
Vas József

A HÚSVÉTI VIGILIA

A vigilia szó a latin vigilare "virrasztani" igéből származik és a római hadsereg nyelvéből került
át az őskeresztények szókincsébe a Krisztus utáni első században. A katonáknál éjszakai "őrség

állásr'-t jelentett. a keresztényeknél pedig "virrasztás"-t és "éberség"-et. Az őskeresztények min
den ünnepük előtt tartottak vigiliát. De valamennyi között legrégibb a húsvéti. Ezért Szent
Ágoston az összes vigiliák szülőanyjának (mater omnium vigiliarum] nevezte.

Ennek szertartása a II. vatikáni zsinat óta nagyszombaton este kezdődik és négy fő részből áll.
A fényünnepségből (1ucernarium), amely a tűzszentelést, a húsvéti gyertya előkészítését, a templo
mi bevonulást és a húsvéti öröméneket (exultet) foglalja magába. Az ige liturgiája hétószövetségi
olvasmányt tartalmaz hét könyörgéssel és két újszövetségit. Egyik a szentmise leckéje előtte a
gloriával, és utána az aIteIujávaI.A másik az evangélium, amelyet a szentbeszéd követ hitvallás
nélkül. A keresztség liturgiájához hozzátartozik a keresztkút megáldása, a keresztelendők foga
dása (ha vannak), a litániát követő keresztvízszentelés, a keresztségi fogadás megújítása és a ke
resztségszentségének esetlegeskiszolgáltatása. Végül a húsvéti eukarisztikus áldozat bemutatása a
húsvéti vigilia legszentebb része, fénypontja és koronája. .

A RÉSZEK KELETKEZÉSE ÉS KIALAKULÁSA

I. A húsvéti vigilia prototípusa. Ez az éjszakai szertartás valószínűleg a Jeruzsálem pusztulását
(Kr. u. 70) követő évtizedekben keletkezett, de a niceai egyetemes zsinatig (325) nem mondható
egységesnek. Egyszerűen azért, mert a húsvét témája és időpontja sem volt mindenütt az.

a) A keleti tartományokban (Cilicia, Kappadocia, Szíria, Palesztina, Mezopotámia, stb.) a
húsvétnak elsősorban az áldozati jellegét tartották szem előtt. Ezért a zsidókkal egyidőben, 111

szán hónap 14-én ünnepelték, akármelyik napra esett. Előtte reggelig tartó vigiliát rendeztek,
amelyen a zsinagógából hozott szentírási olvasmányok, különféle imák és zsoltáréneklések segí- '
tették őket a lelki elmélyülésben. Délelőtt kenyéren és vízen böjtöltek. Délután három óra tájban
pedig az utolsó vacsoráéhoz hasonló szertartás keretében elfogyasztották a húsvéti bárányt.
A feltámadásról két nap múlva emlékeztek meg hajnali istentiszteleten, a feltámadás történeté
nek elbeszélésével.

b) Ezzel ellentétben Egyiptomban, Görögországban, Rómában és más nyugati országokban
Szent Pál tanítása nyomán a feltámadás jelentőségét hangsúlyozták : "Ha Krisztus nem támad
fel, nincsen értelme a mi tanításunknak s nincsen értelme a ti hiteteknek sem" (l Kor 15,14).
Ezért a húsvétot mindig a feltámadás napján, a niszán hónap l4-ét követő vasárnap tartották,
amelyet a szombaton esedékes vasárnapi vigiliától (vigilia dominicae) eltérő, kűlönleges virrasz
tás, a vigiliaposchaliselőzött meg. Ilyenkor magánházakban jöttek össze a "kisközösségek" egy
egy apostol vezetésével, és az ünnep szellemének megfelelő imákkal, allelujás zsoltárokkal és a
feltámadás történetének elmondásával töltötték ki az éjszakát. Éjfél után pedig bemutatták a va
csorával kapcsolatos húsvéti áldozatot, a kenyérszegést, Nyugaton a keresztáldozatról a húsvét
előtti pénteken emlékeztek meg, amint a korabeli egyházi utasítás előírta: " ... noctu fit vigilia,
usque dum gallus cantat, tunc agape fit et memoria completur" (Radó Polikárp: Enchiridion.
1966.II. 1223).Vagyis a zsidók naptárát véve alapul, nagycsütörtökön estétől az éjféli kakasku
korékolásig tartott a virrasztás, és az utolsó vacsorához hasonló szeretetlakomával, de kenyér
szegés nélkül fejeződött .be a megemlékezés.

c) A liturgia-kutatók szerint a keresztség szentségének húsvét vigiliáján történő kiszolgáltatá
sa is az apostoli időkig vezethető vissza. Legkorábban az első század végéről való Didaché (A ti
zenkét apostol tanítása) említi. E szerint az előkészületűl szolgáló kétnapos böjtön kívül egyéb
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követelmény nem kellett hozzá. Minden szertartás nélkül szolgáltatták ki: vagy teljes alámerítés
sel (ApCseI8,38), vagy ha ez nem volt lehetséges, legalább a fejet hintették meg vízzel (Did. 7,3),
az Úr Jézustól tanult forma: "Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" elmondása közben. Más
szóval, az első sza'zad végén a keresztség szentségének csak az anyaga és a formája volt meg. Az
alámerítés Krisztus halálát és temetését jelentette, a kijövet pedig a feltámadását a mienkével
együtt. A lemosás vagy leöntés viszont Krisztusnak a Kálvárián szerzett érdemeiben, feltámadá
sában, megdicsőülésében való részesedésünk jelképe (vö. Biblikus Teológiai Szótár. Róma, 1974.
753).Ezek alapján nyilvánvaló, hogy a mai húsvéti vigilia részei közül kettő (az ige és az áldozat
liturgiája) minden kétséget kizáróan, a harmadik (keresztelés) pedig csaknem bizonyos, hogy
benne volt már a húsvéti vigilia Jeruzsálem pusztulása után keletkezett prototípusában, tehát
mindhárom az apostolok korából származik.

2. A prototípus továbbfejlesztése. Ismeretes, hogya húsvét-kérdésben csaknem kétszáz évig tar
tó vita után a niceai egyetemes zsinaton (325) született meg a döntés (bőv. Vigilia, 1980. április).
Ezalatt azonban a kenyérszegés szertartása és a zsinagógából hozott liturgikus olvasmányok sok
változáson mentek át.

a) Szent Jusztlnnak (ti 66), a filozófus vértanúnak Rómában, 155 táján írott Apologiá-ja sze
rint az apostolok a vacsorát, amely sok visszaélésre adott alkalmat, a II. század elején különvá
lasztották a kenyérszegestől. A.zsinagógából hozott olvasmányokat pedig hozzácsatolták. A va
csorának agapé, a kenyérszegésnek meg eukarisztia vagy hálaáldozat lett a neve. Így alakult ki a
mai szentmise két fő része: az ige és az áldozat liturgiája. Az eukarisztikus áldozat szertartása há
rom részből állt. Az Úr Jézustól tanult átváltoztatásból, a két szín alatti közös áldozásból és a
kettőt összekapcsoló eukarisztikus imádságból, a későbbi kánonból, amelynek az I. és a II. szá
zadban még nem volt állandó szövege. A miséző úgy készült rá, mint manapság a szentbeszédek
re szokás. SzentCiprián szerint a kánont bevezető prefáció kezdetleges formájával csak a II.szá
zad közepe táján találkozunk. Míg a mai felajánlás ősének tekintendő zsoltár, amelynek éneklése
közben a hívek kenyér- és boradományait összegyűjtötték, a III. század végén honosodott meg
(vö. Petró József: A szentmise története. Bp. 94).

b) Időközben természetesen az ige liturgiája is változott, mert az ószövetségi olvasmányokon
és zsoltárokon kívül helyet kaptak benne az evangéliumi szakaszok, időszerű könyörgések, sőt

az apostolok és a pápák levelei·is. Emiatt aztán a szentmise két fő része aránytalanná vált. Az ige
liturgiája, amely a vacsora után kezdődött, szinte az egész éjszakát kitöltötte. Szent Ágostonis ál
lítia: "Numerosae et longissimae erant hae lectiones." - Sok és hosszú olvasmány volt használat
ban (vö. Radó,i. m.: 1233).Néhol 14-re, máshol 24-re emelkedett a számuk'. Ezért az eukariszti
kus áldozat bemutatására csak a hajnali órákban került sor.

RadóPolikárp (Az egyházi év. Bp. 1957. 113) viszont úgy vélekedik, hogy az első két század
folyamán szükség volt erre a hosszú igeliturgiára, mert a keresztények között a fel-fellángoló ül
dözések hatására egyre inkább elterjedt az a hiedelem, hogy Krisztus Urunk húsvét hajnalban,
feltámadásának évfordulóján jön el ismét ítélni élőket és holtakat (paruzia), és ők ezt a fenséges
pillanatot ébren, az egész éjszakát imádságban töltve akarták megvárni. Hittel vallották, hogy
"Deus nobis loquitur in lectionibus suis, Deo loquamur in precibus nostris" (patr. Lat. 38, 1088).
- Az olvasmányokból Isten szól hozzánk, mi pedig az imádságainkban válaszolunk neki. Az Is
tennel való párbeszéd megkönnyítése végett a görög nyelvű igeliturgiát Jeruzsálemben két pap
szir és latin nyelvre fordítva tolmácsolta a népnek. Rómában pedig kezdettől fogva görög és latin
nyelven olvasták fel hosszú évszázadokon át.(vö. Étheria: Pereg. c. 47).

c) A keresztelés szertartásának kibontakozása szintén a II. században kezdődött. Szent Jusz
tin (105-166) említi, hogy több helyen megkövetelték hozzá a hitvallás tudását. Tertulliánus
(160-240) azt jegyezte fel, hogy Keleten a keresztelés alkalmával megáldották a vizet, Afrikában
pedig szokás volt az olajjal való megkenés (De bapt. c. 4). Ugyancsak a II. században kezdődött

a keresztség előtt állók (katekumenek) oktatása, amelyet az üldözések miatt egyénenkint vagy
kisebb csoportokban végeztek. De nagyszombat éjszakáján összegyűjtötték őket a templomba,
hogya vigilia olvasmányainak meghallgatásával mintegy átismételjék az egész anyagot. Néhol
még a tudásukról is számot kellett adniok megkeresztelt testvéreik előtt.

Az ünnepélyes keresztelés meleg égövi vidékeken a legközelebbi tóban vagy folyóban alámerí
téssel történi. Előzőleg azonban a püspök felszólítására a keresztelendők Nyugat felé fordulva

248



ünnepélyesen megfogadták: Ellentmondok neked sátán ... Ekkor az egyik pap megkente a
homlokukat szentelt olajjal. Azután Kelet felé fordulva így folytatták : Alávetem magam néked
Atya, Fiú és Szentlélek. Fogadalomtétel után a férfiak és a nők külön csoportokban léptek be a
vízbe. A diakónus pedig egyénenkint három kérdést adott fel nekik: Hiszel-e a mindenható Atyá
ban ... Jézus Krisztusban ... és a Szentlélekben? És minden "Hiszek" válasz után egy alámeri
tés következett. Keresztelés után krizmával kenték meg a vízből kilépőket, akik fehér ruhába öl
tözve járultak a püspök elé, hogy a bérmálás szentségében részesüljenek. Ezt követően visszatér
tek a templomba, ahol folytatódott a húsvéti vigilia szertartása. Az eukarisztikus áldozatot be
mutató püspök apró, kocka alakú darabokra szeletelte a Krisztus testévé változtatott kenyeret.
És az újonnan megkereszteltek égő gyertyával a kezükben ettek a kenyérből és ittak a kehelyből.

A szentáldozást agapé követte, amelyen tejet és lépesmézet szolgáltak fel nekik. Jelezve ezzel,
hogy a vallási igazságok teljes megértéséhez még gyermekek, de a hit édességét már élvezhetik.

Magától értetődik,hogy a keresztség szentségét ezzel a szertartással a hideg égövi vidékeken ki
szolgáltatni nem lehetett. Ezért a LV. századtól kezdve, a szabaddá vált kereszténység észak felé
terjeszkedése miatt a vízparti kereszteléseket fokozatosan felváltották a templomok mellé épített
keresztelőkápolnákmedencéjében alámerítéssel, illetőleg leöntéssel történő keresztelések.

Ebből a rövid fejlődéstörténetbőllátható,hogya húsvéti vigilia mai szertartásai közül három:
az ige és az eukarisztikus áldozat, valamint a keresztelés liturgiája már az üldözések végére csak
nem teljesen kialakulva érkezett virágkorához.

3. Új hajtások a virágkorban. A liturgia történetében virágkornak a milánói rendelettől (313)
Nagy Szent Gergely pápa haláláig (604) terjedő három századot szokták nevezni. Ezalatt a hús
véti vigilia is több alkotóelemmel bővült.

a) Általánossá vált a keresztvíz megáldása, amely az egyházatyák szerint apostoli eredetű,de a
legrégibb szövegét csak a IV. század óta ismerjük Szent Serapion (t362) püspök imagyűjtemé

nyéből. A szertartását pedig sohasem. végezték mindenütt egyformán. Keleten, a meleg égöv
alatt lakóknál az volt a szokás, hogy a papság és a hívek epiphania vigiliáján hajnalban fáklyás
menetben vonultak ki a legközelebbi folyóhoz vagy tóhoz, amelybe elsőnek a keresztet, Jézus jel
képét állították bele. Ezután a pap megáldotta a vízet annak emlékére, hogy a Jordánba lépésé
vel Jézus is megszentelte azt, mielőtt megkeresztelkedett.

Nyugaton a keresztvizszentelés nem vol t ilyen látványos. SzentÁgoston (354-430) szerint a IV.
században a püspök a keresztelésre várók közül csak az elsőnek homlokát kente meg a kateku
menek olajával. A többiekét rábízta a papjaira. Ö pedig ezalatt két rövid imát mondotq Az
egyikkel a keresztelőmedencét (a mai keresztkutak elődjét) áldotta meg, mint az élővizek forrá
sát. A másikkal meg a vízet, amelybe háromszor öntött olajat kereszt alakban (vö. RátzAndrás:
Liturgika. L Esztergom, 1824. 194). Majd folytatta a keresztelés szertartását, amelynek egyik
változata a keresztvíz megáldásának .formulájával" együtt belekerült a Gelasius pápa (t496) ne
véhez fűződő szertartás-gyűjteménybe is. Eszerint az ünnepélyes keresztelés legmegfelelőbb idő

pontja a húsvét vigiliája, mert a keresztség szentsége részint az Úr szenvedéséből(a bűnöktől va
ló megtisztulás), részint a feltámadásából (a kegyelem megújulása) meríti erejét. Kívánatos te
hát, hogy a nagypéntek és húsvétvasárnap közötti időre essék.

b) Ugyancsak a virágkor új hajtásai közé tartozik szinte teljes egészében a húsvéti vigília első

fő része, a fényünnepség (lucernarium) is. A fény üdvözlése (salutatio lwninis) népszokásból ala
kult át templomi szertartássá (vö. Radó,i. m.: II. 1230). SzentJeromos (349?--420) szerint ugyan
is az őskeresztény családok, visszaemlékezve az Üdvözítő szavaira: "Én vagyok a világ világos
sága ... ", a fényforrást Jézus jelképének tekintették. Ezért lámpagyújtáskor a családfő vagy a
legidősebb így köszönt: "Lumen Christi" - Krisztus világossága, mire a többiek azt válaszolták :
"Deo gratias" - Istennek legyen hála!

Hogy ez a szép családi szokás mikor került bele a húsvéti vigília szertartásába, adatok híján el
dönteni nem lehet. De az tény, hogy fokozatosan honosodott meg, és a legrégibb változatát
Étheria zarándoknő (Pereg. 24,4) is látta 390 táján a jeruzsálemi Feltámadás (Anastasis) temp
lomban. Akkor még a fényünnepség mindössze annyiból állt, hogy a hívek egyenkint a szentsir
hozjárultak és annak mécsesérőlgyújtottákmeg a saját gyertyáikat. jelezve, hogy Krisztus vilá
gosságánál akarják átvirrasztani az éjszakát. Később azonban mindez módosult, mert az V. szá
zadtól kezdve csak a püspök gyújtotta meg gyertyáját a szentsírnál. Azután a főoltár elé állva el-
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imádkozta a 112. zsoltárt. Majd a templom közepén elhelyezett háromágú gyertyatartóhoz vitte
a fényt. A hívek pedig visszaemlékezve az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kapott keresztsé
gükre, erről a Szentháromságot jelképezőgyertyatartóról gyújtották meg gyertyáikat. Később ez
a lucernariumnak nevezett fényünnepség Jeruzsálemből átterjedt Nyugatra, ahol előbb a galli
kán, majd a spanyolországi mozarab liturgiában bukkanunk nyomaira.

A fényünnepség másik két alkotóeleme a húsvéti örömének (exultet) és a húsvéti gyertya meg
áldása. Az előbbinek nem ismerjük sem a szerzőjét, sem a keletkezés időpontját. Csupán az bizo
nyos, hogy az éneklése 384 óta a diakónus tisztséget közé tartozik. Szövegének legrégibb változa
tát pedig a Sacramentarium Gelasianum gallikán eredetű szertartásokkal bővített példánya őrizte

meg. Az utóbbinak azonban, ha az eredetét nem is, de a szertartását pontosan ismerjük. Azzal
kezdődött, hogy a diakónus a húsvéti gyertyát a főoltár előtti állványra helyezte, ahol a püspök
az V. század folyamán latin keresztet karcolt bele. De később Jézus öt sebének emlékére öt töm
jéngerezddel isdíszítette a keresztet. Ezt követően a szentsírról hozott lánggal, Krisztus világossá
gával meggyújtotta a gyertyát, majd két könyörgéssel ünnepélyesen megáldotta, Az elsővel (De
us mundi creator . . . ) a világ teremtőjére, az Atyára, a másodikkal (Veniat ... ) a húsvéti vigília
központi témájára, a Fiúisten feltámadására figyelmeztette a híveket.

c) Végül meg kell ismerkednünk az igeliturgia virágkorának három új hajtásával : agloriával,
a könyörgéssel és az allelujával. A többiek (kezdőének, közgyónás. kirie és a hitvallás) ugyanis
nem tartoznak a húsvéti vigília kellékei közé.

A gloria szövege minden bizonnyal a n. században keletkezett és négy részből áll. Az első a Jé
zus születésénél megjelenő angyalok dicsőítő' éneke. A másik három pedig az Atya, a Fiú és a
Szentlélek dicsőségét zengi. Az újabb kutatások szerint Kelet ajándékozta Nyugatnak, és Szent
Hilarius fordította görögből latinra 360 táján. A miseliturgiába azonban csak Symmachus pápa
(498-514) idejében került bele és a VIII. század előtt a nép felé fordulva íntonálta a miséző.

Ezzel ellentétben a könyörgés (oratio) szinte az ismeretlenség homályából bukkant fel, mert a
milánói rendelet(313) előtt még semmi nyoma nincsen. Viszont a Nagy Szent Leó pápa (t461)
nevét viselő Sacramentarium-ban már mind a három fajtája (oratio, secreta, postcommunio)
megtalálható. Jogos tehát a következtetés, hogy ezek a közbeeső másfél század leforgása alatt
keletkeztek azokból a magánimákból, amelyeket a korábbi századok misézői az igeliturgia és a
felajánlás megkezdése előtt, illetőleg a szentáldozás után mondtak. Ezeket valamelyik pápa, fel
tehetőleg Damasus (366-384) összegyűjtötte és remek latinsággal rövid könyörgésekké formálta.

Mit tudunk az a/lelujáról? Azt, hogy héber szó és ajelentése: .Dicsérjétek az Istent". A zsoltá
rokbangyakran előfordul,mint az ujjongó, diadalmas öröm kifejezése. A keresztények lefordí
tás nélkül vették át és Keleten gyakrabban használták, mint Nyugaton. Az evangélium előtti

éneklése azonban római szokás. Eredetileg csak húsvétkor volt szabad énekelni. A húsvéti időn

kívüli éneklését Nagy Szent Gergely pápa engedélyezte. Ezért került bele a róla elnevezett litur
giagyűjteménybe, a Sacramentarium Gregorianum-ba.

Gergely pápa halálával (604) befejeződött a húsvéti vigília hatszáz évig tartó fejlődéstörténete.

Ezalatt a prototípusából négy részből álló, de szorosan összetartozó, egységes éjszakai liturgia
lett. Érthető tehát, hogy az-idők követelményeiből eredő, későbbi kisebb-nagyobb változtatások
nem váltak előnyére.

A FONTOSABB REFORMOK NYOMÁBAN

l. Mi történt a vigiliákkal? Az idők követelményei először a vigíliáka t forgatták ki eredeti mivol
tukból. Ezek ugyanis 313 után a szabad egyházban szinte feleslegessé váltak, mert az istentiszte
letet napközben is végezhették. Ezért, valamint a zsidóknak a vigíliákkal kapcsolatos fenntartá
sai, valamint az egyre gyakoribb visszaélések elkerülése végett már a 305. évi elvirai zsinat kettős

döntést hozott. Egyrészt csökkentette a vigíliák számát, megszüntetve a vasárnapiakat, másrészt
megtiltotta, hogy nők is részt vegyenek rajtuk. Így aztán a megmaradt vigiliá'. időpontját ko
rábbra kellett tenni. Különösen a népvándorlás viharos századaiban, amikor a feljegyzések már
"délutáni liturgikus összejövetelek"-ről beszélnek, amelyeket a közbiztonság hiánya miatt az esti
órákra be kellett fejezni. Kivéve a karácsony vigiliáját, amely az éjféli misével ért véget és a hús-
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vétét, amely a VIII. századig egész éjen át tartott (vö. Kat. Lex. IV. 471), és virradatkor a vigilia
fénypontjával, a feltámadási misével fejeződött be. De a VIII. századtól kezdve, a többi vigíliá
hoz hasonlóan, a húsvéti is délután kezdődöttés a sötétedés beáll tán ál nem húzódhatott tovább.

Ez a reform alapjaiban bontotta meg a húsvéti vigília egységét. Egész éjszakát igénylő szertar
tását ugyanis nem lehetett csak nagyszombat délutánra korlátozni. Ezért gyorsan szaporodtak a
középkorra jellemző újítások és egyéni kezdeményezések. Az ünnepélyes keresztelést például
több helyen áttették pünkösd vigiliájára. A feltámadási misét pedig a korábbi szokáshoz híven,
húsvét hajnalán végezték, megtoldva a görögökéhez hasonló feltámadási körmenettel. De nem
csak a húsvéti, hanem minden szentmise szövege romlást szenvedett a középkorban. Kihagy tak
belőle és gallikán elemeket tettek a helyébe. A szekvenciák at pedig saját szerzeményü költemé
nyekkel pótolták stb. Ilyen és hasonló okok miatt ez a "külön úton járó", középkori liturgia már
a XII. században alapos átszervezésre szorult. De erre a nagy egyházszakadásból (1054), a pápa
ság és a császárság fegyveres küzdelmeiből (1073-1250), az avignoni fogságból és a huszita moz
galmakból (1309-1418) adódó problémák miatt csak a reformáció kirobbanását követő tridenti
zsinaton (1545-1565) kerülhetett sor.

A zsinat, védekezve a nemzeti nyelveken terjedő protestáns liturgiák ellen, minden szertartás
ban a latin nyelv hasznalatát tette kötelezővé, és kiközösítéssel fenyegette meg azokat, akik sze
rint a szentmisét a nép nyelvén kell mondani. A cselekményüket pedig megtisztogatta "középko
ri vadhajtásaitól" és visszahelyezte a Nagy Károly (742-814) korabeli alapokra. Más szóval a li
turgiáknak nemcsak a nyelvét, hanem a cselekményét is "befagyasztotta", gátat vetett a fejlődé

süknek. Ékes bizonyítéka ennek a húsvéti vigília, amelynek szertartását V. Pius latin nyelvű Mi
sekönyvé-ből (1570) kellett végezni közel négyszáz éven át. Mégpedig nagyszombaton a kora dél
előtti órákban a feltámadási misével együtt. És tegyük hozzá: az alkalmatlan időpont miatt
"szinte üres templomokban" (vö. Artner Edgár: Az egyházi évnek ... Bp. 1923. 168). Ebből a
"tetszhalálhoz hasonló" állapotból XII. Pius pápa keltette életre 1951-ben, a II. vatikáni zsinat
pedig elrendelte, hogy a szertartás nagyszombaton estefelé kezdődjék. így a feltámadási mise
már húsvétra esik, mert az őskeresztények nem éjféltől, hanem az esthajnali csillag felkeltétől

számították a napot.
2. Az ünnepélyes keresztelések sorsa. Ezekhez hozzátartozott, Keleten és Nyugaton egyaránt,

a keresztvíz, illetőleg a keresztkút megáldása is. Nyugaton a népvándorlásból adódó tömeges
megtérések miatt, a VII. században még sok helyen volt ünnepélyes keresztelés. A Mindenszen
tek litániáját ugyanis ekkor és azért vették be a húsvéti vigilia szertartásába, hogy amíg a keresz
telő kápolnák külön épületében a keresztség kiszolgáltatása folyt, addig a templomban maradt
tömeg ne várakozzék tétlenül, hanem az összes szentek közbenjárását kérje az új keresztényekért
(vö. Radó, i. m. II. 1234). Magától értetődik,hogy a népvándorlás lezajlása után ritkulni kezdtek
a tömeges megtérések és ezzel az ünnepélyes keresztelések is. A középkor második feléből kevés,
az újkortól kezdve pedig egyáltalán nincsenek rá adataink (vö. Breslaui Agenda. 1499; Prágai
Rituále. 1520stb.). Ezért a tridenti zsinat utáni húsvéti vigiliák "rubrikái"-ban már ez olvasható:
"Ha vannak keresztelendők", a keresztviz megáldása után kell őket megkeresztelni. Ugyanígy
rendelkezik a II. vatikáni zsinat is, de hozzáteszi, hogya hívek égő gyertyával a kezükben min-
denképpen újítsák meg keresztségi fogadásukat. I

Hasonló sors várt a folyóparti vízszentelésekreis, amelyeket a nyugati egyház példájára a kö
zépkortól kezdve még a keleti szertartású papok is többnyire a templomban végeznek a kereszt
ség kiszolgáltatásával együtt. Azzal az eltéréssel, hogy ők nemzeti nyelveken és egyházanként kü
lönböző szöveggel áldják meg a keresztvizet. A nyugati papok pedig, a tridenti és a II. vatikáni
zsinat között, latin nyelven és egységes szőveg, a Gelasianum-ban található prefáció keretében,
amelybe több jelképes cselekményt is beleillesztettek. Például Jézus megkeresztelésének emlékére
a húsvéti gyertya vizbemártását, a szentelt olajok használatát vízszentelés közben.

A II. vatikáni zsinat óta azonban ezek a jelképes cselekedetek elhagyhatók. A szertartásokat
nemzeti nyelven is lehet végezni, de a keresztviz megáldása a Gregorianum-ban lévő, régebbi ál
dásszöveggel történik a feltámadási mise keretében, az evangéliumot követő szentbeszéd után.

3. A tűzszentelés és a bevonulás. Tudjuk, hogy a húsvéti vigílián résztvevő hivek eredetileg a
szentsírnál elhelyezett mécsesről gyújtották meg a virrasztáshoz szükséges gyertyáikat. De a VII.
század közepe táján, a gallikán liturgia hatására általánossá vált az a szokás, hogy a nagyhét
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utolsó három napjára a gyász jeléül kioltották a templom összes fényforrásait. Egyesek szerint ez
adott okot a templom előtti ünnepélyes tűzgyújtásra, amely aztán belekerült az egyház szertartá
sába. A kioltott, de három nap múlva ismét fellángoló tűz Jézus halálának és feltámadásának
örökszép emléke.

A tűzszentelés szertartását valószínűleg az Írországból visszatérő francia hithirdetők hozták
magukkal. Ezért legkorábban a gallikán liturgiában terjedt el, ahonnan a VIII. század folyamán
belekerült a Nagy Károly korabeli Gelasianum-oe s hamarosan bejárta a nyugati országokat. Ki
véve Németországot, ahol csak a XI. században honosodott meg, és Itáliát, ahol sokáig tartotta
magát a régi fényünnepség (lucernariwn). Ezért a tűzszentelés a XIII. század előtt ismeretlen
volt (vö. Artner Edgár, i. m. 170). A tridenti zsinat azonban az egész egyház számára kötelezővé

tette, és előírta, hogya pap Jézus öt sebének emlékére öt megáldott tömjéngerezdet is illesszen
bele az új tűzről meggyújtott húsvéti gyertyába.

A tűzszentelés befejező részének a "körmenetszerü" templomi bevonulás mondható. Ennek
élén, a II. vatikáni zsinat előtti időkben, a feszületvivő haladt, utána pedig a ministránsok. Öket
követte háromágú gyertyatartóval (triangulum) kezében a diakónus vagy a par>, aki a templom
hajójában háromszor megállva, minden alkalommal meggyújtott egyet a triangulum Szenthá
romságot jelképező gyertyái közül a húsvéti gyertyáról. Miközben mindig magasabb hangon
énekelte a már emlitett "Lumen Christi"-t, amelyre a nép "Deo gratias"-szal felelt. De közben, a
ministránsok közreműködésével,a hívek kezében is kigyulladt a gyertyafény és az egész templo
mot elárasztotta a "Lumen Christi", Krisztus világossága. Ekkor a diakónus a főoltár előtti áll
ványra helyezte ~s megtömjénezte az Úr Jézus jelképét, a húsvéti gyertyát. Azután az emelvényre
lépett és belekezdett az "exultet" éneklésébe.

Ezen a szertartáson a II. vatikáni zsinat nem sokat változtatott. Mindössze a háromágú gyer
tyatartó használatát hagyta el. A húsvéti gyertya kereszttel és tömjéngerezdekkel való díszítését
pedig a helyi szokásoktól tette függővé.

Manapság az "exultet" éneklése vagy olvasása után az ige liturgiája következik, amelynek első

része hét ószövetségi olvasmányból és hét könyörgésből áll. De ha a lelkipásztori megfontolások
úgy kívánják, elegendő belőlük három is. Mózes második könyvének (Exodus) 14. fejezete azon
ban nem hagyható el. Az utolsó ószövetségi olvasmány elhangzása után meggyújtják az oltár
gyertyákat. A pap ajkán pedig, a tridenti zsinat által előírt lépcsőima és közgyónás helyett az an
gyali ének csendül fel: "Dicsőség a magasságban Istennek ... ", amelyet a nép harangzúgás köze-
pett énekel tovább. ' .

Az ige liturgiáját hosszú szertartás, a keresztség liturgiája választja el a húsvéti vigília legszen
tebb részétől, a feltámadási misétől, amelynek végén, ahol szokásban van, kint az utcán körme
netben folytatódik a feltámadt Üdvözítő allelujás ünneplése.

SziládiJános TAPSREND című kötetének elsö ré'
szében tanulmányokat olvashatunk a színház álta
lános és színházi életünk aktuális kérdéseiről. A
szerző szemügyre veszi a rendezőnek mint a szín
padi produkciólegfőbb alkotójának szerepét,fele
Iősségét; a mai magyar drámaírás helyzetének ala
kulását, problémáit; elemzi a színház és a kritika
kapcsolatát napjaink visszatérő vitáiban; s végül
áttekintést nyújt a felszabadulást követő három
évtized szinháziéletének ellentmondásokkal terhes
fejlődéséröl a társadalmi mozgások hátterében.
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Építö szándékú;' néhol bíráló hangú elemzései
egységes, megalapozottszemléletet tükröznek, s
felvetik a színházról szóló elméleti munkák meny
nyiségiés minöségi hiányosságait is.

.A könyv második felében válogatott kritikák
kaptak helyet; melyek ~ az író szavai szerint - a

. szinházművészeti alkotás legtöbbször egyedüli
mégörökitől ..írásai 24 magyar dráma elöadásáról
szólva támasztják alá elméleti fejtegetéseit.

M. Zs.
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