
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

1'. M. Katakombáknak nevezzük azokat a földalatti folyosó
kat, amelyeket a. keresztények századokon keresztül temetkezési
helvekül használtak. A katakomba elnevezéssel először a 4. sz.
bnt! találkozunk. Eredetileg a Sz. Sebestyénről elnevezett föld
alatti temető helyének megjelölésére szolgált, amit így határoz
tak meg: kata kvmbas = a szakadéknál. A 9. sz.vtól kezdve ál
talánossá vált a katakomba elnevezés a földalatti temetkezési
helyek jelölésére. Addik inkább a coemeterium = temető elne
vezést használták.

Katakombák elsősorban a kereszténység szivében, Rómában
találhatók, de Itália más vidékein, főként Nápolyban és Szici
liában is igen jelentős feltárásokat végeztek. Itálián kívül Málta
súgetén, Kisázsiában. Északafrikában, Dalmáciában stb. vannak
katakombák. Hazánkban Pécsett, a székesegyház közvetlen szom
szériság ában van egy festményeket is megőrzött katakomba.

Rómában a városból elágazó egykori főútvonalak mentén fe
küsznek ezek a néha emeletszerűen (a Kallixtus katakomba pl.
5 emeletes) egymás fölött futó és egymást keresztező folvosó-szö
ve venyek. A folyosók magassága átlag 2~ m., szélességük 0.8
1.5 m.

A földalatti sírkamrákba való temetkezés nem kizárólag az
üldözéseknek volt a velejárója, bár azok kétségtelenül nagyban
hozzájárultak elterjedtségéhez. Az eredetileg családi temetkezési
helyek a keresztény kőzösség-i szellem kifejlődésével, és az üldö
zések alatt való összekovácsolódás következtében egyre nagyob
bodtak. idővel közös keresztény temetők lettek. A katakombák
nevüket részben a temetkezési hely eredeti tulajdonosától (pl.
Domitilla, Thrason katakombá.ia), részben az ott eltemetett neve
zetesebb vértanúktól (pl. Sz. Sebestyén, Sz. Lőrinc katakombá.ia),
részben a felügyeletükkel megbízott egyházi személytől kapták
(pl. KaIlixtus katakombára).

A halottakat a folyosók oldalfalában helyezték el, s a sír
nyílását téglával vagy márványlappal zárták el légmentesen,
amelyre belevésték vagy ráírták a halott nevét, néha életkorát,
halálának idejét is. Néha kisebb fohászszerű megjegyzéseket is
írtak a sírra. Nem ritkán apró tárgyakat. iívegcséket, lámpákat,
bronz vagy elefántesont szobrocskákat is erősítettek a vakolat
ba, elsősorban a sír felismerésére, de mint jelképeket is. A ne
vezetesebb halottakat nagyobb füJkékban, vagy szobaszerűen ki
képzett helyiségekben helyezték el, amiket néha márványburko
lattal is elláttak, mozaikkal díszítettek vagy kifestettek. mint ál
talában a folyosókat is. Itt találkozunk a keresztény míivészet
legősibb bizonyságai val, ornamentális és figurális festményekkel,
amelyeknek élénk színezése, egyszerű, mély lelkiséget tükröző áb
rázolása nem eg-yszer sz.inte az elragadtatás ámulatába ejti a
szemlelőt még ma is, gazdag-beszédű jelképes nyelvük pedig
mutatja azoknak az első keresztéuveknek eleven hitét a megvál
tásban, a túlvilágban, Jézus istenségében. keresztségben, Oltári
szentségben stb.

A katakombákat általában csak temetkezési helyekül hasz
nálták. Közössésri istentiszteleti célokat még az üldözések idejé
ben is valósz.ínűleg csak kivételesen szolgáltak. Nem egyszer fel
használták azonban őket rejtekhelyekül. mert a temetkezési he-
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lyek szentségét a rómaiak törvénye védte, és ezt általában tisz
teletben is tartották. A halál évfordulóján, főként vértanúknál. a
sír mellett tartották a halotti lakomával és valószínűleg az eucha
risztikus áldozat bemutatásával is összekötött emlékezéseket.

Az 5. sz.-ban megszünt a katakombákba való rendszeres te
metkezés. A 8-9. sz-ellenséges betörései idején pedig a legneve
zetesebb vértanúk testi maradványait átvitték a városban épült
templomokba. Ennek következménye volt, hogy megszünt a ka
takombák látogatása, sőt egészen feledésbe is mentek. Bejára
tuk is beomlott, az egyetlen Sz. Sebestyén katakomba kivételé
vel. 1578-ban a Priscilla katakomba fölött építő munkások alatt
beomlott a föld, ami ujra felhívta a figyelmet az őskeresztények
szenthelyeire, és a földalatti (Roma Sotteranea) feltárására ve
zetett. Különösen Bosio és De Rossi fáradhatatlan munkásságá
nak és zsenialitásának köszönhetjük azt a gazdag anyaget. ami
ma az őskereszténység hosszú századokon át eltemetett hőskorá

ról rendelkezésünkre áll. A kutatás és feltárás munkáía azonban
még mindig folyik. Kiváló szakemberek külön pápai bizottság
irányításával szinte évről-évre úiabb és újabb meglepetésekkel
szelgálnak a katakombák egyházának életére, történetére vonat
kozólag.

K. L. Ha mindenáron le akarjuk fordítani a votiv-mise szót,
kívánság, külön szándék szerint mondott misének nevezhetjük.
Nyugodtan használhatjuk azonban a votív-mise elnevezést. Ke
vésbbé helyes a fogadalmi mise elnevezés, mert a latin votum
szándékot, kívánságot is jelent, és azoknak a miséknek semmi
közük sincsen semmiféle fogadalomhoz. Az Egyház a liturgikus
törvényeknek megfelelően minden napra egy meghatározott mi
sének mondását írja elő. Ezt tartalmazzák a mise-naptárok, a di
rectoriumok. Néha azonban megengedik a liturgikus törvények
a napi misétől való eltérést. Ezek kétfélék lehetnek: u. n. "szin
ben" mondott misék, amiket e/n"szerűen votiv-miséknek neve
züuk, és fekete ruhában mondott u. n. gyászmisék. A napi misé
től eltérő misék különböző szükségletekre alkalmazott szövegűk

kel a hívek (egyesek vagy kisebb kőzősségek, ritkábban az egész
Egyház) igényeinek kielégítését szelgálják. azért szőveg űkben erő

sebben kifejezésre jut a szentmise könyörgő, kieszközlő célja. A
római misekönvv Szűz Mária szombati miséi után közli a votív
misék szövegeit, több mint harmincat. Ezek mellett azonban több
ünnepnek ésa szenteknek miséit is lehet mondani votív-mise
g)·anánt. Mivel a sgentmise az egész Egyház áldozata s szerves
és legfontosabb része annak a hódolatnak, amellyel a liturgia
végig az év folyamán nap-nap után zengi Isten dicsőségét ,a
votiv-miséknél pedig ez a közösségi jelleg könnyen elhomályo
sulhat és az a látszat, mintha a szentmise elsősorban egyéni
célokar szolgálna, azért a liturgia barátai általában előnyben ré
szesítik a napi misét a votiv és gyászmisékkel szemben, anél
kül azonban, hogy tagadnák ezek jogosultságát, sőt bizonyos
esetekben indokolt voltát.


