
VAS JÓZSEF

HÚSVÉT AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
Valljuk meg az igazat: Keveset tudunk egyházi ünnepeink múltjáról. Kü

lönösen a keresztény húsvét ószövetségi előképére, a választott nép húsvétjára
vonatkozó ismereteink hiányosak. Ez egyrészt érthető, mert Tóth Lajos (A pászka
eredete és történeti fejlődése. 'Pápa. 1931.) alapos, a kronológiát kivéve minden
kérdést felölelő és Munkácsi Ernő (A peszach ünnep eredete és művészete. Buda
pest. 1942.) régebbi nézeteket valló, katolikus szempontból helyreigazításra szoru
ló tanulmányán kívül az utóbbi ötven esztendő alatt, magyar nyelven, érdemleges
ismertetés nem jelent meg róla. Másrészt tűrhetetlen, mert hivő ember számára
nem lehet érdektelen az ószövetségi húsvét. Már csak azért sem, mert az "Utolsó
vacsora" néven, ismert' szertartásához megváltásunknak szent titkai: az új és örök
szövetség alapítása, a keresztény húsvét eredete, az oltári szentség szerzése, a
szentmíse áldozat elrendelése, stb. fűződnek. Érdemes tehát áttekintenünk ke
letkezésének körülményeit, fejlődésének a történetét és aszéderesték gyertya
fényénél megvízsgálnunk, milyen az utóélete a mai zsidóság, körében,

KELETKEZÉSÉNEK A KÖRÜLMÉNYEI. Az ószövetségi húsvét a Krisztus
előtti zsidóság évenkint ismétlődő, legnagyobb családi, nemzeti és vallási ünnepe
volt, amelyet a tavaszi napéjegyenlőség teliholdjakor. abib (a fogság utáni nevén:
niszán) hónap 14-én ,ste a bárányáldozat bemutatásával ültek meg. Keletkezésé
nek a körülményeit es az időpontját a nevének és a liturgiájának együttes értel
mezéséből lehet hozzávetőlegesen megállapítani.

1. Legrégibb neve a pászka, amely az arám pasha szóból származik és a görög
:>ra<1xa közvetítésével az összes művelt népek előtt ismertté vált. Héber eredeti
jét, a pesach főnevet egyesek az asszír pasahu ,megbékélni', mások az egyiptomi
pa'sh ,emlék' vagy a pé'sah ,csapás',esetleg a p'oseh .aratás' szó átvételének tart
ják. Ezek a magyarázatok azonban nem kíelégítőek. A Biblia ugyanis a pesach
főnevet mindig az alapszóval, a héber pasah igével 'társítja, amelynek elsődleges

jelentése ,sántítani', .bicegní' és ,rituális táncot lejteni' az áldozat körül. Atvitt
prtelemben pedig az .átugrani', ,átmenni' és .megkírnélni' ige felel meg neki.
(Vö. Biblikus Teológiai Szótár. Róma. 1974. 529). A pesach tehát a pasah igéből

képzett főnév, amelynek pászka változata a hagyományos értelmezés szerínt .át
menés-t, ,átvonulás'-t jelent.

Kérdés azonban, hogy a pászka szó az ószövetségi húsvét melyik eseményé
vel van összefüggésben? Régebben néhány teológus az ünnep időpontjára vonat
koztatta. Igy Spencer János (De legibus Hebraeorum ritualibus. .. 1732.), aki sze
rint a zsidók az egyiptomi Apís-kultusz ellen akartak tiltakozni vele. Ezért bika
helyett egyéves kost mutattak be áldozatul, mégpedig a tavaszi napéjegyenlőség

idején, amikor: "Sol íngrediebatur in initium planetae Arietis ..." A Nap átmegy
a kos jegyébe. Mások meg' (A németeknél J. Benzinger, nálunk Varga Zsigmond
ref. teológus, stb.) a pászka és a Hold járása között keresték az összefüggést,
mert ez megy át abib 14-én, holdtöltekor a pályájának legmagasabb pontján.
Újabban két elmélet vált népszerűvé. Az egyik szerínt a pászka szó az egyiptomi
kivonulással van, kapcsolatban. A jelentése tehát: Jahve ,átmenetele', ,elvonulása'
a zsidók házai felett. A másik szerint eredetileg azt a rituális táncot jelentette,
amelyet nomád pásztorok szoktak lejteni az állatok első szülötteiből, a démonok
hatalma ellen, kora tavasszal bemutatott áldozat alkalmával. A zsidóknál ez
csupán annyiban módosult, hogy a babonás jellegű rituális tánc a Jahve-ltultusz
terjedése következtében fokozatosan megszűnt. A neve azonban rajta maradt a
vele kapcsolatos bárányáldozaton, amelyet bizonyára hálából vagy engesztelésül
mutattak be, kezdetben az állatok, később pedig az emberek elsőszülötteiért is.

Kétségtelen, hogy az utóbbi magyarázat sokkal inkább beleillik a pászka
múlt jába, mint az előbbiek. Adataink azonban nincsenek rá. Csupán analógiákat
lehet kimutatni a mai, pásztorkodással foglalkozó arabok életéből (vö. J. Wellhausen,
Prolegomena zur Geschichte Izrael. Berlin. 1899). '

2. Liturgiájának három legrégibb változata Mózes második könyvének (Exodus =
Kivonulás) 12; 23. és 34. fejezetében található. Az első és a harmadik változat
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jahvista, a második elohista, mert Isten neve Jahvénak, illetőleg Elohimnak vall.
írva bennük. A két jahvista szöveg a déli törzsek között, Judeában keletkezett a
mózesi feljegyzések alapján. Mégpedig a 34. fejezetben levő idősebb [ahvístáé Kr. e.
ezer táján, a királyság első évtizedeiben, a 12-ben levő ifjabb jahvistáé pedig
a VIII. század második felében. Míg az elohista szöveget az északi törzsek között,
Izraelben állították össze, feltehetőleg a IX. század közepéri. E három közül a
pászka keletkezése szempontjából legfontosabb az ifjabb jahvistáé, amelyet az is
métlődő részek elhagyásával így lehet rövidíteni :

- Mondá az Úr Mózesnek: Az első hónap (niszán) tizedik napján, minden
család szerezzen egy hárányt vagy kecskegidát, amely hibátlan, hím és egyéves.
Tartsátok a hónap 14. napjáig. Ekkor legyen a pászka, ugyanezen hónap 15. nap
ján pedig a kovásztalan kenyér ünnepe. Már előző este távolítsatok el házaitok
ból minden kovászos tésztát és hét napon át, a 14. nap estéjétől a 21. nap esté
jéig kovásztalan kenyeret egyetek.

A bárányt 14-én estefelé vágjátok le anélkül, hogy csontot törnétek benne.
Ha a család kicsi az elfogyasztáshoz, mások is társulhatnak. Vérével kenjétek
meg az ajtófélfát. A húsát ne főzve, hanem sütve, kovásztalan kenyérrel és
keserű salátával egyétek meg. Ne maradjon belőle semmi másnapra. A derekatok
legyen felövezve. Saruval a lábatokon, bottal a kezetekben, útra készen, sietve
fogyasszátok el.

Az éjszaka folyamán ugyanis átvonulok Egyiptomon és ahol nem látok vért
az ajtófélfán, megölök minden elsőszülöttet. A ti házaitokat azonban kíkerülörn,
megkímélern. Legyen számotokra ez emléknap és ülj étek meg nemzedékről

nemzedékre. - Úgy mond az Úr... l (2Móz 12,1~28).
Az újabb magyarázok szerint ez az időszámításunkat megelőző, VIII. század

ból való pászka-liturgia nem egységes, mert később elohista, deuteronomista és
papi kéz is átdolgozta. A mai végleges formáját pedig a babiloni fogság után
nyerte, ami azt jelenti, hogy különböző korokból származó adatokat tartalmaz
(vö. Tóth Lajos, I. m, 7).

Legfiatalabb a szöveg első bekezdése, mert az utasításoknak ilyen. aprólékos'
felsorolása és dátumhoz kötése minden bizonnyal a babiloni fogság után tör
tént. Legrégibb a középső rész, amely a nomád életre emlékeztető előírásokat

tartalmazza. Ez feltehetőleg egy számunkra ismeretlen ősforrásból származik.
Míg az utolsó bekezdésben levő eseményeket az ifjabb jahvista dolgozta bele
az eredeti pászka-liturgiába, az ígéret földjén keletkezett hagyomány alapján,
hogy niszán hónap 14-ét, a zsidók egyiptomi kivonulásának évfordulóját, IstentóI
elrendelt emléknappá, vallási és nemzeti ünneppé avassa. '

Az eddigiek alapján látnivaló, hogy a pászka-áldozat keletkezésének a körül
ményeit sem a nevének jelentéseiből, sem a liturgiájának különböző korokból
származó adataiból nem lehet egyértelműen megállapítani. Ezért a kutatók kö
zött is kétféle vélemény alakult ki.

3. A katolikus és a protestáns többség, hivatkozva az ifjabb jahvistára éa a
pasa h . ige: ,átvonulni', ,kikerülni', .megkímélní' átvitt értelmű jelentésére, egészen
a múln század végéig azt vallotta, hogya zsidók a pászkát ~ső ízben Egyip
tomban tartották meg, közvetlenül az Istentől kapott utasítások szerint a kívo
nulásuk alkalmával. (Vö. Szekrényi Lajos, A bibliai régtségtudomáay kézikönyve.
Budapest, 1896. II. 232.) Sőt, voltak, akik a Salamon-féle templomépítés dátumából
(lKir 6,1), .továbbá a. Tell-el-Amarnában, 1887-ben kiásott "feliratos" téglák és a
későbbi [erikói leletek adataiból azt is kiszámították, hogy az egyiptomi kivonulás
feltehetőleg Kr. e. 1445-ben, abib (niszán) hónap 14-én történt, II. Amenophis
(Amenhotep: 1447-1420) fáraó uralkodása idején, megállapítva ezzel a pászka ke
letkezésének a körülményeit, a helyét és az időpontját egyaránt. (Bőv. Szent
it'ányi Róbert, A szentírástudomány tankönyve. Budapest, 1946. 60.)

Az újabb kutatók azonban ezt a hagyományossá vált elméletet nem fogadják
el. Először, mert nem valószínű, hogya zsidók egyiptomi kivonulása Kr. e. az
1400-as években történt. A Biblia ugyanis a kivonulás okát az elnyomatással
kapcsolatos kényszermunkákban jelöli meg: "Raktárvárosokat építettek, Pitomot
és Ramzeszt" (2Móz 1,11). Az előbbi (Pi-Tum = Tum isten lakóhelye) Kairótól
északkeletre, mintegy hatvan mérföldnyíre.. az utóbbi (Per-Ramzesz = Ramzesz
háza, székhelye) pedig a Nílus deltájának keleti ágánál, a Földközi-tenger mel
lett feküdt és a hikszoszok egykori fővárosa volt. A történelem és a régészet,
elsősorban Navtlle, angol archeológus 1883. évi ásatásai alapján, az említett
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építkezések megkezdését I. Szeti (1310-1290) fáraónak, a befejezését pedig a
fiának II. Ramzesznek (1290-1225), a XIX. dinasztia leghatalmasabb uralkodó
jának tulajdonítja, aki a feliratok tanusága szerint habirik-kel ,héberek'-kel vé
geztette a munkálatokat. A zsidók tehát a Krisztus előtti XIII. század első har
madában még Egyiptomban voltak. II. Ramzeszt a fia, Menefta (Merneptah:
1224-10) követte a trónon, akinek adiadaloszlopát Flinders Petrie, angol egyip
tológus ásatásai közben találták meg 1896-ban. Ezen a legyőzött líbiai és kánaáni
népek nevei olvashatók. Köztük a zsidóké is: Isir-ir ,izrael' alakváltozatban.
Ebből következik, hogy ja zsidók a XIII. század utolsó harmadában már Pa
lesztinában, az ígéret földjén éltek. Ezért az újabb vélemények szerint a ki
vonulás időpontját nem a Krisztus előtti 1440-es, hanem az 1260-as évekre
kell tennünk.

Másodszor, nem valószínű az sem, hogy a pászka Egyiptomban keletkezett.
Egyrészt, mert a zsidók már az egyiptomi kivonulás előtt ismerték ezt az áldo
zatot. Ennek bemutatása végett akartak kivonulni a pusztába, de a fáraó nem
engedte meg, amiért Isten tíz csapással sújtotta az egyiptomiakat (2Móz 3,18).
Másrészt az ifjabb [ahvístától származó pászka-liturgiában találhatók az egyip
tomi kivonulásnál jóval korábbi időpontra és földrajzilag jóval távolabbi helyre
mutató adatok is.

Köztudomású például, hogyanyárson sütött báránynak a szabad ég alatt,
a telihold fényénél, a legelőkön található keserű füvekkel és az erjedéstől

hosszabb időre megőrizhető, kovásztalan kenyérrel történő fogyasztása a nomád
pásztorélettel jár együtt. De ilyen életkörülményeket a kézművességgel. tégla
égetéssel, bányamunkával és a házak építésével foglalkozó, egyiptomi zsidóságnál
már nem találunk. Ezért nagyon valószínű, hogy a pászka eredete az egyiptomí
szolgaságot megelőző őshazákba: a mezopotámiai Úr város környékére, esetleg
a Nílus deltájától keletre fekvő, Gósen nevű tartományba nyúlik vissza, ahol
Izrael törzsei Kr. e. 850 táján nyájaikat legeltették. Sőt, az is lehetséges, hogy
a pászka sző abban az időben még azt a rituális táncot jelentette, amelyet a
zsidók, a többi nomád népekhez hasonlóan, a tavaszi ellés idején, az állataik
elsőszülötteiből bemutatott áldozat körül, lakmározás közben lejtettek, hogy az
égieket hálájukkal kiengeszteljék, a rossz szellemeket pedig a nyájtól távol
tartsák. Ez még nem lett volna ellentétben a monoteizmusukkal.

Jogos tehát a kérdés: Melyik csoportnak van igaza? Ami a kivonulás idő

pontját illeti, katolikus részről a legújabb kutatók, például Gál Ferenc és Kosz
tolányi István, protestáns részről pedig Tóth Kálmán teológiai professzorok és so
kan mások, a XIII. századit tartják elfogadhatóbbnak, mert az archeológusok
szerint a Holt-tengertől délre és keletre eső területet a XIII. század előtt nem
lakta senki sem. Ekkor települt ide Edom, Moáb és Ammon népe, akiknek ellen
séges magatartása miatt a zsidók nem mehettek Kádesből egyenes úton Kánaánba,
hanem nagy kerülővel kelet. felől kellett bevonulniok (vö. 4Móz 20; 14. és kk.
5Móz 2). De vannak cáfolatlan bizonyítékok a régi felfogás újabb híveinek a ke
zében is. (Vö. Szentiványi, i. h. és Munkácsi Ernő, i. m. 11-14, stb.) A kivonulás
időpontja tehát vitatott. A rendelkezésünkre álló adatok alapján tisztázni nem lehet.

Ami azonban az ünnep eredetét illetil szinte egyöntetű a vélemény, hogya pász
ka-áldozat nem máról holnapra keletkezett, hanem hosszan tartó történelmi fejlő

lődés eredménye. Nem is közvetlenül Istentől származik, hanem eredetileg a
pásztortársadalomban élő zsidó törzsek lakomával és tánccal egybekötött, tavaszt
köszöntő népszokása volt, amelyből több mint hatszáz év múlva lett Egyiptomban,
az Ur csodatetteinek (A tíz csapás, Transitus Domini, stb.) és a zsidók kivonulásá
nak hozzácsatolásával, Istentől elrendelt, történelmi emléknap. A zsidók függetlenné
válásának nemzeti és Istennel kötött szövetségének, nemzedékről nemzedékre szálló,
vallási ünnepe.

FEJLŰDÉSÉNEK A TÖRTÉNETE. A pászka fejlődéstörténetével a régebbi
szakirodalom művelőí nem foglalkoztak, mert szerintük Mózes öt könyve, a Tóra
véglegesen rendezte minden ószövetségi ünnep liturgiáját. Szörényi Andor (Theo
Iógía, 1944: 305) azonban több vélemény alapján megállapította: "Az Úszövetség
liturgiája nem lehetett lezárt, megkövesedett valami, mert az újabb körülmé
nyek szükségszerűen magukkal hozták a változásokat." Következésképpen
a pászka szertartásának is fejlődnie kellett.

Fejlődésének ószövetségi története egy háromrészes dokumentumfilmhez ha
sonlítható, amelynek első részében a legrégibb időktől a királyság koráig (Kr. e.
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1030), a másodikban a babiloni fogság végéig (Kr. e. 537), a harmadik pedig a
hazatéréstől Jeruzsálem pusztulásáig (Kr. u. 70) peregnek le a különféle pászka
típusokat létrehozó liturgikus változások.

L Pászkatípusok a királyság előtt. Legrégibb a nomádkor (Kr. e. 1850-1580?)
pászkája, amely vallásos jellegű népszokás volt. Liturgiáját minden családfó a
saját otthonában végezte. Ez abból állt, hogy az első tavaszi holdtöltekor, abib
hónap 14-én estefelé, hálából az állatai, később talán a családja szaporodásáért
is, bárányáldozatot mutatott be Istennek. Az áldozat vérével megkente az ajtó
félfákat, hogy ezáltal a démonokat távol tartsa a házától. Az áldozat húsát pedig
nomád módra: nyársori sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű salátával, lakoma
és táncmulatság közben fogyasztották el a családtagok. A legrégibb pászka-litur
giának tehát hármas cselekménye volt: A bárány feláldozása, az ajtófélfák vér
rel való megkenése és a családi közösség éjszakába nyúló lakomája.

A második pászkatípus a zsidó nép egyiptomi tartózkodásának (Kr. e. 1530
1260?) utolsó éjszakáján született, Mózesnak Istentől kapott utasításai alapján.
Ezt többen átdolgozták. A VIII. századi [ahvista célja az volt, hogya korábbi,
szűkszavú liturgiákat részletezze és a zsidók egyiptomi kivonulásával kapcsolja
össze. Ennek érdekében a nomád-pászka hármas cselekménvét némileg módosí
totta. E szerint a bárányáldozat, bizonyára a szegényebb családok kedvéért,
kecskeáldozattal is felcserélhető. Az ajtófélfák megkenése sem a démonok elle
ni babonás védekezés, hanem Izrael elsőszülötteinek megváltása az' áldozat vére
árán. A lakoma pedig a sürgősségre való tekintettel, egyszerű, nomád módra ké
szült vacsorává zsugorodott össze, hogy éjfél előtt minden család befejezhesse
és maradék hagyása nélkül elindulhasson az ígéret földje felé.

Ezzel ellentétben a pusztai vándorlás idején (Kr. e. 1260-1220) a pászka-li
turgiának nem a cselekménye; hanem az időpontja módosult. A zsidók ugyanis
a vándorlással járó, zaklatott életkörülményeik miatt elhanyagolták a hosszabb
pihenést igénylő körülmetélkedést. Ennek következtében negyven év alatt a pász
kát is csak két ízben ülhették meg. A kivonulás második évében, amikor még
minden férfi viselte a körülmetélés [elét és Palesztinába érkezésük után, Jerikó
síkságán, amikor Józsue a vándorlás idején szülötteket is részesítette a körülme
télés szertartásában (Józs 5,1-12), amely mint a kiválasztottság és az Istenhez
tartozás külső jele, nélkülözhetetlen feltétele, conditio sine qu(l non-ja volt a
pászka-áldozat bemutatásának.

A negyedik pászkatípus rendkívülinek mondható, mert sem az időpontja,
serrr'va résztvevői nem egyeztek az előbbiekével. Az időpontja azért, mert Isten
megengedte, hogy akik úton vannak, vagy a családjukban történt haláleset miatt
egy időre tisztátalanná váltak, a következő hónap ijjar l4-én mutassák be a pász
ka-áldozatot. Természetesen az előírt szertartások szerint. Ezért rögtön hozzá
tette, hogy azokat, akik hanyagságból mulasztanák el megülni a pászka elsődleges

időpontját, ki kell zárni Izrael fiainak közösségéből. A résztvevői pedig. azért,
mert együtt ünnepelhettek a választott néppel mindazok áz idegenek, akik alá
vetették magukat a körülmetélkedés szertartásának (4Móz 9,1-14). Vagyis a pász
ka rnegszűnt kizárólag a zsidóság áldozata lenni.

Az ötödik pászkatípus a honfoglalás és a királyság (Kr, e. 1220-1030) közötti
törzsszövetség idején keletkezett. Egyes magyarázatok szerint a bárányt ekkor
már nem otthon, hanem- a többi áldozattal egy helyen, a közös szentély udvarán,
vagyis Siló-ban (a mai Seilum Jeruzsálemtől mintegy negyven kilométerrel .észak
.ra) az állandó jellegű, kőalapokra épített szent sátorban áldozták fel. De a Vérét
és a húsát a családfő hazavitte és otthon folytatta a szertartást. A vérrel meg
kente az ajtófélfákat, a húsból pedig lakomát készített a család. Mivel azonban
a "két helyen" tartott pászka-liturgiának a Bibliában Hiszkija király reformjáig
(Kr. e. 716) nyoma nincsen, valószínűbb azoknak a véleménye, akik szerint a pász
ka-liturgia a törzsszövetség idején még nem volt kapcsolatban .sem a templom
mal, sem a papsággal. hanem ősrégi helyén, a családban maradt.

Az eddigiekból látnivaló, hogy a pászka-liturgia időpontját isteni rendelkezés
szabályozta. Ezért az ószövetségi zsidóság ehhez mindig ragaszkodott. De a cse
lekrnényét, a helyét és a résztvevőit a kor követelményei szerint többször vál
toztatta. Különösen az ígéret földjén, ahol a gazdasági és a' társadalmi helyzet
alaposan megváltozott körülöttük.

A zsidó törzsek ugyanis lassankint felhagytak a nomád pásztorkodással és a
szomszédságukban élő kánaáni népek példájára egy helyben lakó, földműveléssel
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foglalkozó nép lett belőlük. Ennek következtében némileg módosult a vallási
életük is, mert a korábbi ünnepeiket megtartva. a kánaáni népektől két, földműve

léssel kapcsolatos ünnepet vettek át. Egyik a massot (mac esz) , görögül: azymos,
latinul: sine [ermento, magyarul: a kovásztalan kenyerek ünnepe, amely az
egy~ptomi szolgaság keserű kenyerére .és a pusztai vándorlások szegényes man
nájára emlékeztette őket. Ezt abib hónap' 15-én ülték meg. A másik, a mai
március 15 és április 15 között érni kezdő árpa zsengéjének a felajánlása volt,
amelyet Josephus Ftaoius- szerint kezdetben, a gabona érésétől függően abib 16
és 21 között tartottak: ha'abib, az ,érett kalász' ünnepe néven. A zsidók tehát
a törzsszövetség idején egy családi és két templomi ünneppel nyitották meg az
első tavaszi holdtöltekor kezdődő évet.

2. Három újabb pászkatípus. A királyság kezdetétől a babiloni fogság végéig
(Kr. e. 1030-537) eltelt ötszáz esztendőt a központosítások, a nagy aposztáziák és
a reformokat követő lelki rnegújhodások hullámzása jellemzi. A központosítások
zöme a királyság .első századában (1030-931) zajlott le. A politikai életben ekkor
kezdődött a törzsszövetség felszámolása, amelynek eredménye erős, teokratikus
királyság lett Jeruzsálemben, várszerűen megerősített székhellyel. Vallási téren
a legfontosabb esemény Salamon király (970-931) templomának a felépítése
volt (960), amelyet a törzsek külön szentélyeinek a megszüntetése követett. Kul
turális szempontból is maradand6.t alkottak. Hozzáláttak a mózesi hagyományok
és feljegyzések végleges formába öntéséhez, az ószövetségi szentírás összeállí-

• tásához. Végül az idősebb jahvista szövege arról tanúskodik (2Móz 34, 18-26),
hogy bizonyos fokú ünneprendezést is hajtottak végre.

Eszerint a mássot Kr. e. ezer táján már a nagy ünnepek sorába tartozott,
mert hét napon át, abib 15-től 21-ig ünnepelték. Ezalatt a szokásos reggeli ál
dozaton kívül minden nap mutattak be ünnepi áldozatot és csak kovásztalan
kenyeret fogyasztottak, -amely többnyire árpalisztből készült. Az ünnep első és
utolsó napján pedig munkaszünetet is tartottak. A másik ünnep áldozatának, az
árpa zsengéjének a felajánlása kint a mezőn kezdődött az első kéve lengetésé
vel és a templomban fejeződött be a megpörkölt árpaszemekből készült. maroknyi
liszt elégetésével. Ezt a két ünnepet azonban a tárgyuk azonossága és az idő

pontjuk közelsége : miatt hamarosan összevonták. Egyesek szerint ekkor történt
a pászka és az elsőszülöttek áldozatának (békorot) összevonása is (vö. Tóth Lajos,
i. m.: '46). De adatok híján ezt eldönteni nem lehet. Csupán az bizonyos, hogy'
a zsidóknak a királyság első századában két összevont tavaszi ünnepük volt,
amelyek közül a nomádkorból származó pászkát csak egy, a földműveléssel kap
csolatos kovásztalan kenyeret pedig hét napig ünnepelték.

A nagy aposztáziák első hulláma Salamon halála és Hiszkija (Ezekiás: 716~

1187) király trónra lépése között (931-716) keletkezett. A testvérháborúk és a
pártharcok alatt ugyanis nagyon megnövekedett a környező pogány népek be
folyása. Elterjedt a Napisten, az emberi áldozatot követelő Moloch és a nyílt

. erkölcstelenséget hirdető Astarte kultusza. Mózes könyveinek nyoma veszett. A
nél) zöme bálványimádásba süllyedt, amiért· az egész országnak bűnhődnie kel
lett. A büntetések sorozata azzal kezdődött, hogy az ország két részre szakadt:
Izraelre és Judeára (721).

Ennek a nemzeti csapásnak a hatására tartotta meg Judea királya, Hiszkija
mind a két országrész számára a bűnbánat és az engesztelés pászkaját (716),
hogya lelki megújhodás útján az egész nép visszatérjen az egyistenhitre (2Krón
30, 1-26). Hiszkija pászka-liturgiája, amely egy fogság utáni átdolgozásban ma
radt ránk, a papi törvény (Deuteronomium) központosító törekvéseit tükrözi.
A helye már nem a család, hanem a bálványimádás emlékeitől megtisztított és
újraszentelt jeruzsálemi templom. Időpontja pedig a második hónap, ijjar 14.
napja, mert a város megtisztulása és a papság megszentelődése a vártnál több
időt vett igénybe. A liturgiájában, amelyet eddig elejétől a Végéig a családfő

végzett, a papokon kívül fontos szerephez jutottak a leviták. Ok vágták le a
pászka-bárányt, ha a családfő tisztátalan volt. Ok fogták fel az áldozat vérét,
amelyből a családfő nem részesedett. Tehát az ajtófélfák megkenése elmaradt.
A vért a papok vették át, akik az oltár meghintése után égőáldozatot mutattaik
be belőle. A lakomát- sem otthon költötték el, hanem a templom körüli sátraikban
hét napig tartó ének- és zeneszó mellett, amelyet a papság és a leviták kórusa
szolgáltatott. Hiszkija pászkája tehát nem egy. hanem a kovásztalanokkal egy-
e.
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időben tartott, hétnapos ünnep volt, amelyet örömükben még hét nappal meg
toldottak, mert úgy érezték, hogy az Úr megbocsátott nekik.

Sajnos, a Hiszkija halálát követő százötven esztendő (687-537) ismét a
hitehagyások kora lett. A királyok ,;azt tették, ami gonosz" és a nép is vissza
eső bűnösnek bizonyult. így aztán folytatódtak a büntetések. Izraelt 721 után
elfoglalták az asszírok. Judeát pedig előbb Asszíria, majd Babilónia tette' hű

béres tartományává. Végül is mind a kettőt utolérte a próféták által megjöven
dölt végzet: Babilónia leigázta őket. Az ostrom alkalmával porrá égett a híres
Salamon-templom (586) és megkezdődött az 537-ig tartó babiloni fogság. A bű

nök és a bűnhődések ezen újabb örvényéből 622-ben Jozija király, a fogság idején
meg Ezekiel próféta akarta kimenteni a választott népet. Mégpedig Hiszkijához
hasonlóan, a pászka ünnepélyes megrendezésével.

A Királyok második könyve (23, 22-23) Jozija (640-609) pászkájának a rend
kívüliségét emeli ki: "... nem ünnepelték így a húsvétot a bírák korától. ..
Izrael királyai, .valamínt Judea királyai idejében sem". A Krónikáké (33, 7-17)
pedig a reformjait, amelyekből látható, hogy Jozija pászka-liturgiája Hiszkijáé
nak a továbbfejlesztése volt az időközben megtalált Második Törvénykönyv (ez-

. után MT.) alapján. Vajon, mit tartott meg az eredetiből és mit adott hozzá?
Megtartotta a pászka-liturgia helyét, mert az MT. is Jeruzsálemet jelölte ki

erre a célra: "A húsvéti áldozatot nem mutathatod be azon városok valamelyiké
ben, amelyeket az Úr, a te Istened ad neked. Arra a helyre kell menned, ame
lyet az Úr, a te Istened lakóhelyéül kiválaszt, és megsütni. elfogyasztani is azon
a helyen kell ..." (MT. 16, 5-7). Vagyis Jeruzsálemben, mert: "Ebben a városban
szerzek hajlékot nevemnek örökre" (2Kir 21, 7). Megtartotta a pászka hétnapos
ünneplését. Ezzel sikerült áthidalnia a MT. egyik ellentmondásos intézkedését,
amely szerint a pászka csak egynapos ünnep és utána a zarándokok hazamehet
nek. A kovásztalanoké pedig hét. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben lehetet
len volt mínd a kettőt Jeruzsálemben' ünnepelni. De a közös nevezőre hozásuk
kal előbb Hiszkija, majd Jozija megoldotta a törvénytisztelő zsidóság problémá
ját. Végül megtartotta a papok és a leviták szerepkörét is. Ezért az ajtófélfák
vérrel való megkenése mindkettőjük pászka-liturgiájából hiányzik, viszont az
ének- és a zenekar fontos szerepet tölt be. '

Mit adott hozzá, mivel tette rendkívülivé? Két forradalmi intézkedésével. Az
egyikkel az áldozat, a másikkal a lakoma [ellegét változtatta meg. Az áldozatot
korábban a családfők egymástól elkülönülve, a saját tulajdonukból mutatták be.
Jozija azonban az ellenséges, asszír gyűrűbe zárt zsidóságot egyetlen nagy csa
ládnak tekintette, amelynek feje a király. Ennek megfelelően a pászkát is az
egész közösség számára rendezte meg az általa adományozott közösségí tulajdon
ból. így aztán ,a régi, családi pászka kollektív jellegű, templomi szertartássá
alakult át. Előzőleg a lakomát is kizárólag a Mózes által előírt ételekből ké
szítették és zárt családi körben fogyasztották el. Jozija korában pedig a nyil
vánosság előtt, fent a templomdombon zajlott le, ahol sok száz állat húsát főz

ték meg és osztották ki az .ének- és zeneszó mellett vigadozó nép között, A mö
zesi ételekre csupán a nyárson sült bárány emlékeztette a résztvevőket. Minden
képpen igaz tehát: így még nem ünnepelték Izrael fiai a húsvétot.

A fogság alatt Ezekiel hirdette meg a pászkát (Ez 45, 19-21). Ű rendületlenül
hitt a zsidó állam újjászervezésében. Ezért készítette el az új templom tervét,
dolgozta ki a papok és a leviták feladatkörét, stb. Főképpen pedig az istentisz
telet liturgiáját újította meg. E szerint a tavasz két engesztelő áldozattal kez
dődött. Abib elsején egy bikát áldoztak fel, amelynek a vérével meghintették
a szentély bejáratát és az oltárt. Felújítva ezzel a régi pászka-liturgia már-már
feledésbe menő cselekményét, az ajtófélfák vérrel való megkenését, A másik en
gesztelő áldozat a pászka volt, amelyet véglegesen egyesített a kovásztalanek
hétnapos ünnepével. Ennek a liturgiája csak egy részből állt: az áldozat bemu
tatásából, amely Jozijáéhoz hasonlóan kollektív jellegű volt. De a szokásos
lakomát elhagyták, mert ez nem illett a fogságban sínylődö zsidóság lelkivilá
gához,

A króníkások 537-et írtak, amikor a száműzetés fiai, a bűnös Babilont meg
hódító perzsa király engedélyével, niszán hónap 14-én, az egyiptomi szabadulá
suk évfordulóján, elindultak hazafelé.

3. Pászkatípusok a hazatérés után. A pászka fejlődéstörténetének utolsó sza
.kasza hatszáz esztendeig (537-Kr. u. 70), az új honfoglalástól a zsidóság Jeruzsá-
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lem pusztulását követő szétszóratásáíg tartott. Ebből ai első két századot a perzsák,
a másik, kettőt különféle hellénista uralkodók fennhatósága alatt töltötték. Kere
ken száz évig voltak önállóak, függetlenek. Történelmük utolsó századában pe
dig a rómaiak uralma alá kerültek.

A perzsaktól kapott látszatfüggetlenségük idejéből (537-333) három pászka
-liturgia maradt reánk. A Zerubbábel-féle Ezdrás könyvében (6,19-22) található.
A nemzedéki és az egyiptomi pedig a IV. században keletkezett és a korábbi
szeritírási részeket a Deuteronomium és Ezekiel szellemében átdolgozó, ún. Papi
-irat tartalmazza. Zerubbábel a hálaadás pászkáját rendezte meg a fogságból
hazatérők számára, az 515-ben felszentelt, szerény külsejű, második jeruzsálemi
templomban, amelyet az ő nevéről neveztek el. Ezt' a pászka-áldozatot azonban
nem az Ezekiel-féle egyesített ünnep liturgiája szerint mutatták be, mert ezt
költségessege miatt később sem kedvelték (vö. Tóth Lajos: i. m.: 61), hanem
Hiszkija és Jozija reformjai alapján, szerényebb keretek között. Zerubbábel pász
kája hét nap helyett csak egy napig tartott. Közösségi áldozatból és közösségí
lakomából állott, amelyet a kovásztalanok hétnapos ünnepe követett.

A másik két pászkatípus felújításnak mondható. A nemzedéki ugyanis az
Ezekiel-féle, az egyiptomi meg az ifjabb [ahvístáé alapján készült. Kö
telezővé tenni azonban egyiket sem sikerült, mert a nép "OSl öröksége
jussán"az egyiptomihoz, a papság pedig, mint "a központosítást törvények őre"

a nemzedékihez ragaszkodott. Nem volt tehát más választás, mint a középutas,
kompromisszumos megoldás. Erre azonban a perzsák uralmát követő hellénizmus
korában (333-167) nem kerülhetett sor, mert a görög kultúra kezdettől fogva
bénítólag hatott a vallási életükre. Különösen IV. Antiochus Epíphanes (175-164)
uralkodása alatt, amikor a jeruzsálemi templomot Zeus tiszteletére rendezték be.
A szent könyveiket elégették. A szombat és az ünnepnapok megülését. valamint
a körülmetélkedést halálbüntetéssel sújtották. Igy aztán a pászka-liturgia komp
romisszumos átdolgozásához csak a Makkabeus Judás vezette szabadságharc (167
165) sikeres befejezése után, a száz évig tartó függetlenségük idején (167-67)
foghattak hozzá.

Ezt a kompromisszumos "felemás" pászka-liturgiát a Jubileumok könyvé-ből·

(zsidó szentírásmagyarázat) ismerjük. Lényege az, hogy a választott nép .közös
pászka-áldozatát a jeruzsálemi templomban mutatták be a papok, niszán hónap
14-én, du. kettő és hat óra között, de nem az egyiptomi kivonulás emlékére,
hanem a "minden bajtól való megváltás reményében". A hely és az időpont ki
jelölése tehát a nemzedéki, a cél é pedig az egyiptomi pászka követelményei sze
rint történt. Ugyanez a kompromisszum érvényesült a közösség számára ren
dezett lakomán is, amelyet a templom udvarán tartották és éjfél után kettőkor

fejeztek be. A bárányt ekkor már nem főzve, hanem nyársori sütve fogyasztctták,
ahogyan az egyiptomi pászka-liturgia előírta és görög szokás szerint bort is adtak
hozzá. Részt kellett venni rajta rninden 20. életévét betöltött zsidó férfinak. Ki
véve az akadályoztatás} és a rituális tisztátalanság esetét. De aki ijjar 14-én sem
tett eleget vallási kötelességének, önmagát zárta ki a választottak közösségéből,

mert megtagadta az Úrtól az áldozatot (vö. Jub 49. fej.).
A római megszállás után keletkezett, ún. Krisztus-korabeli (Kr. e. 67-Kr. u. 70)

pászka-liturgia a nemzedékinek és az egyiptominak művészí eggyéformálása volt.
Ez teljes egészében nem maradt reánk, de a rekonstrukcióját Philo (Kr. e. 20-Kr. u.
40) alexandrraí görög anyanyelvű. zsidó filozófus Mózes élete, továbbá Josephus.
Flavius (Kr. u. 37-kb. 95) történetíró Antiquitates és Bellúrn Judaicum címú mun
kája és az Evangéliumok meg a zsidók szeritírási kommentárja, a Misna adatai
alapján többen elkészítették.

Eszerint a pászkát előkészület előzte meg, hogya nép lelkileg megtisztuljon
(Jn 11,55) és anyagilag is felkészüljön rá Az előkészület niszán 13-án este kezdő

dött.. Gyertyagyújtás után átkutatták a ház zegét-zugát és megsemmisítettek mín
den kovászos tésztát, mert másnap 10 órától nyolc napon. át csak kovásztalant
ehettek. Ezért írta Philo, hogy a zsidók lelki tisztulásának legnagyobb ünnepét
böjt előzte meg. Az előkészület napján szerezték be a húsvéti bárányt is az
Olajfák hegyén vagy a templomudvarban levő piacon, és ekkor állították össze
a vacsorán részt vevők közösségét, amelyből már nem voltak kizárva a nők és a
gyermekek sem, de az összlétszám tíznél kevesebb és húsznál több nem lehetett.

Az áldozat helye továbbra is a templom maradt, ahová a családfők du. kettő

és hat között ölükben vagy a vállukon vitték fel a húsvéti bárányokat és a pa-
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pokkal közösen mutatták be az áldozatot, "mert már nem úgy van, hogy a közemberek
csak az oltár elé vezetik az állatokat és a papok áldoznak, hanem az egész nép
végzi a papi szolgálatot" (Philo). Eza következő sorrendben történt. Amikor a
templomudvar megtelt, bezárták a kapukat. Megszólaltak a harsonák és feIcsen
dült a Hallel-zsoltár (113-118) dallama. A bárány leölését és megnyúzását a
családfők végezték a leviták segítségével. A vért pedig a papok fogták fel arany
és ezüst csészékbe. Egyik részét az oltár elé hintették, 'a másikat meg a kövérjékkel
együtt az oltáron elégették. 19y ment ez tovább az utolsó bárány feláldozásáig.
Ezt követően minden családfő kereszt alakban két botra tl1zte a bárányt és je
ruzsálemi szállására vitte, ahol a családtagok nyársori sütötték meg. Vigyázva,
hogy csontot ne törjenek benne.

Figyelemre méltó, hogy alakoma Krisztus korában elveszitette világias jelle
gét, megszűnt szórakozási alkalom lenni. Többé már nem a templomdombon tar
tották a nyilvánosság előtt, hanem a jeruzsálemi ismerősök magánházaiban. Vagyis
zártkörű, vallási elemekkel átszőtt, ünnepi vacsora lett belőle, amilyen az Úr
Jézus "utolsó vacsorája" volt. A pászka-vacsorák szertartása kézmosással kezdő

dött. Ezután a családfő ősi, rituális szavak kiséretében megáldotta a közös serlegben
levő bort és az asztalra készitett ételeket. Nevezetesen, a húsvéti bárányt, a
kovásztalan kenyeret és az előételként használatos keserű salátát, a datolyából,
dióból, fügéből, almából, borból és ecetből készült, fahéjjal vöröses szfnűre festett
kharoszeth nevű mártással együtt. Az előétel az egyiptomi nyomorúságra emlékez
tette óket, s ennek elfogyasztása után kiürítették az első serlegét. A második
megtöltésekor a család legifjabb tagja megkérdezte: Mire való ez a szertartás?
A felelet a húsvéti Haggada volt. A családfő elmondta az egyiptomi szolgaság
és a pusztai vándorlás történetét, amelynek végeztével elénekelték a Kis-Hallel
(112-3) zsoltárt, hálaimát mondtak a megszabadulásukért és magukhoz vették a
második serleg bort. Ezután kezdődött a tulajdonképpeni vacsora. A serlegét har
madszor is megtöltötték. A családfő pedig részekre törte a kovásztalan kenyeret
és kiosztotta a jelenlevők között, akik ezzel fogyasztották el az egészben fel
tálalt húsvéti bárányt, miközben kiürítették a serlegét is. De vacsora után ismét
megtöltötték. Ezt nevezték "áldás". kelyhének, mert hosszú ima kíséretében áldot
ták meg és a szabadulásuk emlékére vették magukhoz. Befejezésül elénekelték a
Nagy-Hallel néven ismert hálaadó zsoltárt, amelynek dallama Josep1}.us Flavius
szerint a Krisztus utáni első században mi1lió és millió zarándok ajkáról csen
dült fel rninden niszán hónap l4-én éjszaka.

De csak Jeruzsálem pusztulásáig. Ekkor porrá égett a Nagy Heródes király
által megszépített második templom. Kihalt az ároni papság. Kialudt az áldozati
oltárok tüze. Megszűnt az Ószövetség... és a hallelufázó húsvéti zsoltárokat az
újszövetségi keresztények énekelték tovább. A zsidók pedig szétszéledtek az egész
világon.

A PÁSZKA UTÓ~LETE. Jeruzsálem pusztulása után az ószövetségi pászka
eredeti formájában csak Palesztinában maradt meg. Mégpedig a hajdani Szichem
(ma Nablus) városában a környékén lakó szamaritánusok körében. Ezek niszán
l4-én este manapság is sátortábort ütnek fent a Garizim hegyen, ahol e-gykor
nemzeti szentélyük állott és hét fehér bárányt mutatnak be áldozatul. A húsát
nyársen sütve, csípőjüket felövezve, botra támaszkodva, stb. fogyasztják el, mint
a zsidók a kivonulás éjszakáján. Haggadájuk nincsen. Az ünnep estéjén szentírásí
részeket olvasnak fel.

1. Hogyan ünnepelnek a zsidók? Náluk Jeruzsálem pusztulása után a pász
ka-áldozat végleg megszűnt. Jogutódja a szétier-este lett. A széder szó rendet,
ünnepi rendtartást jelent. A széder-este tehát azoknak az ószövetségi, zömmel
a pászka-liturgiából megmaradt imáknak és szokásoknak önállósultrítusa, amely- __
IyeI niszán l5-én vagy c lü-án este a mai zsidóság emlékezik vissza őseik egyip-
tomi kivonulására egy közösen rendezett családi vacsora keretében.

Ennek liturgiája évszázadokig tartó, lassú fejlődés eredménye. Legrégibb ele
mei négy történelmi kútfőben találhatók meg. Egyik a Misna, vagyis Jeruzsálem
pusztulása után az ún. tanházakban keletkezett szentírásmagyarázatok zsidó- kom
mentárja, amelyet Akiba (Kr. u. 135) és tanítványa Méri (130-160) rabbi feljegy
zései alapján Juda Ha-Naszi állított össze 180 és 200 között hat önálló részben.
Ezek között legterjedelmesebb a második, amely a pászkához fűződő hagyomá
nyokat és magyarázatokat rendszerezi. Második kútfőnek az Exodus-szal kapcsola
tos, vallási magyarázatokat. tartalmazó Mechilta mondható. Harmadiknak pedig
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egyelbeszélésgyűjtemény, a Haggada, amely különböző korokból származó olvas
mányai ellenére is a mai zsidóság egyik legnépszerűbb könyve. Változatos tartal
mát Heine, "a zsidó költő így foglalta össze: " ... csodálatos vegyülelee az ősök

mondáinak, érdekes elbeszéléseknek, vitás kérdéseknek, imádságoknak és ünne
pi daloknak". Végül a negyedik forrás Karo Jó?sef 1565-ben megjelent törvény
magyarázata, a híressé vált Sulchan Aruch,amely a pászka törvényeivel az első

fejezetben foglalkozik ésa Misna szellemében magyarázza azokat.
E források szerint a Jeruzsálem pusztulása után élő zsidók aBibliától elté

rően nyolc. napig, niszán 15-től 23-ig ünneplik a pászkát, illetőleg a pészách-ot,
De már ·l4-én a maariv nevű esti ima végzésekor gyertyát gyújtanak és össze
szedik a lakásban található kovászos ételeket, amelyeket másnap tíz órakor
ünnepélyesen elégetnek. mert ettől kezdve kovásztalant kell fogyasztaniuk. Az
elsőszülöttek böjtjét színtén 14-én tartják, de ezt reggel a Talmud olvasását
követő lakomán, különféle imádságokkal és áldásban részesüléssel meg lehet váltani.

2. A széder-vacsora liturgiája. Ezt a vacsorát egy ovális alakú, ún. széder-tálról
szokták fogyasztani, amely sok helyen ezüstből készült, művészí alkotás és jel
képes értelmű ételek találhatók rajta meghatározott sorrendben. Középen van há
rom massot (laska vagy pászka) egymás fölé helyezve. Ezek Izrael közösségének
háromféle rétegeződését jelentik. Mellettük egyik oldalról: A keserű fű (máror),
amely rendszerint torma feldarabolva vagy reszelve, mint arabszolgaélet ke
serűségénekemléke. A csontos hús (zeroá) .sütve vagy főzve és a héjában főtt

tojás (bécá) jelképezve a hajdani pászka-áldozatot. A másik oldalról: A kétszeri
bemártáshoz szükséges zöldség (karpasz), amely szokás szerint retek, petrezselyem,
zeller, sőt burgonya is lehet. Ezenkívül a hagyományos kharószeth-mártás és az
egyiptomi nyomorúság könnyeire emlékeztető sós víz.

A négy részből álló vacsora szertartását a családfő ünnepi öltözetben, fehér
halotti .ruhában (kittel), a Haggádában található köszöntővel. az ún. Kiddus-áldás
-sal kezdi. Utána kezet mos, majd párnákkal bélelt székbe ül és az ősi, .Jcereveten ét
kezés" emlékére, kissé balra dőlve jelt ad a zöldségfélékból összeállított előétel

fogyasztására. Ebből mindenki ízlése szerint válogat. De mielőtt az első pohár
bort megínná, két alkalommal kell a kezébe vett zöldséget a sós vízbe, illetőleg

a kharószeth-pépbe mártania. Az előételt a massot részekre törése és kiosztása
követi, amelynek végeztével a családfő elmondja az. egyiptomi kivonulás törté
netét és elvégzi az előírt, evés előtti kézmosást. Azután kezébe veszi a Haggadát
és ősi, rituális szavak kíséretében áldást mond külön a massotra és külön a
keserű füvekre, amelyeknek együttes fogyasztása közben isszák meg a második
pohár bort. Az étkezés fénypontja a pászka-áldozatot jelképező hús és tojás a
harmadik pohár borral, amelynek elköltése után táncra (afikomon) perdülnek.
Ez· néha belenyúlik a késő éjszakába. Minden széder-estét imával, vallásos ének
kel (Hallel-zsoltár) fejeznek be. Asztalbontás előtt mindnyájuk egészségére ki
ürítik a negyedik poharat, és a családfő áldásával térnek nyugovóra.

Végül van a széder-estéknek még egy érdekessége. Az ünnepi asztalra nem
négv;: hanem öt serleg bort készítenek. De az ötödikhez nem nyúl senki. Egy
ismeretlen vendég számára teszik oda, akit évezredek óta töretlen hittel várnak,
mint a Megváltó előhírnökét. .

Visszatekintve a megtett út három állomására: A pászka keletkezésére, fejlő

désének történetére és az utóéletére. könnyű megállapítani, hogy ez csak - az
ószövetségi zsidó nép áldozata volt, amelynek kétezer éves .törzséből két új haj
tás fakadt. Egyik a szétszóratásban élő, mai zsidóság széder-estí, Messiást váró,
áldozat nélküli szertartása. A másik .pedig a kereszténység újszövetségi húsvét
jának a megérkezett Messiást ünneplő liturgiája.

Irodalom a szövegben jelzetteken kívül: Biblia. Szent István Társulat. Bp. 1973; Pascha
hebraicum. D. Salvator Marsili jegyzetei alapján. Róma. 1967; Radó Polikárp. Enchindion
Liturgicum. 1966; Jubileumi Kommentár. BP.· 1968. Zsidó lexikon.
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