
DOBSZAY LÁSZLÓ

Az Exsultet
szöv~ge és dallama

Az Exsultet: a húsvéti örömhirdetés az Egyház liturgiájának egyik legbecse
sebb szövege. "Mind tartalmát, mind dallamát tekintve kiemelkedőméltóságú té
tel", "csak a Te Deum fogható hozzá", "egy liturgikus tartalom ünnepélyes és
művészileg formált kifejezésének mintapéldája" - ilyen és hasonló szavakkal
méltatja a tudományos irodalom az Exsultetet (az irodalmat lásd tanulmányunk
végén), s nem különbözik ettől a liturgikus és lelki író véleménye sem: "A gon
dolat mélysége, költői lendülete és a dallam gazdagsága tekintetében semmiféle
más liturgikus szöveg túl nem szárnyalja."

Könnyen megérthetjük, mi teszi ezt a tételt oly jelentőssé. A II. vatikáni zsi
nat liturgikus konstitúciója nyomatékosan leszögezte, hogy a liturgia - és egyben
a keresztény élet - központi ténye Krisztus boldogságot adó szenvedésének és
halálból való feltámadásának húsvéti misztériuma, mely az egyházi év folyamán
a "húsvéti szent háromnapban" válik elsősorban jelenné. E triduum sacrumnak
csúcspontja a húsvét-éjszakai vigilia, a legszentebb éjszaka, "minden vígíliának
anyja", s éppen ebben hangzik el a diákonus szájából a "laus Cerei", a Gyertya
dicsérete, vagyis az Exsultet.

Másrészt a liturgia szövegeit - némi egyszerűsítéssel- három csoportba oszt
hatjuk. Vannak, amelyek alapvető üdvtörténeti tényt állítanak szemünk elé a
maga egyszerűségében, mint pl. az evangélium, amikor elmondja Krisztus feltá
madását. Mások, elsősorban a liturgikus énekek.a Szentírás kűlönféle szakaszai
nak alkalmazásával gazdagítják az ünneplés megértését, mint például a húsvéti
Introitus, mely a 138. zsoltárt idézve így énekel: "Feltámadtam, és újra veled va
gyok, reám tetted a kezedet, csodálatos előttem a te tudásod ..." Ezeknek a szö
vegeknek művészi hatása éppen az alkalmazás finomságából, bizonyos fokú át
tett, stilizált, rejtett beszédességébőladódik. A harmadik szövegtípust az Egyház
által fogalmazott szövegek jelentik, amelyek szintén értelmezik, részleteiben fel
tárják az ünnepelt titkot, bár művészi stílusban, de mégis elsősorban az értelem
hez szólva. Mivel itt nem alkalmazott szövegról van szó, ezekben fejeződikki leg
teljesebben és legvilágosabban az Egyház liturgikus tudata, tehát az ember is
ezekből tanulhatja meg legkönnyebben és legpontosabban az egyház gondolatait,
sőt gondolkodásmódját. Ilyen szövegek elsősorban az orációk (könyörgések), a
prefációk és még néhány hasonló stílusú klasszikus szöveg. Ezek közé kell so
rolnunk - elsők közt - az Exsultetet.

Az Exsultet műfaja tehát kiválóan alkalmas arra, hogy belőle megismerjük az
Egyház felfogását, pontosan kifejtett liturgikus tanítását éppen a legfontosabb
üdvtényról. a húsvéti misztériumról. A műfaj is, a liturgikus évben elfoglalt hely
is e tétel fontosságára int, s ennek következményeit le kellene vonni a fordítás, a
katekézis, az egyéni lelkiéletben való megbecsülés szempontjából.

A jelen magyarázat aktualitását egyrészt az adja, hogy az Exsultet egyes sza
kaszainak értelmét az újabb kutatások jobb megvílágításba helyezték. Másrészt
fel kellett vetődnie a liturgikus szövegek magyar fordításának revíziója alkalmá
ból, hogy teljesen kielégítő megoldást ad-e az Olvasmányok Könyvében megje
lent, a pillanatnyi igény gyors kielégítésére született fordítás. Az alábbi szöveg
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és szövegértelmezés annak a munkának eredményét is közreadja, melya Nép
énektár Reformbizottság javaslatát megalapozta.

1. Az Exsultet történetéről
A húsvéti gyertya megáldásának szertartását és ezzel együtt az Exsultet szöve

gének keletkezését a történettudomány ez idő szerint a 4. századból tudja doku
mentálni. Valószínű azonban, hogy bizonyos előzményeit még korábbra kell da
tálnunk. Mindenesetre már említi Szent Agoston és Jeromos is. Többször is fel
merült Szent Ambrus szerzőségéneklehetősége, s bár ezt vitatja a filológiai ku
tatás, a korszakot és stiláris eszményt illetően ez a feltételezés nem járhat
messze az igazságtól.

Az Exsultet szövegének a rendelkezésre álló források szerint több változata
volt, s valószínű, hogy a kezdeteknél még nagyobb variánskörrel számolhatunk.
De helyesen kell értelmeznünk azt a szakirodalomban felbukkanó tételt, hogy az
Exsultet hajdan nem rögzített szöveg lett volna, hanem az énekes szabadon rög-
tönőzte. .

Elsősorban: a liturgia fénykorában a jelenségeket nem lehet egy centralizált
rómairend és egy szabadon rögtönzött helyi liturgia alternatívájában elképzelni.
A lényeges dolgok közösségét szilárd meggyőződés tartotta még akkor is, ha erre
nem volt mai értelemben vett római dekrétum. A helyi egyházak szilárd tradí
ciója biztosította az egyetemesség és helyi igény egyensúlyát, s egyben megőrizte

a liturgiát az önkényes, egyéni ötletektől. Ami tehát ma szabad variánsnak lát
szik, az legtöbb esetben az erős regionális központoknak (pl. érsekségeknek)
nagyon is kötött szokásait képviseli.

Másodsorban: a mindenre kiterjedő központi szabványosítás hiánya azért sem
dobta a hivő közösségeket egyéni invenciók martalékává, mert nagy tekintélyű,

hithű és buzgó főpapok működése vezérfonalat jelentett a gyakorlati lelkipász
torkodás számára. Nem is lehetett ez másképp egy olyan korban, mely féltve
őrizte az eretnekségek beszüremkedésétől a keresztény tanítást és liturgiát.
Habár azok az attribuálások, melyekkel egy-egy liturgikus szokást, szokás-cso
portot, szöveget szívesen kapcsoltak ismert nevekhez, szent főpapokhoz, sok
esetben nem igazolhatók, mégis közel járnak az igazsághoz annyiban, hogy az el
terjedt liturgikus gyakorlatok mögött - neves vagy névtelen - nagy tudású püs
pökök állottak.

Harmadszor: sem tartalmilag, sem kifejezésmód tekintetében nem rögtönzött
szabadon ama kor embere még akkor sem, ha rögtönzött. A hittartalom közös
kincse volt a kereszténység nagy területeinek nemcsak dogmatikus formuláiban,
hanem spirituális-teológiai igazság-anyagában, sőt a stílus, a tipikus. szövegfor
mulák, kifejezésmódok, szókapcsolatok tekintetében is. A rögtönzés legfeljebb
kész "klisék" új és új összekapcsolását jelentette. (Jó élő példa erre más szokás
körből a hagyományos magyar halottsirató: a szöveg és dallam összes formulája
látensen közös egy-E;gy területen, de más-másképpen realizálódik egy-egy sirató
személy esetében.) Igy tehát ha "rögtönzött" lett volna az Exsultet, akkor sem
képzelhető el ez a rögtönzés a "pluralista" XX. század önkényességeinek módján.

De a "rögtönzött" Exsultetrőllegföljebbföltételezéseink lehetnek. A tényleges,
dokumentálható Exsultet ott áll a ránk maradt forrásokban, s a variánskörök el
lenére egységes felépítést mutat, Legföljebb a dél-itáliái (beneventán) terület ér
demel külön említést, melyben egyes szakaszok terjedelmesebb kifejtést kap
tak. Ez a terület számunkra azért érdekes, mert liturgikus szokásai átterjedtek a
spalatói érsekségen keresztül Dalmáciára, s így a középkori Magyarország köz
vetlen szomszédságában (ill. részben neki hódoló területeken} megjelentek,
anélkül azonban, hogy a magyar hagyományra kimutatható hatással lettek volna.
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Az Exsultet legismertebb neve: Praeconium Paschale, vagyis a Húsvét meghir
detése. Tartalmilag ugyanis bejelenti és költői szavakkal kifejti a húsvét-ünnep
tartalmát. Másik elterjedt neve viszont funkciój ára utal: "Laus Cerei" (a Gyertya
dicsérete), vagy még inkább: "Benedictio Cerei" (a Gyertya megáldása), "Consec-
ratio Cerei" (a Gyertya felszentelése). .

Az Exsultet szövegét általában aszerpapok könyvébe, az evangeliáriumba ír
ták be, később a misekönyvbe jegyezték. A már említett dél~itáliai területen azon
ban fennmaradt az eredetibb szokás: az Exsultetet hosszú pergamen-tekeresre
írták, a diakónus a magas ambón állvá énekelte a húsvéti gyertya előtt, s miköz
ben letekerte a pergament, a hivek- előtt egy-egy kép vált láthatóvá (a szőveggel

ellentétes irányban, tehát a hivek felől nézve álló helyzetben megfestve), mely
illusztrálta azt a szövegszakaszt, melyet a szerpap éppen énekelt. Ezeket az Ex
sultet-tekercseket pompás facsimile-válogatásban tették közzé néhány évvel eze
lőtt, egyet pedig teljes, színes hason-más kiadásban, tekercs formában is kibo
csátottak. A húsvéti éjszaka dísze és liturgikus kultúránk gazdagítója lehetne ma
is a megfelelően illuminált, akár anyanyelvűExsultet-tekercs kinyomtatása.

2. A szöveg fordítása és magyarázata
A most következő magyarázat a fordítás indokolását adja, egyúttal bevezet

abba a gondolatkörbe, melyből a szöveg táplálkozik. Voltaképpen egy tágabb ér
telemben vett nyelvi interpretáció tehát, melyet azonban itt - mínthogy nem tu
dományos folyóiratról van szó, s terjedelmileg is korlátozva vagyunk - a szöveg
bővített "újramondásaként" adunk elő. Az olvasó tehát formailag teológiai el
mélkedést kap, amely azonban tartalmilag a szövegbe rejlett gondolati és nyelvi
vónatkozások kifejtése lesz, éppúgy, mint amikor pl. egy vallásos tárgyú kép
művészettörténeti-ikonográfiai elemzésekor taglalják annak teológiai tartalmát.
A szerző tehát e fejtegetésekkel semmiképpen sem kíván a teológusok szakterü
letéhez illetéktelenül hozzászólni.

A magyarázat a szöveg "kibővített újramondása", de mégis szükségszeriíen tö
mör. Igy az olvasót egy fáradságos út bejárására invitáljuk, lassú, elgondolkozó,
szemlélődő olvasást kérünk. Ugy hisszük, a szöveg megérdemli ezt a figyelmet.

Az olvasás módszerét illetően szerétnénk felhívni a figyelmet egy analégiára.
Illő, ha éppen a Vigiliiban Pilinszky Jánosra hivatkozunk, aki a gondolkodás és
művészi látás egyik kulcsfogalmaként használta az "azonosítás" szót. Bizonyos
dolgok bizonyos összefüggésben együttállásba kerülnek, azonosulnak, s erre
éppúgy számít a művészi szimbolika, mint a filozófia vagy éppen teológiai gon
dolkodás. A liturgia pedig, ahol a kettő - a gondolkodás és a művészi kífejezés>
minduntalan összejátszik, kiváltságos területeaz azonosulásnak, azonosításnak.

Az Exsultet egy_bevezető részből és egy párbeszéddel megkezdett főszakaszból
áll. A, BEVEZETO RESZ a húsvéti öröm ünnepélyes meghirdetése, a· tulajdon
képpeni "laus Cerei" előkészítése, s egyben az énekes. kérése a hívekhez, hogy
támogassák őt imádságaikkal az ünnepi szolgálatban. Igen világos felépítésű:

négy szakaszra tagolódik. Az első az angyalok örömét, a második a kozmoszét, a
harmadik az Egyházét idézi föl, s így jutunk .a negyedik szakaszban a helyi egy- .
házig, a templomban összegyűlt közösségig, azon belül al: öröm-hirdető szerpap
szerepéig. Látni fogjuk, hogy e szűkülő köröket minden szakaszbán az utolsó sor
köti össze, mely minden szakaszból átmutat a következőbe.

L Immár újjongjon a mennyben az angyalok kórusa,
és újjongjanak az Isten körül szolgáló égi szellemek,
S mert győzelmet szerzett a nagy Király:
az üdvösséget hirdető harsona zendüljön meg végre!
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Az első szakasz tehát az angyalok mennyei kórusát hívja fel a húsyéti örömre.
De mi szükség arra, hogy á diakónus szólítsa fel őket erre? Szent Agoston fejti
ki a 148. zsoltárral kapcsolatban, hogy az angyalok szüntelenül dicsőítik Istent,
de amikor mí belátjuk ennek indokoltságát, amikor melléjük akarunk állni, ami
kor helyeseljük imádó éneküket, akkor mintegy belesűrítjük érzelmeinket ebbe
a felszólításba: Dicsérjétek az Istent, minden angyalai! A földi egyház tehát meg
pillantja az angyalok örömét, társul hozzá és ezt így fejezi ki: Immár ujjongjon a
mennyben az angyalok kórusa. . . .

Miért öröm a Húsvét az angyaloknak? 1. Üdvösségünk művében ők nem pusz
ta szemlélők vagy kívülállók. Ha egyetlen bűnös megtérése is oly nagy örömet
kelt az aIlgyalokkörében (Lk 15, 10.), akkor mekkora ok az örömre az egész em
beri nem megmentése. 2. Az angyalok tiszta tekintete előtt e nagy esemény távla
tai is nyilvánvalóak. A Sátánnal vivott ősi-harc összefüggésében látják Krisztus
húsvéti győzelmét ("mert győzelmet szerzett a nagy Király"). Oközülük bukott el
Az, aki az első embert rászedte, s még az angyalok is csodálkozva látták, hogy Is
ten nem fenséges erőben szállt szembe a Gonosszal, hanem alázatosságot öltve.
Mily megdöbbenés lehetett számukra Nagypéntek, s mily elragadtatott örömmel
fedezik fel minderre a magyarázatot most Húsvétkor. ,,Mily megfoghatatlanok az
Isten döntései, mily kikutathatatlanok az ő útjai!" (Róm ll, 33.) 3. Es ne feled
jük, hogy a Feltámadás az éjszaka-korahajnal titokzatos leple alatt történt, em
beri szemnek láthatatlanul. Az embernek Angyal adta hírül a sírnál a Feltáma
dás eseményét. Méltó, hogy tőlük induljon meg a húsvéti öröm kiáradása.

Az első sor ("angyalok kórusa") az angyalok egész seregét állítja szemünk elé.
A második sor külön is kiemeli közülük az Istenhez legközelebb állókat, "az
Isten körül szolgáló égi szellemeket", a kerubokat és szeráfokat, Isten titkainak
legbelső szemlélőit. A fordítók számára sokáig megoldhatatlannak látszott az
"exsultent divina mystería" kifejezés. Az újabb kutatások azonban egyértelmden
tisztázták, hogy a mysteria e. helyen "ministeria" helyett áll, tehát a szolgáló
szellemeket, az angyalok köZt is megkülönböztetett lényeket jelöli. Ahogy a Te
Deum énekben is közvetlenül a "Szent, szent" előtt idézzük fel a kerub- és
szeráfkarok látványát, vagy ahogy a szentmise prefációja is őket említi a Sanctus
előtt, úgy az Exsultet is kiemeli az angyalok közösségéből e tündöklő szelleme
ket, Isten legbelsőbbudvartartását.

"Zendüljön meg végre az üdvösséget hirdető harsona!" A régi E~sultet-teker

csek képei egyértelműen jelölik, miről van szó. A "tuba salutarist" az angyal
emeli szájához, hogy-a földieknek hírül adja vele a megváltás hajnalhasadását.
(Tehát :pem az ünnepi zenéhez tartozó kürtröl van szó, mely csupán a hívek "ál
dó" szavának adna nyomatékot, mint ezt a ma használatos fordításban olvashat
juk.] A Szentírás ismételten beszél erről a harsonáról: az "Itéletnek" híradója
az. Am az ítélet nem egyenlő az elítéléssel! Az Itélet: Isten mínden.döntése, s mi
vel Ő Mindenható, azért az ő döntése nem szó, hanem máris tett. Az angyali har
sonának kell hírül adnia Isten nagy tetteit, végzéseit, egészen az Utolsó Itéletig.
De mi is ez a harsona, s miért van szükség rá?

Segít e hely értelmezésében, ha felidézzük Krisztus mennybemenetelének li
turgiáját. Annak visszatérő verse: "Felment az Isten ujjongás között, az Ur uj
jongó trombitaszóval." A liturgia 'azonosítja ezt a harsonaszót az angyalok beszé
dével. Az a látvány, amit az apostolok tudomásul vesznek, inkább zavaró, mint
felemelő és megvilágosító. Az angyal szava adja meg értelmét: Kit most a
mennybe menni láttok, így jön ismét vissza ... Ugyanígy a betlehemi pásztorok
nak az angyali szó jelenti, hogy akit az istállóban látnak, az a várt Messiás.
Ugyanígy vanez-Húsvétkor, Az asszonyok, akik a sírhoz lJlennek, nem találják
ott Jézus testét, csak azösszehajtogatott halotti lepleket. Ok látnak valamit, ami
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számukra megdöbbentő, megzavaró, értelme egyáltalán, nem világos. Angyal az,
aki a puszta látvány tartalmát hírül adja: Nincsen itt, feltámadt. - Az ember te
hát megdöbbenve áll a mísztérium, annak kűlsó megjelenése előtt. A mennyből,

az angyalok közvetítésével érkezik meg az a Hír, mely. által a pusztán rendkívüli
dolog elnyeri való Jelentését. Ezt az angyali szót a Biblia és a liturgia azonosítja
azzal a harsonával, mely az antik ember előtt a közéletből. a vallási életből, a
kultuszokból jól ismert volt. A "jubel"-harsona az Oszövetségben a szabadulás
ünnepi évét adta hírül, s végső soron nem emberi eszköznek számított, hanem
egy isteni üzenet földi megjelenítőjének, vagyis "tuba salutaris"-nak.

A mennyből indul ki tehát minden igazi üdv-esemény híre, s az angyalok an
nak első megértői. Az ember akkor emelkedik a megértés igazi világosságára, ha
az angyalokhoz társul. Utaljunk ismét a misére: az ember az angyalokhoz társul
va énekli azta Sanctust, mellyel az Eukarisztia eseményét fogadja,s melynek ér
telme a mennyei üzenet nélkül az ember számára rejtve maradna. Ugyanúgy be
szél itt a kerubok és szeráfok Sanctus-éneke Isten jelenlétéről, mint ahogy a
Frigyszekrényen is az ő alakjuk volt a Jelenlét jelzője.

Tehát: a földi Húsvét a mennyei Húsvétból származik, "onnan szállt alá"
(mint maga az egyház is,-Jel 21, 2.), a földi liturgia a mennyei liturgiában nyeri
el értelmét. így értjük meg, miért áthidaló e szó a következő szakaszba: a
mennyei karok örömét a tuba salutaris közvetíti a világnak.

II. Most örvendjen a föld is, sugárzásában e villámló fényeknek,
és megvilágosítva az örök Király ragyogása által,
az egész földkerekség lássa meg,
hogy a sötétség már eltűnt róla.

Különösnek látszik talán, hogy az angyaloktól nem hozzánk, hivőkhöz jut el
először a húsvéti örömhír, hanem a "föld"-höz. Valóban, a földkerekség, a koz
mosz, a teremtett világ tapasztalhatta meg először e "villámló fényeket", az
"örök Király ragyogását", vagyis a Feltámadás vakító bizonyosságát, Ennyiben
tehát az Exsultet a történelmi valóságra hívja fel figyelmünket. Ejszaka volt.ramí
kor az Úr a sírban feküdt, s amikor 'az angyal elhengerítette a követ és ráült,
amikor bejelentette a Feltámadás tényét, ezt nem látta más, mint az Olajfák bok
rai, a környező dombok, a kihunyó csillagok, a feloszló éjszaka.

De természetesen ennél többről van szó. A megváltás fénye beleragyogott a
sötétségbe burkolózott természet éjszakájába. Amint a kozmosz érzékelni kezdi
("sentiat" - mondja a latin szöveg) e tudatunkon túli fénynek jelenlétét, a meg
váltás ragyogását, úgy tűnnek el az éj "sötét kavargó torlatai" (Sík S.). Ennek a
homálynak eltűnése hozza meg a hit nappalának fölkelését.

A természet tehát részt vesz a megváltás drámájában. Ahogy a nap és hold el- .
homályosodott Nagypénteken, úgy észleli most a természet az új fény feltáma
dását. Mindennek teológiai alapja van. "Íme, én mindent újjáalkotok!" (Jel 21,
5.) A természet sóvárogva várja az istenfiúság megjelenését, hiszen addig hiába
valóságnak van alávetve (vö. Róm 8.). A természetbe itt bele kell értenünk az
embert is" amennyiben a természetes emberre gondolunk. Ezt az egész kozmikus
hiábavalóságot jelzi itt a "sötétség"szó, melya latinban sokkal kifejezőbb, de
magyarra szinte lefordíthatatlan. A "caligo" ugyanis nem egyszeruen a fény
hiánya, hanem köd, zavartság, lidércfény, fojtott, gőzölgő pára, ami a látást, a tá
jékozódást zavarja, az embert szinte szédületbe vonja. Kifejező képe tehát annak
a "hiábavalóságnak", melynek mintegy folytatása a természetes ember életében
jelentkező szellemi zavar. Nemcsak a bűn árnyairól van itt szó, hanem a diszhar
mónia, a céltalanság, ostobaság, önhitegetés, téveszmék, tudatalatti szorongások,
tompaság, lustaság, pótcselekvések egész szövevénye az, melyamegváltatlán ter-
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mészetet .átjárja, Míntha a világ egész csődtömege ott szorongana a feltámadást
megelőző éjszaká homályában. S íme, váratlanul, egy pillanat alatt - nem valami
lassan derengő "fejlődésen"át -.villámok, fény-nyalábok verik át ezt a homályt,
ezt a fullasztó gőzös párát. Mint a keleti ikonok feltámadás-képein látható fény
pászták kergetik el Caligot (amint ezt az Exsúltet-tekercsek megszemélyesítve is
ábrázolják). Erről a villámló fényről beszél az evangélium (Mt 28, 3.), s leírja kö
zeli és távolabbi hatását: lesújtva fekszenek az őrök, megütközve a főpapok és
írástudók, szinte megvakulva a f~y-hirtől az apostolok. Ebben az ocsudásban,
az örök Király ragyogásának világosságában megszületik a belső világosság is: a
hit: Ebből a feltámadás-hitből fog élni az idők végezetéig az Egyház.

Igy vesz részt a feltámadás titkában a természet, s a természet erőinek e két
szeres megrendülése (Nagypénteken az elsötétedés és Húsvétkor a megvilágo
sodás) előképe a Végső Napnak is, amikor a természet erőinekmegrendülése az

... örök húsvét előjátéka lesz: új ég és új föld teremtésének isteni rendelésil előfel

tétele.
A kozmoszra kiáradó húsvéti örömhír ugyanúgy összeköti tehát az angyali

híradást az egyház megszülető hitével, mint ahogy annak idején ama hajnalra.
váltó éjszaka is továbbadta az apostoloknak a tudást, s miként most, az évről év
re megújuló húsvét éjszaka fény jelei is hirdetői és élesztói az Egyház húsvét
hitének. Ezért helyes, ha ezt az utolsó sort ismét átvezetésnek látjuk: ahol eltűnt

a világ vakhomálya, ott megszületett az egyház húsvéti hite.

III. És vigadjon ami Atyánk, az egyház is,
ily nagy fényesség sugaraival ékesen,
s az egybegyűlt népek hangos szózatát
visszhangozza e templomcsarnok!

Kinek van több oka a húsvéti örömhír befogadására, mint az Egyháznak, ki nem
csak ígéretét, hanem bizonyságát is önmagában hordozza a feltámadásnak. Ha a
földkerekség, a kozmosz e rásugárzott fényben meglátta, hogy már nincs kiszol
gáltatva a sötétségnek, az Egyház még többet tehetett: mintegy beöltözött e fé
nyességbe, mikéntj.tüposza", Mária, a Napba öltözött Asszony (mulier amicta
sole): életévé tette az örök király fényességét. A világosság fiai azok, akik az egy
házat alkotják, s akik a jelen templomban meg is jelenítik az egyetemes Egyhá
zat. Hangos szózatuk dicsőíti is, még is vallja azt, amit húsvétkor tett velük az
Isten. Ez a dicsérő megvallás egyben elkötelezettség is (vö. a keresztségi fogada
lom húsvét-eji megújításával), s tanúságtétel a feltámadás mellett. Igy a hivők

maguk is tuba salutarisszá, "Üdvösséget hirdető harsonává lehetnek. Az üdvös
ségnek e jóhírét énekli és ünnepli az összegyűlt egyház, melynek hangját vissz
hangozzák, fölerősítik a templom falai is. Igy van ez.egészen konkrét értelemben
is: nem hiába ünnepli liturgiáját rendes körülmények közt zárt épületben, "kő

egyházban" a Gyülekezet. Ez óvja meg attól, hogy hangja szétfoszoljon a légben.
De még inkább így van ez szellemi értelemben: a nagy egyházbah minden hivő

lélek dicsérő vallomása megerősödik azzal, hogy nem a pusztaságban, nem a
magányban, hanem az egyház megszentelt közösségében, "a templom falai közt"
hangzik el. A testvérek, az egyh~ századai, intézményei, a könyvek és beszédek,
a hittanítás és a karitász, a szentségek és a missziók: mind-mind annak a monu-

. mentális templom-falnak részei, mely az idők végéig "visszhangozza" a húsvét
dicséret szózatát. Ezzel a sorral megérkeztünk az egyetemes egyház 'örömétől a
hic-et-nunc, az itt összegyűlt helyi egyház ünnepéhez. Ebben a helyi egyházban
lesz most "angyallá" a szerpap, aki rövidesen ajkához illeszti a tuba salutaris-t,
az üdvösséget hirdető harsonát, s e bevezetéssel készülődik reá, hogy hamisság
nélkül, tisztán és ércesen zendítse meg annak hagját.
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IV. Most kérlek azért, kedves testvérek, titeket,
kik e szent fény csodálatosvilágánál körülöttem álltok:
a mindenható Istennek irgalmát velem együtt kérjétek,
hogy Ő, ki engem - bár nem vagyok rá érdemes 
levitáinak sorába kegyesen meghívott,
fényének ragyogásával töltsön el,
s e Gyertyának dicsérő.énekét vigye végbe ajkam által!

Emberfölötti a szerpap feladata. Az angyalok szavát fogja idézni, az Egyház
üzenetét közvetíteni, s hallgatő]a lesz neki az egybegyűlt pár száz ember éppúgy,
mint az emberiség milliárdjai. Ha ez-a szó nem hangzik el évről évre a százado
kon át a világ templom-ezreiben, akkor elhal az örömhír, s rettenetes ítélet vár
mindazokra, akik elmulasztották, hogy a. megfeszített és feltámadott Krisztust
hirdessék. Erzi a szerpap kicsinységét, gyarlóságát; érzi, hogy hangja erőtlen,

hogy figyelme lankadékony. Tudja, hogy esetleges hibáival akár nevetség tár
gyává is teheti az üzenetet, megcsukló hangja botrányt okozhat, nyelvtani hibái
az Ige értelmét rongálhatják - és élete hibái az Ige hitelességét vonják kérdésbe.
Megrettenve kéri hát testvéreinek jóindulatú segítségét. Tudatosítja önmagában
is, és azokban is, "akik e szent fény csodálatos világánál őt körülállják", hogy
benne, az érdemtelen emberben, a gyarló levitában az Egyház hangja fog meg
szólalni, sőt tulajdonképpen maga Isten viszi végbe általa a Gyertya dicséretét.
Magának közbenjárást kér, de figyelmeztet is, egy félmondatba elrejtve: ha hibá
zom, arra gondoljatok, hogy e Gyertya dicséretében ajkam által egy isteni üzenet
jut el hozzátok.

(A befejező részt következő számunkban közöljük.)

Húsvéti köszöntök és locsolóversek
Feltámadt a Jézus húsvét ünnepére,
dicsö koronája fénylik a fejébe.
Eljöttem e háznak megtisztelésére,
kigyelmeteknek ne essék terhére.

Költsék lányokat, kérem, szeretettel,
had öntsem meg fejét egy kis hideg vizzel.
Viruljon orcája minden szépségében,
áldja: meg az lsten friss, jó egészséggel!

(Veskóc, v. Ung megye, Szlovákia)

Gyászoló Golgota, sötét az ég alja,
az ártatlan Jézus megfeszitve rajta.
De hogy harmadnapra hasadt fel a hajnal,
örömet hozott a mennybéli angyal.

Még most is gyászol. a föld, sír a világ népe,
meqhatt a szeretet, testvér és a béke.
No, de csak bízunk Istenbe, Mennyei Atyánkba.
szebb húsvétot hozzon szeretett hazánkba!

(Szirénfalva, v. Ung megye, Szlovákia)

335


