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TöBBEKNEK. Úgy látszik sokakban felmerült a kérdés: míért nem volt
minden templomban a husvétvasárnapra virradó éjjelen olyan ..ünnepi istentisz
telet". mint eqyesekbern és rni ennek az oka. A választ e kérdésre a Szeritszék
adja meg. melynek hivatalos lapja. az Acta Apostolieae Sedi s február 26~án

rendeletet közölt husvét ünnepélyes vigiliájának visszaállitásáról. Ez a vigilia
- virrasztás -. melyet Szent AgostÓll nunden szent vigilia édesanyjának ne
vez, keresztény őseink idejében a legnagyobb ünnepnek. Husvétnak bevezető

űnnepséqe volt. Eqész éjszakán át virrasztottak, imádkoztak, énekelték, szent
énekeket mondtak, olvasmányokat hallgattak: ezen az éjjelen keresztelték meg
a hittanulókat. a szent vigiliát pedig ünnepi mísével fejezték; be. husvétvasár
nap hajnal felé: abban az időben. mikor Krisztus halottaiból feltámadott.
Amint az idézett rendelkezés mondja, ezt a viqiliát az Úr feltámadásának elő

estéjén, éjszaka tartották. de az idök folyásábao, különbözö okokból ez't az
ünnepséget először az esti órákra tol ták előre. majd nagyszombat délután
jára került. véqül is - most immár századok óta - nagyszombat délelőtt

jére, akárhány helyen a kora reggeli órákra. Ez. amint az idézett dekrétum
mondja, .mem történt az eredeti szímbollzmus kára nélkül", A jelképesség
ugyanis az volt. hogy éjszaka virrasztanak. akkor. amíkor a hajnal beállta
előtt Krísztus feltámadt. Míndez ebben a megváltozdtt vigiliában elveszett,
Illert a liturgia szavai gyakran szélnak a ..szerit éjszakáról". gyertyát szen
telnek, amely ..elűzi az éj sötétségét". ünnepélyes kiviláqitást rendeznek. meg
gyujtva a templom mínderu lámpását: mindennek e változott körűlmények

között csakugyan a szimbolizrnus adta meg az árát. Ehhez hozzájárult az is.
hogy a munka és a husvétra való készülödes miatt, éppen nagyszombat reg
gel majdnem senki sem ért rá az egyházi év legszebb, de leghosszabb szer
tartásári résztvenni: husvét vigiliáján. mely az éjszakai órákból nagyszom
bat reggelre tolódott el. A Szentszék kijelentette tehát. hogy a régi liturgia
szellemében a mi korunkban sokaknak élénk vágya volt. hogy husvét vigiliáját
ősi fényében visszaállítsák: amihez az kellett, hogy eredeti idejét. azaz az
éjszakai órákat szenteljék ujra az Úr feltámadásának ünneplésére. Ezért már
hosszabb idő őra sok főpásztor, hivek csoportjai és szerzetesek kérvényt
nyujtottak be a Szentszékhez, hogy az ősi husvéti viqíliát a maqyszombatról
husvétvasárnapra virradó éjszaka idejére ujra engedélyezzék. XII. Pius pápa
jóságos szívvcl fogadta e kéréseket és külön bizottságot nevezett ki, hogy
ezt az egész ügyét gondosan tanulmányozza. A Rítusok Szent Konqreqáclö
jának előterjesztésére azután a Szeritatya mcqenqedre, hogy ebben az évben
husvét vigiliáját "kísérletképpen és a helyi főpásztorok bölcs belátása sze
rínt" ujra az éjszakai órákban lehet megünnepelni. Azoki a főpásztorok. akik
éltek ezzel a pápai felhatalmazással, kötelesek Rómába jelenteni a husvéti
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vig ilia látogatásának és sikerének mérv8:. A magyar p üspöki kar márd~ 13
lkí konferencí ájám foglalkozva ezzel a kérdéssel úgy ha tározott, hogy az IdO
rövidsége miatt mind enütt nem lehet már ezt a vIgiliát meg tartan i és csak
a püspöki szék esegyh ázakban és néhán y más templomban éltek' a Szerit
széktől kapott felhatalmazással. Innen tehát a k ülönbséq az egye s ' templo mok
k öz ött , Ami nt az O sservatore Ro mano márci us 4-lkl száma megjegyzi. "ez a
dékretum sokak számára nagy örömre ad alkalma t, m ásoknak ped ig talán
meqlepet ésűl szolqál." Ho zzátehetj ük azt. meglepetésül szolq ált ny ilván II

túl ságo san kon zervatív elemeknek. ör ömére szolqá l pedig vil áqsz er te azok
nak, akik a liturgikus apostolkod ás megtijhodásában tevéken yk edn ek. M ín
denkinek megnyugtatásá ra Idézhetjük a Szentszék félhivatalosának meqállapí
tását, "ha ma ilyen tiszteletreméltó ösl liturgiát. mint a naqyszombaté , az
Eg yh áz ujr a rendez. nyugodtak lehetünk , hogy ez nem történt nag yon súlyos
okok és az egész kérd és elmél yült tanulmán yozása nélkül:' A Szematya 
folytatja az Idézett lap - igen na gy m ért ékben sz ív én viseli a keresztény
nép részvételét az Egyház liturgikus életében s ezért eng edett a főpásztorok.

liturgikus kongresszusok éli ft hivek kérelm ének e vig ilia kísérletkép való
fel éleszt és ével.

IC. J. SZEGED. Igaza VM !lZ On vitatkozó bar átjának, a Szentíráll
csakugyan többször említi a z Úr Jézus "testvéreit". De azt már. - úgylá tsz!k
- nem tudja , hegy az arám a h a (zsidóul a h) sz ö egy formán jelent test
vér t, f éltestvér t. unokatestvért. egyál ta lán közeli rokont Az Ószövetség igen
gy akran használja ezt a sz öt tág értelemben . Ábrahám azt mondja unoka
testvérének. Lót-nak: "testvérek va gyunk." (Mö z. I. 13, 8); Lábán ugyanezt
a SZót alkalmazza Jákobra. unoka öccsére. A Kr öníka I. kön yvében (23. 21
22) Kis fialt Ele ázár leá nyai testvéreinek: rnondj ák, ho lott a va lóságban uno
ka testvére k. T ehát az E van géliumban i~ jelentheti ez a sz ö Jézus unoka
testvéreit és unokahug ait Annál is szívesebben al ka lma zt ák ezt a sz öt, mert
Jézus közeli rokonai (p l. Máriának. Kleofás feleségének a qy ermekeí ] uqyaa
a bban a házban élh ette k. ahol Jézus, mínt ah ogy a Keleten, ahol a csa
lád ok nagyon összetartanak, ez gyakran megtörtén ik. Loi sy. a racionalista
bThliamagya rázó ezen a ponton megerősiti az egyházi hagyományt: "a kato
likus ex egéták egyhangú felfogá sá t nem lehet megokol atl annak mínősítení.

Sem az Evaoqélíumnak, sem az Apostolok C selekedeteinek egyetlen mondata
sem mond enne k ellene: ' Szabatosan fogalm azza meg a helyzetet a kitű nő

tudós Lagrange: "Nem állit juk, hogy történetileg be volna bizonyítva , hogy
8 Z Úr " testvérei ' unokatest vérek; csak ann yit mondunk, hogy semmit sem
lehet felhozní Mária örökös szüzesséqe ellen. amit ft Szentírás több hel yen
szuggerál és amit a hagyomány áll ít."


