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A MEGÚjÍTOTT NAGYHÉT

"Megváltásunk legnagyobb titkait, a mi Urunk Jézus Krisztus
szenvedését, halálát és feltámadását az apostoli kortól kezdve egye
dülálló gondossággal igyekezett az Anyaszentegyház évről-évre meg
ünnepelni. Elsősorban a legfőbb titkokról különleges triduummal em
lékezett meg: a keresztrefeszített, eltemetett és feltámadt Krisztus
ról (Szent Ágoston Ep. 55, 14), majd a legméltóságosabb Oltáriszent
ség alapításának emlékét adták hozzá és végül azon a vasárnapon,
mely a szenvedést közvetlenül megelőzte, hozzáj árult a mi Messiás
Király Urunk szent városba való diadalmas bevonulásának liturgi
kus ünneplése. Ebből azután különleges liturgikus hét alakult ki,
melyet az ünnepelt titkok kiválósága miatt szentnek neveztek és
sok jámbor szertartással bővítettek."

Így kezdődik a Szertartások Szent Kongregációjának 1955. no
vember Ifi-án kiadott és a Nagyhét liturgikus megújítását elrendelő

"Maxima Redemptionis nostrae mysteria" dekrétuma.

I. A megújítás háttere

1. Liturgikus megújulás századunkban. A Nagyhét megújítása
szervesen beletartozik a 20. sz. elején Szent X. Pius "mindent meg
újítani Krisztusban" (Ef. 1, 10) jelmondatával megindult reformok
sorozatába. Ő maga az egyházi zene, a mindennapi áldozás, a hét
év körüli gyermekek első áldozása és a breviáriumreform kérdésében
foglalt állást. XI. Pius is nyilatkozott az egyházi zene kérdésében.
XII. Pius pápa az egész liturgikus élet megújításat tűzte ki célul: új
latin zsoltárfordítás és annak engedélyezése a zsolozsmában, vala
mint egyéb liturgikus szövegekben, a liturgikus körlevél, a kétnyel
vű rituálék engedélyezése (1947-től francia, hindu, német, kínai, ja
pán, angol), a megújított nagyszombati vigilia engedélyezése (1951.
II. 9.), meghosszabbítása három évre (1952. L 11.), a szentségi bőjt

rendezése (1953. I. 6.), a nagyszombati vigilia újabb meghosszabbí
tása egy évvel (1955. I. 15.), a breviárium és a misszálé rubrikáinak
egyszerűsítése (1955. III. 23.), a Nagyhét liturgikus rendjének tel
jes megújítása (1955. XI. 16.), az egyházzenei körlevél, valamint a
szentségi böjt újabb és reméljük végleges rendezése jelzik ezt a mun
káját.

2. A megújítás történeti és pasztorális háttere. Az első időkben

a Nagyhét titkait azon a napon és abban az órában ünnepeltek, ami
kor végbementek. A középkor vége felé különféle okokból a reg
geli órákra kerültek át a szertartások az igazi liturgikus érzék. va
lamint az evangéliumi elbeszélések és a hozzájuk tartozó liturgikus
megjelenítések közötti eredeti összhang kárára. A Nagyhét három
utolsó napja évszázadokon át munkaszünetes ünnepnapnak számí
tott, de már a 17. sz.vtól kezdve az élet megváltozott feltételei miatt
maguk a pápák kényszerültek az ünnepnapok számát csökkenteni.
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VIII. Orbán pápa 1.642. szeptember 24-én "Universa per Orbem"
kezdetű apostoli konstituciójával a triduumot a hétköznapok közé
számította. S mivel az iskolákban, a gyárakban, a közhivatalokban
mindenütt megkezdték a reggeli órákban a munkát, az üres templo
mokban a papság szinte egyedül végezte a szertartásokat. Ezért ha
tározta el az Egyház a Nagyhét megújítását, mégpedig olyan meg
újítását, mely a modern élet követelményeit és szükségleteit is szem
előtt tartva, eredeti fényében ragyogtatja fel előttünk az egyházi év
e legtöbbet mondó időszakának liturgikus Krisztus arcát.

3. A megújítás lélektani háttere. Lélektani szempontból a Nagy
hét megújítasát elkerülhetetlenül szükségessé tette a 20. sz--i ember
pszichológiai strukturája: a) a modern ember a cselekvés, a tevé
kenység embere és éppen ezért az instauráció külön is hangsúlyoz
za az isteni titkokban való tevékeny részvételt; b) a modern ember
nem kimondottan individualista, megvan benne a közösségben való
cselekvés igénye. Az individualizmus kiölte a keresztény népekből a
"familia Dei", az Isten házanépe (1 Péter 2, 10) tudatot és elősegí

tette azt a szomorú tényt, hogy a hívek többre becsülik a maguk
egyéni áhitatát és ájtatosságát a közösségben végzett istentisztelet
nél. Az instauráció újra be akarja kapcsolni a communitas christi
aná-ba az egyes hívőket; c) a modern emberben megvan a források
hoz való visszatérés igénye: a régi formák ujjáélesztésében véli meg
találni boldogulásának forrását. A goethei mondás igazsága vezeti:
nincs új, csak örök új van, mely a régiből táplálkozik. A megújított
Nagyhét a modern ember lelki alkatából fakadó ezen igényeknek
minden téren igyekszik eleget tenni: a hívek élő sejtek, tevékenyen
belekapcsolódnak a régi formát egyszerű formában újjáélesztő és
egyben az új körülményekhez és szükségletekhez alkalmazkodó szer
tartásokba. A megújított Nagyhét az egész vallásos élet és pasztorá
lis munka új kezdetét jelentheti, ha értelmét és jelentőségét a papok
és a hívek egyaránt megértik.

4. A megújítás kegyelmi háttere. XII. Pius pápa a "Mediator
Dei et Hominum" liturgikus enciklikában világosan kifejti, hogy az
egyházi év "nem puszta megjelenítése a multnak, és nem is csak
egyszerű megemlékezés a régmult dolgokról. Sokkal inkább azt kell
mondanunk, hogy maga Krisztus az, aki az Egyházban ugyanúgy
járja irgalmasságának útjait, mint ahogyan földi életében körüljárt
jót cselekedvén (Ap. Csel. 10, 38) ... Ezek a hitigazságok jelen van
nak és elevenen hatnak az Egyházban, tehát nemcsak valamilyen
elvont, bizonytalan módon léteznek, mint ahogy egyes újabb írók
képzelik. Az egyházatyák tanítják, hogy Jézus életének titkai a ke
resztény tökéletesség példaképei, Krisztus érdeméből és imájából ki
folyólag az isteni kegyelem forrásai és végül hatékonyan működnek

lelkünkben, mert a saját jellegüknek megfelelően üdvösségünk oko
zói", A Nagyhét szertartásai tehát nemcsak egyedülálló méltóságuk
kal tűnnek ki, hanem különleges kegyelmi erővel és hatékonysággal
táplálják a keresztény életet, s erre korunkban bizony igen nagy
szükség van. A megújított Nagyhét szertartásai sokkal inkább al-
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kalmasok a kegyelmi hatásokra, mint a triduum sacrum délutáni
extraliturgikus ájtatosságai.

5. Az új liturgikus ktJnyvek. A megújitott Nagyhét rendjét a
következő tipikus kiadások tartalmazzák:

Ordo Hebdomadae Sanctae instnuratus, rövidítve OHS (1955, XI. 30.), Cantus gre
goriani ad Ordinem Hebdon1<1due Sanctae í nstaurnturn pertinentes, Graduali et
Antiphonali Romano ínscrcntr-s (1956. Il. 11.). Ritus simplex OHS instaurati a Mem.
Rituum e. Ill.-IV. helyett (I!J57. Il. 5.) és Ritus pontificalis OHS Instaurati a Caer.
Epporum II. c. 21-2B. helyett (1957. Il. 15.) - Nálunk 1957-ben "A Nagyhét litur
gikus énekei" c. 16 oldalas füzetben az OMCE kiadta az előirt legfontosabb grego
rián énekek szövoac t kott ávnl latinul. Ugyanabban az évben az Actio Catholica
Új Ember ügykezel6se kiadásában "A Nagyhét szcrtartásat, írnádságaj és énekei
Virágvasárnaptól Husvótvasnrriap ig" e. 64 oldalas füzet jelent meg a hivek haszná
latára magyarul.

A "Maxima Redemptionis nostrae mvstorta» dckrétumot követőleg a Ritus
kongregáció a vil<igegylláz több fönásztorfln'lk óhaját tr-l jesitve 1956. III. 15-én ki
adott Dcclar'atfo-j ába n bizonyos vá ltozt.atásokut eszközölt. Míridezeket a változá
sokat manaban foglalja, sőt továbbiakkal bövíti ar. "Ordinationes et Deelarationes
eirca Ordinem Hebdomadae Sanctae Jnstnuratum-: feliratú 1957. február l-én ki
"dott dekrétum.

II. A lelkipásztori előkészítés

A papság mindaddig nem végezhet eredményes előkészitő mun
kát, míg nemcsak nagy vonalakban, hanem alaposan meg nem is
merkedik a megújított Nagyhét rubrikális előírásaival, de főként a
liturgikus értelmével és pasztorális céljával. A rubrikális előirások

elsajátításához az üRS és a Ritus simplex komoly áttanulmányo
zása szükséges. A megújítást elrendelő dekrétumhoz csatolt Instruc
tio a nagyböjti szent időt jelöli meg a hívek kellő előkészítésére.

1. A hívek előkészítése szentbeszédekkel. Erre kiválóan alkal
mas a nagyböjti beszédsorozat, valamint a lelkigyakorlat vagy tri
duum főként virágvasárnap előtt.

A katekézisek főbb pontjai: A N~gyh6t a bűnbánat ideje. A szcntgyónást a hi
vek elosztva, ne egyszerre pl. húsvétvasárnap reggel vég-ezzék el. Virágvasárnap
a körmeneten való részveteltr-I tanúsít juk szeretetüriket és hálánkat Krisztus Ki
rály iránt. Nagycsütörtökön az Oltáriszent.ség"t és a papi rendet alapító isteni
Mester szeretete áll előttünk. a szcntrnisc után a szentségírnádásban ezért adunk
hálát. A keresztény felebaráti szere-tet ünnepe egyúttal a Nagycsütörtök; erre a
lábmosás int bennünket. A nagypénteki passió. az ünnepélyes könyörgések az
Egyházért és az en<beriség6r\, a kereszt előtti hódolat és az áldozásban a meg
váltás gvürnölcsr-inck vétole a lényeges elemek e napon. Nagyszombat a mély
séges gyász napia. A vigl lí ai liturgikus cselekmények azt Igazolták és ismétlik
meg, hogyan ered az nr ha lá lá ból a mi számunkr-a az élet és a kegyelem. A hus
véti gyertya mr aa KriSZf.llS. a vil;\g viJ;\gos""ga r.rn, B. 12). aki bűneink árnyékát
fényének kegyelmével elűzte. A husvéti titok kihirdetésében (Exsultet) a feltá
madás szerit éiielének fénvét éneklik mng. maid az lsten nagy ószövetségi tetteiről

emlékezünk meg. A keresztvizet megáldtuk, ebbe temettettünk el Krisztussal, most
vele támadunk fel. horrv úi élethen i;\riunk (Róm. G. 4). A keresztségi kegyelmet
az akkor elhanl!zott i[T(·rnt mcgi,srnpth'spvel életünkkel kell f gazojnunk. A szent
mise a befejezés a római elgondolás szerint.

2. A hívek előkészítése a feletet- és énekpróbákon. Ha a hívek
jól megértik a nagyböjti beszédekből a lényeget, szívesen fognak
résztvenni, illetőleg ottmaradni az esti ájtatosságok (beszéd, kereszt
út, litánia) vagy szentmisék után tartott rövid felelet és énekpróbá
kon. Elsősorban a leggyakoribb feleleteket kell jól begyakorolni:
Amen, Et cum Spiritu tuo, Deo gratias, általában azokat, melyek a
szentmisénél amúgyis szerepelnek.

Virágvasárnap a körmenetre indulók feleljék: In nomine Christi Amen. A Glo
ria. laus et honor himnusz első versszaka is könnyen megtariulható, a Chrfstus
vincit-et meg sok helyen ismerik és szeretik a ,hivek. A rubrikában (nr. 20.) sze-

137



replő "Alius Cantus" = más ének hivatalos római liturgikus könyvben elóször
jelenti a népéneket, amint ezt a Musicae Sacrae disciplina kezdetu 1955. XII. 25-én
megjelent egyházzenei enciklika (nr. 30 és 32) bövebben kifejti. Az esetleg más
templomból, vagy a barkaszentelés templomon kivüli helyéről a szentmise temp
lomába vonuló hivek ajkán egymásután cscndülhetnek fel a Szent Vagy Uram
szép és ősi énekei (Megváltó Királyunk 77, O édes Jézus ég és föld 159 és Kr'Isz
tusunk nagy Király 283). Nagycsütörtökre a Pange lingua glorios! Corporis myste
rium himnuszt tanulhatják meg a hívek, ennek utolsó két versszakát (Tantum ergo
és Genitori) amúgyis tudják. Nagypénteken a hármas Venite adoremust éneketjek
a hivek. A kereszt előtti hódolat alatt a SZVU-ból az Én nemzetem 81, Zengd ó
nyelv a győzedelmet 76 és Jézus világ Megváltója 70 cnckctnctó. A Pater noster,
az Isten gyermekeinek asztali imája rcttcuenüí betanítundo latinul. A nagy.szorn
bati előkészületnél a hármas Deo gratias-t kell mcatanítani, meg esetleg " Min
deuszentek Iítáníajához latinul a feleleteket. A keresztviznek a keresztkúthoz való
vitelekor esetleg énekelhető a Mint a szarvas 83. A keresztségi fogadás megúj ítasa
feltétlenül begyakorlandó a hívekket. A vigilia misében a lecke utáni hármas al
leluját is tanitsuk meg kiveinknek, meg a mise végén a Deo gratias alleluja, alle
luját is. A feltámadási körmenetre: hármas Nolite timere alleluja és Feltámadt
Krisztus e napon SZVU .87. Az OMCE által esztendőnként kiadott énekrendet általa
ban mindig vegyük figyelembe, necsak a nagyhét, hanem az egész év f'ol yurna n ,
A hosszabb latin szövegekct fonetikusan egy iv papirra Iegcpetve adhat juk lu
veink kezébe.

3. A hívek aktiv bekapcsolásának további módjai. Az ének- és
feleletpróbákon felhívhatjuk a hívek figyeimét az aktiv bekapcsoló
dás további módjaira is. Virágvasárnapon mindenki hozzon magával
barkát és azt kezében tartva vegyen részt a körmeneten. Azok szá
mára, akik bármi oknál fogva nem tudtak résztvenni a barkaszen
telésen, alkalmas helyen a lelkipásztorok készítsenek szentelt barkát,
hogy az otthonaikba is vihessenek belőle. Nagycsütörtökön a szerit
ségimádásba mindenki kapcsolódjék be esetleg valamilyen rend sze
rint. Nagypénteken az arcraboruláskor mindannyian térdelj enek le,
a Flectamus genua felszólításra mindenki térdenállva imádkozzék
egy kicsit. A kereszt előtti hódolaton a jelenlévők mind vegyenek
részt, ha olyan sokan vannak, "hogy az egyenkénti adoráció nagyon
elnyujtaná a szertartást, a kereszt előtti hódolat úgy is végezhető,

hogy a papság és a ministránsok adorációja után a celebráns a ke
resztet a ministránsok kezéből kivéve' az oltár felső plánumára áll és
a híveket néhány szóval az adorációra hivja, a keresztet pedig rövid
ideig magasra emelve tartja, míg a hivek a helyükön csendben hó
dolnak." A husvéti vigiliára mindenki hozzon magával gyertyát és
azt a harmadik Lumen Christi-re, pontosabban utána gyujtsák meg
a hívek a nagy husvéti megáldott gyertyáról. Ezzel az égő gyertyá
val a kezükben állva hallgassák végig az Exsultet-et. Égjenek a
gyertyák még a keresztségi fogadás megújítása és a feltámadási
körmenet alatt. Maguk a szertartások is az előírások szerint "in
conspectu populi" = a nép szemeláttára kell hogy folyjanak, pl. bar
kaszentelés, keresztvízszentelés. így igazán minden meg van adva
ahhoz, hogy az aktiv részvétel lehetővé váljék. A legigazibb bele
kapcsolódás: a szentáldozás minden egyes alkalommal.

4. Az énekkar megszervezése. Minden plébánián és lelkészségen
kellene énekkart, az ún. schola cantorum-ot szervezni. Ennek kel
lene megtanulnia a kórus által latinul éneklendő részeket.

Virágvasárnap pl. Hosanna antifóna, Pueri Rebr.acorurn portantes ralnos oli
varum antifóna a 23. zs. 1-2 és 7-10 vcrsóvct, a könnyen énekelhető Turba muíra
3. antifóna, az egész Gloria, laus et honol' himnusz, a templomba visszatéreskor a
8. antifóna: Ingrediente Domino. A passió ősi szekas szerint énekelhető a k ótusor>
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a nép nyelvén mind virágvasárnap a nagymísén, mind nagypénteken. Virágvasár
nap a többi szentmísén magyarul felolvasandó, ha lehet, szerepekre osztva, a
turbák pedig szavalókórusszerűen.Nagycsütörtökön alábmosásnál - ha végzik -

- a 8. antifóna: Ubi caritas et amor feltétlenül eléneklendő. Aldozás alatt esetleg
magyarul felolvashatók a 22, 71. 103 és 150 zs. A kórus a hívekkel együtt énekelje
a Pange lingua himnuszt. Oltárfosztás alatt pedig a kórus szavalókórusszerűen

előadhatja a 21. zsoltárt magyarul. Nagypénteken a két lecke utáni responzórrum
(Domine audivi és Eripe me) recitálandó lpgalább. A kereszt adoráció alatt a
Popule meus éneklendő, melynek befejezését: Sempiterna sit beatae Trinitati gloria
míndtg el kell énekelni. Az Oltáriszentség elhozatalakor a három előirt antifónát
kell énekelnie a kórusnak. Aldozás alatt a 21. zsoltár magyarul elöadható, vagy
a matutinum 5. lekcíója utáni Tencbrae factae sunt responzórturn. Nagyszombaton
a 2., 3. és 4. olvasmányt követő Canticum-ok: Cantemus Domino, Vinea facta est
és Attende caelum eléneklendők vagy elrecitálandók. A Mindenszentek litániája
latinul végzendő, hasonlóképen a keresz.tkúthoz me-nr-t közben a Sicut cervus can
ticum is. A szcntrnísóhez megtanítundó a lecke utáni a lleluj á kat követő 117. zs. 1.
vers és a 116. zs., meg a mísc verren a husvétvasárnapi laudesként éneklendő

Alleluja antifóna a 150. zsoltárral. majd az Et valde mane antifóna a Benedictus
sal. A körmenethez pedig meg kell tanulnia az énekkarnak az Et adhuc tecum
sum a lleluját,

5. Asszisztencía és ministrálás. Ahol elegendő pap áll rendelke
zésre, a szertartásokat az ún. ritus solemnisben kell elvégezni. Az
egész Nagyhéten Virágvasárnaptól a vigilia szentmiséjéig bezárólag,
ha ünnepélyesen végzik a szortartásokat, mindazokat a részeket, me
lyeket a szerpap, az alszerpap és a felolvasó tisztéből fakadóan éne
kel, vagy olvas, a celebránsnak nem kell elmondania. Ahol a celeb
ráns mellett még egy pap, vagy legalább diákonus van, ott az ún. ri
tus medius szerint asszisztál, elvégezve a diákonusi teendőket. A
legtöbb helyen csak ministránsok segítségével végzik el a nagyheti
szertartásokat. Virágvasárnap és Nagycsütörtökön legalább 3, Nagy
pénteken és Nagyszombaton pedig legalább 4 jól kioktatott miníst
ránsnak kell segedkeznie.

A Rítuskongr'cgúció 1957. II. l-én kelt dekrétuma értelmében ahol a mínístran
sok sz.ima és tudása nem éri el él kivánt mérték.-t, ott nem végezhető el a n~lgy

heti szr-rtartás még az ún. rítus simplex rorrnában sern, A mí ntstrnnsok elórrt szá
mát és tudását a -rőpásztoroknak kell cl lr-nór'iz.niök. Mind a r it.us medtus-ban. mínrt
a ri tus simplexben virágvasárnap, nagycsütörtökön és a vigilia rrnsében egy pap
is úgy végezheti a füstöléseket. ahogy az ünnepélyes hárompapos mísc rubrikái
előírják. a vír.urvasá rnapt passió elötti mccnzátás kivételével. - Nagycsütörtökön
a kétszeri mísézést megenge-dhett a föpásztor az olyan lelkipásztoroknak, akik
két vagy több plébániát korrnanvoznnk: ide szárníthatók a leányogyházak. a filiák
is. Ezek a papok engedéllyel nagypénteken is kétszer végezhetik el a szertartá
sokat. nagyszombaton pedig megismételhetik a vigilia misét. - A pasztorális elő
készítéshez hozzátartozik még a sekrostvés kioktatása és egy jó konferálási szö
veg összcáüttása. Az Esztergomi Érseki Főhatóság 1957-ben A Nag-yhét szertartásaí
cirnen 13 oldalas és Konferálások a Nag-yhétre címen 11 oldalas sokszorositott S7.Ö
"'PgPt adott ki. A konferálás alapelvei: rövidség. érthetőség. Nem a konferáló
személyének kell előtérbe kerülnie. hanem ő csak egy-két szóvat bevezeti é-, ki
séri hitünk titkainak meeürineplését,

III. A megújított Nagyhét

A megújítás hátterének és a megújított Nagyhétre való készü
letnek vizsgálata után nagy vonalakban vessünk egy-egy rövid pil
lantást az egyes napokra is.

1. Virágvasárnap. Dominica secunda Passionis seu in Palmis =
a szenvedés második vasárnapja vagy virágvasárnap nevet viseli. A
szentmisét piros liturgikus ruhákban végzett ünnepélyes pálma (ná
lunk barka) körmenet előzi meg Krisztus Király tiszteletére. A bar
kaszenteIéssel és körmenettel egybekötött szentmise ideje a reggeli
órákban van, az Ordinárius engedélyével azonban pasztorális szem-
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pontokat figyelembe véve este is lehet tartani. A szentmise bevezetés
Krisztus szenvedésének titkába. A körmenet jeruzsálemi eredetű. A
körmenet előtt az ágak megáldása egy orációval, majd szétosztás és
evangéliumolvasás: Mt. 21, 1-9. A középkori missa sicca mesterkélt
volta miatt teljesen leépült és előtérbe került a körmenet. A szent
misét violában végzik. Ebben Szent Máté megröviditett passióját
olvassák.

2. Nagycsütörtök. Liturgikus elnevezése: Feria quinta in Cena
Domini = az Úr vacsorájának a csütörtökje. A székesegyházakban
a tertia után a püspök az ún. Missa Chrismatis-t mondja. Ebben
megáldja a hittanulók, a betegek olaját és a szent krizmát a Ponti
fi cal e Romanum előírásai szerint. A délelőtti misében csak a püspök
áldozik meg. Az ünnepélyes délutáni szentmise 4-9 óra között kezd
hető, ezen a papság és a hívek közösen áldoznak. Áldoztatni csak a
mise alatt vagy közvetlenül utána lehet. A főmisén kívül még egy.
esetleg két szentmise mondható a főpásztor engedélyével a templo
mokban és a nyilvános kápolnákban; a félig nyilvános kápolnákban
csak egy a főmisén kívül, ha azt a pasztorális bölcsesség megkíván
ja, de csak du. 4-9 óra között. Reggel és délelőtt tehát egyáltalában
nem lehet misézni. A lábmosás szertartása az evangélium után tar
tott beszéd után. (melyben a pap a nap titkait foglalja egybe: az
Oltáriszentség és az egyházi rend alapítása, valamint a felebaráti
szeretet), vagy a szentmise után következik azokon a helyeken,
ahol a pasztorális prudcncia azt javalja. A Szentmise végén ünne
pélyesen elviszik egy mellékoltárhoz (alkalmasint a Szentsír oltá
rához) a Legszentebbet és elvégzik az oltártosztást. Ezután kezde
tét veszi az éjfélig tartó szentségimádás akár nyilvánosan, akár
privátim.

3. Nagypéntek. A megújított rendben Feria sexta in Passione
et Morte Domini nevet viseli = az Úr szenvedésének és halálának
péntekje. Ma nincs szentmise. A déli 12 órától este 9 óráig kezd
hető· szertartásokon résztvevő hívek osztoznak az Egyház fájdalmá
ban és gyászában. A templomon keresztül néma csendben bevonuló.
az oltár előtt arcraboruló vagy térdelő papság és asszisztencia ve
zetik be a mai liturgikus akciót. A Nagypéntek felépítése az új rend
szerint a következő: a) Olvasmányes rész két leckével és a megrö
vidített János passióval. b) ünnepélyes könyörgések, vagy könyör
gések a hívekért. Kilenc oráció: Egyház, pápa, papság, államfők,

hittanulók, hívek szükségletei, Egyház egysége, zsidók és hitetlenek
megtérése. c) A kereszt előtti ünnepélyes hódolat: két égő gyertya
között a pap vagy a diákonus előhozza a sekrestyeből a viola szín
nel letakart szinte embernagyságú keresztet, a celebráns fokozatosan
leleplezi, majd a papság háromszoros térdhajtással közeledve tisz
telete jeléül megcsókolja Krisztus lábsebét. Utána a hívek egy térd
hajtással közeledve az áldoztató rácsnál vagy a mellékoltárnál álló
kereszthez, hasonlóan cselekszenek. d) Áldozási szertartás: a mel
lékoltárról elhozzák az Oltáriszentséget, s a latinul közösen elimád
kozott Miatyánk után a pap kisostyával megáldozik és megáldoztatja
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a jelenlévő papokat és híveket. E napon csak az áldozási szertartás
alatt szabad áldozni. A keresztáldozat emlékét ünneplő papok és
hívek most már ismét részesülhetnek a keresztáldozat gyümölcsében,
Krisztus feláldozott szent testében és vérében, ahogy ez hazánkban
1632-ig szokásban is volt, míg Pázmány Péter be nem vezette a ró
mai ritust, mely már nem ismerte a nagypénteki áldozást. Az áldo
zás után három hálaadó imával a római rend szerint be is fejező

dik a nagypénteki szertartás.
4. Nagyszombat. Sabbatum Sanctum = szent szombat a neve a

liturgikus könyvekben. Szent Ágoston Mater omnium vigilian~m

nak, valamennyi virrasztással egybekötött éjjeli istentisztelet any
jának nevezi. Igazában úgy kellene kezdeni a szertartásokat, hogy
éjfél körül a vigiliai szentmise kezdetét vehesse. Tekintettel a hi
vek és a különböző vidékek sajátos körülményeire, az Ordinárius
engedélyével a vigilia szertartásait elöbb is lehet kezdeni, de nem
korábban, mint ahogy abban az évben szürkület van, de biztosan
nem korábban, mint napnyugta előtt. A főpásztorok az előbbi kér
désre egész egyházmegyéjükben nem is adhatnak engedélyt, csak
külön-külön, megokolt kérések alapján. A Nagyszombat éjjeli li
turgia három részből tevődik össze: a) A feltámadást jelképező szer
tartásokból: az új tűz és a husvéti gyertya megáldása, ünnepélyes
körmenet, majd a husvéti titok kihirdetése. b) A keresztvízszentelés
sel kapcsolatos szertartásokból: olvasmányok, a Mindenszentek Iitá
niájának első része, a keresztvíz megáldása, esetleges keresztelés, a
keresztségi fogadás megújítása és a litánia második része. c) Az alle
lujás szentmiséből és a hozzá kapcsolódó husvétvasárnapi laudesből.

Az első részben az új tüzet a celebráns egyetlen orációval megáldja, majd a
husvéti gyertyába keresztet, Alfát, Omcgát és a folyó esztendő dátumát vési be.
A husvéti gycrtyá ró l először a celebráns. azután a papság és végü l a hívek gyujt
ják meg gyertyáikat és állva hallgatják végig a husvéti titok kihirdetését: "O meg
becsülhetetlen szerelmes szerctot, ki hogy szolgádat mogváltsad, Fiadat halálra ad
tad". A második részben a keresztelésre készülő hí tújoricok kapják meg a végső
oktatást négy olvasmányban : a világ teremtése, kiszabadulás az egyiptomi fogság
ból, a megváltás gyümöleseként az trr lemossa Sión leányának szermyét és el
veszi .Jeruzsálem adósságát, végül pedig Mózes búcsúbeszéde a 10 parancs megtar
tásáról. A litánia első része után a keresztvízszenteléskor megelevenedik előttünk
a megszemelt viz pgész tö,&1énpte. Ha van kcrosztclc-ndó. a keresztvízszentelés után
kell megkeresztelni. Ezutan a keresztvizet ünnepélyes menetben a keresztkúthoz
viszik. A keresztségi fogadást a htvósc-rr-g égő gyertyával a kezében újítja meg. A
litánia után következik a harmadik részben az a lleluj ás szentmíse - melyben ál
dozni ls lehr-t, vagy alatta, vagy közvct.lcnül utána - a husvétvasárnapi laudessel.
A pap áldáslival be is f'eiezőcíik a vigiliai szer-tartás a római előírás szerint. Nagy
szombat többé nem papszentctésí nap, mint ahogy az a multban volt.

5. A szentségi böjt és a szigorú böjt. Meg kell emlékeznünk még
két kérdésről: a szentségi böjtről és a szígorú böjtről. A szentségi
böjttel kapcsolatban XII. Pius pápának 1957. március 19-én kelt és
25-én hatályba lépett "Sacram Communionem" motu proprioja van
érvényben. Akár reggel, délelőtt, akár délután, este vagy éjféli mi
sén áldozik valaki, szilárd ételt és alkoholos italt három órával az
áldozás előtt, nem alkoholos italt pedig egy órával az áldozás előtt

vehet magához. A tiszta víz és a valódi orvosság nem töri meg a
szentségi böjtöt. - Nagypéntek szigorú böjti nap: 21-60 éveseknek
háromszor szabad enniök, egyszer szabad jóllakniok és húst nem
szabad enni. A nagyszombati szigorú böjttel kapcsolatban, mely ed-
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dig az 1252. kánon 4. §-a szerint délig volt érvényben, az új nagyheti
rendben úgy rendelkezett a Szentszék, hogy Nagyszombat éjfélig
kell kiterjeszteni. Mivel a Zsinati Kongregáció 1949. I. 28-i dekré
tuma alapján hazánkban a főpásztorok csak évi négy szígorú böjti
napot irtak elő: hamvazószerda, nagypéntek, Nagyboldogasszony
(1957. VII. 25. óta Szeplőtelen fogantatás) előtti nap és Karácsony
vigiliáj a, a magyar püspököknek az említett Kongregáció 1956. VI.
12-i deklarációja szerint továbbra is joguk van a szigorú böjt alól
Nagyszombaton felmentést adni és ezzel a jogukkal eddig éltek is.

6. A szentségkitételes szentsír és a feltámadási körmenet. Külön
kell foglalkoznunk három kérdéssel: a szentsír, a szentsíron való
szentségkitétel és a feltámadási körmenet problémáival, pontosab
ban a megújított nagyhéttel lehetséges összeegyeztetésükkel. A ró
mai rendelkezés alapelve: "az igazi jámborságot tápláló szokásokat
bölcsen kell a Nagyhét megújított rendjével összeegyeztetni."

A Szentsír. Az ősi nagypénteki istentisztelet után, mely a sírba
tétel perikópájával fejeződött be, a következő éjjel a Szentsír temp
lomban Jeruzsálemben a nép és néhány klerikus virrasztott és köz
ben himnuszokat és antifónákat énekeltek. Nagyszombaton is imád
koztak a szentsírnál. A szentsírnál lévő oltár tabernákulumába rej
tették az Oltáriszentséget a 10. sz. közepe tájától kezdve, ahogy ezt
Szent Ulrich augsburgi püspök (t 973) életrajzából tudjuk. Ez a szo
kás három évszázad alatt elterjedt. Maga a' szokás kettős forrásból
eredezhető: a) a nagypénteki közös áldozás után megmaradt parti
kulákat a Szentsíron lévő tabernákulumba helyezték el és b) a szent
ségimádásból, mellyel e naptól kezdve egészen a husvétvasárnapi
matutinumig a hívek a szentsír tabernákulumába elhelyezett Oltári
szentséget körülvették.

A Szentsíron való szentségkitétel. Egészen a 15. sz.-ig a taber
nákulumba rejtett Oltáriszentség előtt adoráltak a hívek. A refor
máció korában, mivel a hitújítók a valóságos jelenlét tanát elvetet
ték és nagypénteket a legnagyobb ünnepükké tették meg, a kato
likus tanítás kidomborítására a Szentsírra vagy kehelyben, vagy pe
dig fátyollal letakart ostenzóriumban helyezték ki az Oltáriszentsé
get a hívek imádására. A nyilvános szentségkitételt eddigi adataink
szerint a müncheni jezsuiták kezdték ell577-ben V. Vilmos bajor
fejedelem kérésére. Ez a szokás hamarosan elterjedt és napjainkig
fennmaradt hazánkon kívül Németországban, Ausztriában, Cseh
Morvaországban, Horvátországban és Lengyelországban.

A feltámadási körmenet. A már fentebb említett Szent Ulrich
püspök életrajzában azt is olvashatjuk, hogy ő husvétvasárnap a
szentmise után a Szent Ambrus templomban az Oltáriszentséget a
Szentsírból kiemelte és a Keresztelő Szent János templomba vitte
át. Az Oltáriszentség kiemelése a Szentsírból eredetileg husvétvasár
napra virradó éjjel, a matutinum előtt történt, csak később került
át nagyszombaton délutánra és egészen szép paraliturgikus ájtatos
sággá fejlődött ki a századok során. A szentsíron a szentségkitéteJ
és a feltámadási szertartás egészen szorosan összefüggnek egymással.
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A Rítuskongregáció 1896. december 15-én kelt 3939. sz. döntvé nye foglalkozik
ezekkel a kérdésekkel. A Szentsiron való szentségkitétellel és a feltámadási szer
tartással kapcsolatban a döntés a következő: "Saltem tolerari posse" = legalább
is eltűrhető. Megokolása a következő: 1. emberemlékezetet meghaladó szokás,
mely megszakítás nélkül három évszázadon keresztül fennmaradt; 2. a keresztény
nép mély áhitattal veszi körül a Legszentebbet és felháborodás, valamint megbot
rarikozas nélkül nem lenne kiírtható ; 3. e szokás a hitet táplálja. sőt sok helyen
hitvallás számba vehető; 4. nincs kifejezetten a rubríkák ellen. praeterrubrikális;
:;, igy mintegy törvényerővel bir: 6. dogmatikus f gaz.ságriak nem mond ellen; 7.
a Rituskongregació kifejezetten eddig nem ti lalmazta, sőt 8. néhány egyházmegyé
ben e l is tűrte.

1956-ban a Rítuskongregáció kérdésre válaszolva kijelentette,
hogy a Szentsír szokása a szentségkitétellel és a feltámadási körme
nettel "tolerari potest tamquam laudabilis consuetudo", eltűrhető,

mint dícséretes szokás, de a feltámadási körmenet nem illeszthető

be az Exsultet és a keresztvízszentelés közé, hanem csak a vígilíai
mise végeztével tartható. Természetesen a vigilia szertartás alatt az
Oltáriszentséget abba a tabernákulumba kell zárni, ahol nagycsü
törtökről nagypéntekre virradólag a kisostyákkal együtt őrizték.

P. Jungmann S. J., az innsbruckí egyetem kiváló liturgikus pro
fesszora is azon a nézeten van, hogya "Szentsír gondolatát (mégpe
dig a szentségkitételes szentsírét) nem szabad erőszakkal a hívek
áhítatából kiszorítani, mivel a római liturgia részéről e szép szokás
ellen nem hozható fel komoly érv".

A gyakorlati nehézséget nem annyira a Szentsíron a szeritség
kitétel okozza, melynek természetes kezdeti ideje a nagypénteki
szertartás végével adva van, hanem sokkal inkább a feltámadási
körmenet ideje és szertartása. Ezt a tömegeket vonzó szép szertar
tást meg kell mentenünk. Tény az, hogy híveink még az anticipálva
kezdett vigilia szer-tartás és mise utáni időben sorrakerülő körme
netet sem várják meg szívesen, még jobban áll ez az esetleg éjfél
kor tartott szentrnisc után tartandó körmenetre. Két megoldás kí
nálkozik: vagy husvétvasárnap reggel, ill. délelőtt szentmise kere
tében, az előtt, ill. után, vagy - hogy a hangulati elemeket is meg
őr-izzük - husvétvasárnap délután kellene tartani a körmenetet és
befejezni ünnepélyes szentmisével. Ez utóbbi időpont lenne a leg
jobb, amennyiben természetesen ez az elgondolás, mely Kapcsándy
Zsigmond csobánkai plébánostól származik, a magyar püspöki kar
tetszésével találkozik. A Krisztust ébresztgető Exsurge már úgyis
kimaradt a 138. zsoltárral, mely utóbbi nem sok kapcsolatban állt a
feltámadás gondolatával az egy resurrectio szón kívül. Most a fel
támadási szer-tartáshoz bevezetésként elénekelhető lenne - ha hus
vétvasárnap délután vagy este végeznénk - a Jn. 20, 1-10 és 19-21.
versek: Péter és János apostolok a sírnál, valamint Jézus esti meg
jelenése Tamás kivételével az apostoloknak. Krisztus kiáltaná ne
künk is: Resurrexi, Pax vobis, ego sum alleluja, Nolite timere, al
leluja: Feltámadtam, Béke veletek, és vagyok, alleluja, Ne féljetek,
alleluja. A Feltámadt Krisztus e napon hangjai mellett indulna el a
körmenet. Visszatérve a templomba ünnepi szentséges mise szentségi
áldással és Te Deummal képezné a husvéti ünneplés záróakkordját.
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