
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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