomszerű megújítása lassan hagyo
mánnyá fejlődött, amelyet a Papi kódex "dátumkedvelő" szerkesztői siván hónap
6-ához csatoltak annak emlékére, hogy a sinai szövetséget is a húsvéttal ünnepelt
egyrptorní kivonulás után ötven nappal kötötték (Kiv 19,1). Igy lett az ószövet
ségi pünkösdnek második témája a sinai szövetségkötés évfordulója. Kétségkívül
a Krisztus előtti második századtól, mert a rabbinikus írások és a qumráni kéz
iratok szerint időszámításunk kezdetén már közismert, általánosan elterjedt (vö.
Biblikus Teológiai Szótár. Róma, 1974. 1127).

3. A Szentlélek eljövetelének időpontja az Úr Jézus kereszthalálának az idő

pontjával van összefüggésben, amelyet eddig még senkinek sem sikerült elfogad
ható pontossággal meghatároznia. Érthető tehát, hogy a pünkösd időpontjára vo
natkozóan is csupán feltételezésekre vagyunk utalva. Ha például az Úr Jézus 30
ban halt meg, akkor az első újszövetségi pünkösd május 28-án volt. Mégpedig
vasárnap, és abban az évben egy napon a zsidókéval. Más szóval, a Szentlélek
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az ószövetségi pünkösdöt választotta ki eljövetelének időpontjául, és délelőtt kilenc
óra tájban töltötte el kegyelmével az utolsó vacsora termében, a papokból és
világiakból álló és a Szűzanya jelenlétében imádkozó egyház tagjainak lelkét.

De nemcsak eltöltötte, hanem birtokába is vette örökre ezt a nála nélkül
tehetetlen és életképtelen maroknyi egyházat. És azóta is állandóan benne él:
"Sanctificat. .. vivificat ..." Megszentelí, élteti és kormányozza. Ezért mondotta
később Nagy Szent Leó (440-461) pápa: "Nisi Spiritus Sanctus adesset, Ecclesia
non consisteret". Ha a Szentlélek nem volna jelen, az egyház már nem léteznék.
Szesit Agoston (354-430) hozzátette: "Quod est anima corpori hominis, hoc est
Spirítus Sanctus corpori Christi, quod est Ecclesia". Ami a lélek az emberi test
nek, ugyanaz a Szentlélek Krisztus misztikus testének, az egyháznak. Ha a Lélek
eltávoznék belőle, a test is meghalna.

A kereszténység kezdettől fogva megünnepelte a pünkösdöt, A legrégibb ada
tot magától Szent Páltól tudjuk, aki ezt írta korinthusi híveinek: "Permanebo
Ephesi usque ad Pentecosten" (IKor 16,8). Pünkösdig Ephezusban fogok időzni.

- Ebből következik, hogy az apostolok korában a pünkösd már annyira köz
ismert ünnep volt a kereszténység körében, hogy az időpontját nem is kellett
magyarázni (vö. Radó Polikárp: Enchiridion. 1966. II. 1268).

HOGYAN üNNEPELTÉK A PüNKÖSDÖT? 1. Tudjuk, hogy az ószövetségi zsi
dóságnak - a szombatot nem számítva - három jeleS ünnepe volt. Tavasszal a
húsvét és a pünkösd, ősszel pedig az ún. sátoros ünnep. A pünkösdöt csak egy
napig, a másik kettőt azonban nyolc napon át, tehát oktávával ünnepelték. A
pünkösd ünneplésének egyik része abból állott, hogy nem volt szabad szelgal
munkát végezniök. Tilos a szántás-vetés, a szüretelés, a teherhordás, adás-vevés,
f<lgyújtés, később még a főzés is. Ezen a napon tehát ember és állat pihent. Sza
bad volt azonban áldozatot bemutatni és az életveszélyben levökön segíteni.

Az ünneplés másik része zarándoklásban nyilvánult meg. Húsvétkor, pün
kösdkor és a sátoros ünnep alkalmával minden 18-ik évét betöltött férfinak, ön
kéntes adományokkal a kezében, meg kellett jelennie Jahve előtt azon a helyen,
amelyet ő választott lakóhelyének (MTörv 16,16). Ez a törzsszövetség idején Silo
volt, a mai Seilum, Jeruzsálemtől 40 km-re északra. A Salamon-féle templom
felépítése (Kr. e. 960) után pedig a főváros, Jeruzsálem, ahová a második század
tól kezdve a nők és a gyermekek is elkísérhették a férfiakat. Jelen lehettek

"ti szokásos reggeli áldozatot követő szertartáson, amelyet rendszerint énekkel és
zenével tettek ünnepélyesebbé.

A szertartás azzal kezdődött, hogy valamelyik kijelölt hivő felolvasta a Tórá
ból és Ruth könyvéből az előírt részt. Ezt követte egy magyarázó vagy buzdító
beszéd, amelyre a zsinagóga elöljárója bármelyik férfinak engedélyt adhatott.
Az ünnepi áldozat bemutatásán azonban a hívek cselekvőleg nem vehettek részt.
Míndent a papok és a leviták végeztek. Ok ölték le az áldozati állatokat és ők

fogták fel ezüstcsészékbe az áldozatok vérét. Pünkösdkor két egyéves bárányt,
egy tulkot és két kost mutattak be élő áldozatul. Ezeken kívül egy kecskebakot
bűnáldozatul. Továbbá két kovászos kenyeret az új termés zsengéjéből hálaáldo
zatul (panes pentecostales). Végezetül a szelgálatot teljesítő pap áldást mondott,
amelyre a nép Amennel válaszolt. Az ünnep [ellegét kidomborították a hívek
azzal is, hogy jobb ruhába öltöztek és bővebben táplálkoztak. tgy ment ez hosz
szú évszázadokon át egészen Jeruzsálem pusztulásáig (Kr. u. 70) anélkül, hogy
valamit változtattak volna rajta (bév. Szentiványi Róbert: A szentírástudomány
tankönyve. Bp. 1946. 259).

2. Ezzel ellentétben az újszövetségi pünkösd liturgiájában sokféle változás
ment végbe. Hogyan ünnepelték a keresztény ókorban, vagyis a nyugat-római
birodalom bukása (476) előtt? A keleti változatáról két forrás tájékoztat bennün
ket. Étheria zarándoknő 390 táián keletkezett úti Naplója (Itinerarium) szerint
Jeruzsálemben pünkösd délelőttjén három szentmise keretében három ünnepre
emlékeztek. Hajnalban húsvétra a Föltámadás templomában, ahonnan hat óra
tájban ment át a körmenet a Szentsír bazilikába. Itt a püspök a mennybemene
telt méltatta ünnepi beszédében. Kilenc óra körül érkeztek Sionba, ahol a Szent
lélek eljöveteléről szóló szentírási szakaszokat olvasták fel. A délutánt az Olaj-
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fák hegyén töltötték "jámbor, pünkösdi vigasságban". Sötétedés után pedig fák
lyás felvonulást rendeztek Jeruzsálem utcáin, amelynek éjfél tájban lett vége.
De a Constitutiones apostolorum (Apostoli rendelkezések) nevű iratból azt is tud
juk, hogy pünkösd ünnepének Keleten már a IV. században nyolcada és vigtliáía
is volt, amely a húsvétéhoz hasonlóan keletkezett.

A nyugati változat csak "mutatis mutandis", a szükséges helyi változtatásokat
leszámítva egyezett meg a keletivel. A három misét Róma három, ún. "stációs"
templomában végezték. A pünkösdi vigasságokat pedig szerény agapé keretében.
A nyolcadában Keleten minden napnak saját míseltturgiája volt, és munkaszü
netet tartottak. Nyugaton azonban csak egyházi ünneplésből állt: saját mise
Iíturgiával, de munkaszünet nélkül. A vigilíája itt is, ott is keresztelési nap,
amelynek szertartását Nyugaton a húsvéti rövidített másának lehet tekinteni. El
végezték a keresztvízszentelést és kiszolgáltatták a keresztséget felnőtteknek és
gyermekeknek egyaránt. Elmaradt a tűzszentelés, a húsvéti gyertya megáldása,
a litánia, és csak hat próféciát olvastak (Radó-Kühár: Liturgikus Lexikon. Ko
márom, 1933. 345).

A pünkösd liturgiájának legváltozatosabb képe a középkor folyamán. alakult
ki. Elsősorban, mert a római rítuson kívül volt gallikán, mozarab és ambrozíán
liturgia is, amelyek mind éltérő módon ünnepelték a pünkösdöt. De sok vál
tozás történt a pünkösd római rítusán belül is. A vigilták például az egyház sza
baddá válása (313) után fokozatosan megszűntek (Vigilia, 1980. ápr.). A pünkösdé
is csak névleges maradt, amelynek szertartását délelőtt .végezték a szentmise
előtt, keresztelés nélkül. Az oktávák viszont éppen a középkor első felében élték
vírágkorukat, mert a nagyobb ünnepek nyolcadára több zsinat kötelezővé tette
a munkaszünetet. Mindez azonban csak rövid ideig tartott, a gazdasági élet
gyors fejlődése ugyanis az ünnepek ritkításat vonta maga után. tgy aztán a pün
kösdből először négy-, majd három-, a XiX. századra pedig kétnapos ünnep lett.

Később a miseliturgiában valósággal elburjánoztak az egyéni kezdeményezé
sek. Rómában például az ünnepi mise szekvenciája előtt arra törekedtek, hogy
érzékelhetővé tegyék pünkösd napjának főbb eseményeit. A szél zúgását kürtök
és harsonák hangjával, a tüzes nyelveket égő kóccsomók vagy rózsaszirmok hul
Iatásával, a Szentlélek eljövetelét pedig galambok szerteröppentésével próbálták
utánozni. De az is előfordult, hogy a szentmise szövegébe saját szerzeményű köl
teményeket illesztettek bele. Magától értetődik, hogy az eredmény sem maradt
el. A gomba módra elszaporodott látványosságok elvonták a hívek figyelmét a
szentrnise lényegétől.

Ilyen előzmények után került sor az újkor elején V. Pius pápa liturgia
reformjára, amely a "tridenti" misekönyvben látott napvilágot. Mit hagyott el
és mit tartott meg a régiből? Elhagyta az összes népi eredetű látványosságokat.
A nem apostoli eredetű szövegek közül pedig csak a szekvencia (Veni Sancte
Spirítus) maradt meg, amelynek szerzőjét nem ismerte sem a közép-, sem az
újkor. Néhány éve állapította meg Mezey László, hogy Stephan Langton, Ince
pápa egykori iskolatársa, a .későbbi Canterbury prímás-érsek írta.

Megtartotta az oktáva saját miséit, amelyeket Gelasius pápa (t496)' Sacra
mentariumából vett át az ünnepi misével együtt. Míg az év többi míséi általá
ban Nagy Szent Gergely (590-604) gyűjteményéből, a Gregorianumból valók, ki
bővítve a Nagy Károly-korabeli gallikán eredetű liturgikus elemekkel. Röviden
szólva: a miseliturgiát nem az eredeti, őskeresztényalapokra, hanem annak kora
középkori változataira helyezte vissza. Ezért, akármilyen "furcsa" is, de érthető,

hogya II. vatikáni zsinaton a pünkösdből egynapos, vigilia és nyolcad nélküli
ünnep lett, amilyen az Ószövetségben volt. Sőt, az is érthető, hogy megszűnt a
"pünkösdi ünnepkör" elnevezés. Az egyházi évben ugyanis csak két ünnepkör
van: a megváltást előkészítő karácsonyi és a megváltást végrehajtó húsvéti,
amelynek befejezése, liturgikus záróköve -'i pünkösd.
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