
DOBSZAy LÁSZLÓ

AZ EXSULTET SZÖVEGE es DALLAMA

Az Exsultet FORÉSZÉT az a párbeszéd vezeti be, melyet az Egyház a szentségek
és szentelmények kiszolgáltatásánál szokott alkalmazni: Emeljük fel szivünket 
Fölemeltük az Úrhoz! Ez a párbeszéd figyelmeztet arra, hbgy elménk és szivűnk

minden erejével hallgassuk a szózatot. De arra is rámutat, hogy az Exsultet
förésze nem csupán híradás, hanem szentelményszerű akció ís. Felídézi mind
azokat a tényezöket, melyek. e szent éjszakán működésbe lépnek majd, s mintha
a líturgián belül kíjelölné azt a most-ot, mely mísztéríumosan jelenbe hozza azt,
amí volt, van és eljövendő: Krisztus Pászkáját.

"Mert valóban méltó es ígazségos .. , E formula jól mutatja, hogy az Egyház
konszekrációs írnáinak műíajábe léptünk. Bár hatalmas távolság van a szentsé
gek, kűlönösen az Eucharisztia és a szentelményszerű liturgikus cselekmények
között, a szentmíse prefációjának fölidézése mégís közelebb vísz mínket e szöveg
megértéséhez. Acrnisében a "prefáció" -- mint ma már köztudott -- nem önálló
rész, hanem annak az egybefüggő nagy ünnepélyes szózatnak ("prex"-nek) meg
nyitása, mely egészen a záró dicsöltésig ("Oáitala. Öveie ... ) terjed. A "Vere
dignum" kezdetű szövegekben több közös elem van, bennük hálaadó, megemlé
kező, megvalósító és közbenjáró elemek egyesülnek. A megemlékezés azt jelenti.
hogya líturgikus cselekmény belsö tartaimát teljesen. tiszteletre méltó pontos
sággal és nyelvi műgonddal fejezi ki bennük az Egyház. Mondhatjuk, hogy ezzel
"tudatosítja" magában mindannyiszor azt az örök isteni tettet, melyből a liturgi
kus akció erejét meríti. Ez a tudatosítás ugyanakkor az.iernber teljes akarati és
érzelmi megmozdulásával történik. Elfogódottan látjuk, mennyire ingyenes ke
gyelem ez az isteni tett (Hálaadás), s hogy mennyire az Isten szentsége nyilat
kozott meg benne (Dicsőítés]. Az elmúlt tett azonban képes Jelenné válni és ere
jét közölni. Igy lesz például a rrnsében az áldozatról való megemlékezéshöl az ál
dozatbemutatás szent akciója. Az újramegjelenülés pedig kegyelemforrássá válik,
s kérő-közbenjáró szakaszok mintegy reáalkalmazzák a felídézett misztériumot
a jelenlévők szűkebb és tágabb köreire.

Természetesen az Exsultet esetében csak tágabb értelemben beszélhetünk ilyen
prefáció típusú tartalomról. Mindenesetre a megemlékező és hálaadó funkció
benne egyértelmű; azok a szertartások, melyek a húsvéti gyertyát körülveszik -
ha azokkal a szavakkal értelmezzük, melyeket a szerpap közben kimond - m.'gis
Krisztus húsvéti titkának sajátos itt-és-rnost megjelenülésére utalnak.

L Mert valóban méltó és igazságos,
hogya láthatatlén és mindenható Atya- Istent
és egyszülött Fiát is, a mi Urunkat, Jézus Krisztust
a szívnek és elmének minden erejével
s a hangnak szolgálatával zengjük.

Méltó elsösorban.ez Atyát magasztalni. aki bár a húsvéti eseményben láthatatla
nul tevékenykedik, mindenhatóságát világosan megmutatta Fia feltámadása által
·(ezért mondja az Introitusban Krisztus az Atyának: "reám tetted a kezedet").
És méltó dicsőíteni Krisztust, a győzelmet szerző nagy Királyt. Mégpedig lítur
gikus magasztalással. tehát a külsö és belső ember minden képességével: il. sziv
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és elme minden erejével, de ugyanakkor a hangot, 'a torkot és hangszálakat,
a test szerveit és mozgása it is min tegy reászentelve a dicsőítés szolgálatára.

ll. O lerótta hel yettünk az örök Atyának Ádám adósságát,
s az ősbűnnek adóslevelét letörölte szentséges vérével.

E mondatok világossá teszik, hogy Húsvét éjszakáján nemcsak a Feltámadást
ünnepeljük, hanem a halált és feltámadást egybefoglalva, vagyis a teljes húsvéti
misztériumot. E halál maga is GyőzelemrHúsvétkor lett ugyan nyilvánvalóvá
ez a győzelem, de a Sátánon aratott diadal már a Nagypéntekben jelen van. Azok
az isteni tettek, melyekért rnost hálát ad az Egyház, azzal kezdődtek, hogy Krisz
tus a keresztfán "lerótta helyettünk az örök Atyának Ádám adósságát", s az ős

bünnek adóslevelét "letörölte szentséges vérével". Az Exsultet itt cl Kolosszei
levél 2,14. versére utal, mégpedig úgy, hogya képet minden izében következe
tesen kidolgozza. Ádám adósságot hozott ránk, ezt törleszteni nem voltunk ké
pesek - Krisztus "lerótta" helyettünk az adósságot. Az adósság ról készült adós
ságlevél írását csak letörölni lehet, s erre szolgálr "szentséges vére".

III. Mert ime, most vannak itt a húsvéti ünnepek,
midőn leöletik amaz igazi bárány,
kinek vére megszentelő jel a hivő léleknek ajtaján.

Ez kulcsmondat az Exsultet- szövegében. Nem azt mondja ugyanis: most érkez
tünk el a húsvét megünnepléséhez. vagy: most kell visszaemlékeznünk húsvét
eseményeire. Az egybegyűlt hivők számára akkor lesz teljes hatású és hiteles
az ünneplés, ha úgy tekintik, mint jelenben lefolyó eseményt. Most vannak itt
a húsvéti ünnepek. Egy hónapja még a nagyböjt egyiptomi rabszolgaságában
sinylődtünk. minap még a bűn míatt rommá lett szent várost, az emberiség pusz
tulását, ezt a "massa damnata" -tsirattuk, de most itt vannak a húsvéti ünnepek.
Festa Paschalia, hiszen ez a húsvét nem .egy nap, hanem nagypéntek és húsvét
egybefogott titka. Sőt ez a húsvét rögtön kettő: az Oszövetség és az Újszövetség
húsvétja azonosul. Az ószövetségi húsvét előkép is. De az is ennek az éjszakának
eseménye, illik azért is hálát adni. Ez a világtörténelem legsűrűbb három napja.
Ez a Húsvét ugyanaz. mint amelyen az igazi Bárány föláldoztatott; mely romlást
és feltámadást hozott; mely elválasztotta Isten fiait a világ fiaitól; mely a tisztitó
vizen át a Szövetség útjára vezette Izraelt és az új Izraelt.

A két húsvét valójában egy: ugyanannak az isteni Cselekvőnek egymásrautaló.
összetartozó kettős cselekedete, ugyanannak az üdvtörténetnek együtt ünnepelt
két állomása. A leölt Bárány vére mint szent jel fénylett Izrael fiainak háza ka"
puja fölött, hogya Romlástól megmentse őket. Igy tesz ma, a keresztség éjsza
káján véres jelet. pecsétet Krisztus a hivők szivének ajtajára. Ez a jel egyszerre
negativ és pozitiv jelentésű: Szabadulás és Megszentelés, mint a kéresztség is:
alámerülés és Ieljövet, ellene-mondás és önátadás-elfogadás, halál a bűnnek

és élet Istennek. E vér a keresztségben eltörölhetetlen pecsétté lett, mely lefog
lalta Isten számára övéit. E pecsétnek, szent jelnek következménye a kiválasztás,
és nem választott nép az, mely nem vált el - bizonyos értelemben - a nem vá-
lasztottaktól (vö. Exsultet 6. vers). .

IV. Ime az éjszaka. melyen te, Urunk,
kivezetted atyáinkat; Izrael fiait Egyiptomból.
majd száraz lábbal a Vörös-Tengeren átvitted őket.

V. Ez tehát az az éjszaka. mely a bűnök sötétségét eloszlatta
a tűzoszlop világossága által.

Izrael életének ez a legdöntőbb eseménye ezen az éjszakán azonosul az új kivá
lasztással, lefoglalással és elkűlönitéssel. Kegyes és kegyetlen esemény ez: át
menni a Vörös Tengeren, a keresztség vizén. Olyan. mint egykor Ábrahám ki-
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szólítása volt a káld Úr-városból, otthagyni mindent a szólító Isten kedvéért.
Átlépés ez a világi bizonyosságból a keresztény bizonytalanságba, "insecuritas
christiana" -ba. Az éjszaka sötétségének szétoszlatésára egyetlen jelet kapott
Izrael: a vezérlő Isten jelet a tűzoszlopban. Ezt jeleniti meg most a ilivők szeme
előtt a húsvéti Gyertya-oszlop is. Lehet-e hatékonyabb elfogadása e szent bizony
talanságnak és mélyebb meggyökereztetése az elkötelezettségnek, mint az, hogy
hálaadó énekünkben emlékezünk meg róla?

VI. Ez az az éjszaka, rnely ma szerte az egész világon
a Krtsztus-hivőket a világ tévelygéseitől és a bűnök

homályától elválasztván
a kegyelemnek átadja, s a szentségbe kapcsolja öket.

Folytatódik a negatív és pozitív hatás, az elválasztás és magához kapcsolás pár
huzamos ábrázolása. A húsvét éjszakai templom beszédes jele ennek a folya
matnak. A templomfalakon kívül ott a sötétségbe borult vagy álfényekkel magát
bolondító világ. A falak körülöleli k a benne lévőket. Egy gyertya fénykörébe
vonta azokat, akikroda akartak lépni. E gyertyafényhatára eléri a templomfala
kat, de a fal elhatárolja e fényt a körülötte lévő sötét világtól. A Kr ísztus-hivök
a gyertya fénykörében állnak, elkülönítve a falakon kívüli tévelygésektől és
a bűnhomálytól. Valamitől,elszakítva, de valamihez -- mindennél drágábbhoz:
a kegyelemhez, a szentséghez - hozzákapcsolva. Nem ők maguk lesznek-e majd
fénnyé "extra muros" ~ a falakon ·kívül?

VII. Bs ez az az éjszaka, melyen széttörve a halál bilincsét
Krisztus az alvilágból mint győzte:; tér vissza.

Az előző mondatok az első húsvét mozzanatait (bárány, vér az ajtófejfán, Vörös
tenger, tűzoszlop, elválasztás, kiválasztás, lefoglalás, Sina) azonosították az új
húsvét mísztériumaival, együttesen adva hálát mindkét Húsvétért. Mcst-a meg
váltás titkát a feltámadás fényében látva ábrázolja a szöveg, hiszen "ez az az
éjszaka, melyen Krisztus az alvilágból mint győztes tér vissza". Az ősi keresz
tény íkonogréfia Krisztus húsvéti győzelmét gyakran ábrázolta úgy, hogy
az Úr alászáll a poklokra, annak kapuját összetöri, Adárnot-Évát kézen fogva
"mi'nt győztes" tér vissza. Ez tehát Krisztusnak, a Nap-Hősnek hatalmas pályája,
útjának legmélyebb, s egyúttal legmagasabbra hágó pontja, ahogy ezt már
Ambrosius ünnepelte híres himnuszának strófájában: "Megindul Atyja szék itől,

s Atyjához ismét visszatér, bejárva poklok mélyeit, föl, az isteni trónusig".
A középkorban rninden húsvéti körmeneten elénekelték ezt a szép éneket:
"Midőn a dicsőség Királya, Krisztus belépett az alvilágba, hogy legyőzze azt,
s az angyali kórus az ő színe előtt az ősi kapukat felnyitotta, az ószövetségi szen
tek serege, kiket fogságban tartott a halál, síró hangon így kiáltott: Eljöttél
végre, te vágyva-vágyott, akire a sötétségben vágyakoztunk, hogy kivezesd ezen
az éjszakán a börtönből a bilincsbe verteket! Téged szólítgattak a mi sóhajaink!
Teutánad kívánkoztak bőséges siralmaink! Te voltál reménység a reményvesz
tetteknek, s nagy-nagy vígaszunk a gyötrelmek között!"

VII I. Mert mit ért volna nekünk megszületnünk,
ha a megváltás nem ér el minket!

Húsvétkor megváltásunk titkát együtt ünnepeljük a feltámadás, tényével. A li
turgia a megváltás rendjét mindig a teremtés rendjével hozza párhuzamba.
Ugyanaz az isteni erő, mely a teremtésben megnyilatkozott, még nagyobb hata
lomban mutatkozik meg a megváltás láthatatlan, lelki művében. Ezért olvastatja
az Egyház húsvét éjszakáján, a keresztelés kiszolgáltatása előtt a Szentírás első
Iejezetet. a teremtéstörténetet. Az Exsultet azonban ehhez még egy gondolatot
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hozzáad: egy és ugyanaz a teremtö és megváltó Isten, de nem ugyanaz a terem
tett és a megváltott ember.

A teremtés számunkra értelmetlen lenne a megváltás nélkül. A csak-emberi, a
csak-természetes lét síkján naponta átéljük életünk értelmetlenségét, ezért me
nekszik az ember annyi pótcselekvésbe, ál-értelmezésbe. A megváltás adja tehát
létünk valódi értelmét. .

IX. 0, mily csodálatra méltó,
hogy atyai jóságod így lehajlik hozzánk!

"O mira circa nos pietatis dignatio"! Nehezen fordítható latin kifejezés. A pietas
az az érzület (kegyelet). mellyel a gyermek fordul szülei felé, s a szülő gyer
mekei felé, a polgár hazája felé, s a haza polgárai felé, az ember Isten felé és
lsten az ember felé. A szó itt nyilvánvalóan Isten atyai jóságára vonatkozik. A
pieta/is dignatio kifejezés genitivus subjectivusnak értelmezendő: ez a dignatio
Isten atyai gondoskodásából ered, Isten rnint Atya cselekszik e "dignatio"-ban.
A dignatio pedig azt jelenti: nem átallotta, nem tartotta magához méltatlannak,
hogy az ember javára cselekedjék. Szemünk elött még mindig ez a jelenet áll:
Krisztus él. keresztfán szerzett megváltást méltóztatott elvinni a megváltatlanok
hoz, az egész emberi nemhez, hogy ezzel az .Atya akaratát teljesítse. Igy "hajlik
le" az elesett emberhez Isten atyai jósága.

X.O, mily fölbecsülhetetlen a szeretetnek kedvezése:
hogy kiváltsd a szolgát, kiszolgáltattad saját Fiadat érte!

"Inaestimabilis dilectio caritatis"! A diJectio szót gyakran egyszerüen szeretet
nek fordítjuk. Igy persze érthetetlen lenne, miért kapcsolódik hozzá a caritas. A
diJigo (tulajdonképpen: dis-lege] ige elsö értelme azonban ez: többek közül ki
választ, kiszemel, a tárgy iránti becsülésböl kedvel. -Ha nem lenne a szó rossz
csengésü, azt mondhatnánk: részrehajlóan jár el valakinek érdekében. A kivá
lasztás-gondolat, mint látjuk, végighalad az egész szövegen. Izraelt, kedves gyer
mekét ugyanígy "szemelte ki" magának, hogy minden népek közül magához
emelje. Ez a "kedvezés" emelte föl az új Izraelt is. Es miért tette? Mi volt moz
gatóereje? Semmi más, mint Isten ingyenes kegyelme, szeretete. Ezért "caritatis
dilectio" (ismét genitivus subjectivus). Milyen szép lenne, ha a mai - kissé fa
gyos - egyházi gondolkodás nem tiltaná, hogYacaritas-t szerelemnek fordít
suk! Hiszen Isten az Oszövetségben nem gyözte elégszer ismételni: egy szerelmes
férfi szerelmével aggódik Izrael sorsa iránt. Ez a legnagyobb emberi szeretettel
összemérhetö, söt azt meghaladó (inaestimabilis = fölmérhetetlen) szerelem, mely
Istent erre a kedvezés re indítja: "hogy kiváltsd a szolgát, kiszolgáltattad saját
Fiadat érte", hogy igy legyen a szolga is fogadott fiúvá. Miben mutatkozott meg
tehát "szerelmednek kedvezése"? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta érté (Jn 3,16.).

XI. 0, Ádámnak valóban szükséges vétke -,
mert Krisztus halála lett eltörlöje annak!

XI I. 0, áldás-termő vétek,
melyhez ilyen és ily nagy megváltó illett!

Ez az a két vers, mely ebben a felfokozott, szinte extatikus pillanatban az Egy
ház ajkára tolul, s oly botrányosnak látszott, hogya középkor századaiban ki
hagyták az Exsultetböl. Ádám vétke szükséges és áldás-termö?

A megváltás közvetlen okozója Ádám vétke volt. S "mit ért volna megszület
nünk" a megváltás nélkül?! Természetesen minden költöileg felfokozott szót jól
kell értenünk, ha nem csupán költői, hanem fogalmi jelentését is helyesen akar
juk felfogni. Nyelvileg a .mecessarrum" és a "felix" szavak kívánnak pontos

. magyarázatot. A filológusok megállapítása szerint a necessarium nemcsak szük-
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ségest, hanem haszonra fordulót (utile) is jelent. Adám vétke tehát annyiban volt
"szükséges", hogy Isten - aki a rosszat is jóra tudja fordítani, aki a bün elára
désére a kegyelem szerfölötti kiárasztásával válaszolt (vö. Róm 5,20.)- igy dön
tötte el a megváltás rendjét. Előre figyelembe véve Adám vétkét, örök időktől

fogva elhatározta. hogy elküldi Fiát. Ennyiben "szül5-séges" is Adám vétke, nem
abszolút értelemben, hanem Isten üdvösségtervével összefüggésben. .

. Hasonlóképpen félrevezető a "felix" culpa eddig általános "boldog vétek"
fordítása. A felix elsődleges értelme ugyanis: termékeny, bőventermö, áldáshozó.
(Szótöve azonos a femina = asszony szótövével.] Atvitt értelemben: boldogság
szerző, boldog. Tehát Adám vétke - mind a kísértönek, mind az elkövetőnek

akarata ellenére - áldáshozónak, kegyelemtermőnek bizonyult, s így az ember
többet kapott Krisztus állal, mint amít elvesztett Adám által, hogy ebben is meg
dicsöüljön Isten nagysága és szeretete.

XIIJ. 0, valóban boldog éjszaka,
mely csak maga volt méltó tudni az idöt és az órát,
melyben Krisztus az alvilágból feltámadt!

XIV..Ez az az éjszaka, melyről az Irás mondja:
"Amaz éjszaka .Iényl ik, mint a nappal,
s az éj világosság lész majd nékem,
mely gyönyörűséget áraszt!"
, _XV. Hiszen ebből az éjszakából megszentelö erő árad,
mely elűzi a bünöket, lemossa a vétkeket,
a bukottnak az ártatlanságot,
s a szomorkodónak a vidámságot visszaadja.

XVI. A gyűlölséget távolűzi. egyetértést közvetít.
s a hatalmakat meghajlásra készti.

E versek ráirányít ják fígyelmünket magára e szent éjszakára. Eddig úgy tűnt,

az éjszaka csak véletlenszerü ideje, passzív időkategóriája volt húsvétnak. Itt
aktív tényezőként lép Iö]: megtudja a feltámadás óráját, fényt áraszt, megszentelö
erővel rendelkezik, sokféle áldást termel ki magából.

Természetesen az éjszakának nem tulajdonít a liturgia valamiféle panteisztikus
szellemi erőt. Isten azonban nem véletlenül választotta ki Krisztus születésének
és feltámadásának napszakául. Az idők, a napszakok az ember eletének meghatá
rozó. tényezői, s szinte tudatunktól függetlenül, a vegetatívákon keresztül hatnak
ránk. Már természetes szinten is telve vannak az ember gondolatait, hangulatát
meghatározó .tartalmakkal. Gondoljunk csak a költészet számos fordulatára a
hajnal, az este, az éjszaka hatásairól. A versek is, mihelyt ft napszakok és az em
ber kapcsolatát felidézik, már is megszemélyesítik, megszólít ják, második sze
mélybe teszik az estet, hajnalt. Isten a természetfölötti közvetítésében is felhasz
nálja az önmaga által teremtett időt. A zsolozsma-himnuszok telve vannak azok
kal a gondolatokkal, melyek a napszakoknak a teremtés által nekik adott tulaj
donságait idézik 'fel, s a lelki ember életében játszott szerepükre vezetnek át.
Ismét a teremtés és megváltás egymásrautaló jelrendszerével van tehát dolgunk.
Ahogy az anyagi valók, tárgyak, Isten akaratából szenteiményi vagy éppen
szentségi erőt nyerhetnek, ugyanúgy a napszakoknak is adhat olykor konkrét
szerepet Isten a kegyelemközvetítésben. Igy maga a napszak. itt a húsvétéjszaka
is szinte szenteiményi jellé válik. •

Ez azonnal érthetővé teszi, hogy amikor az egyház anyai gondoskodással - a
megromlott szokásokat kijavítva, - visszaadta a húsvét-vigilia szertartásának
éjszakai időpontját, nem rubricista intézkedést tett, sőt nem is felületes hangulati
elemet akart bevinni a liturgiába, hanem újra hatékonnyá akart tenni egy litur
gikus jelet. Krísztus azzal, hogy éppen az éjszaka-hajnal határát választotta kl
feltámadásának idejéül. ténylegesen mísztér íumos erőt bízott a húsvét éjszakára.
Olyasféle ez, mint Jézus keresztelésének értelmezése az őskeresztény liturgiá
ban: Krisztus belemerülvén a vízbe, megszentelő erőt közölt azzal. Krisztus most
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is "belemerült" az éjszakába, s feltámadásával isteni erőt juttatott neki. Arnény
nyiben a víznek a keresztségben aktív erőt tulajdonítunk, hasonlóképpen jogo
san beszélhetünk ennek az éjszakának megszentelő erejéről ("consecratio noc
tis"). Természetesen csak úgy, hogy az éjszaka nem önmagában, hanem az Egyház
liturgikus tevékenysége által kapja meg áldásaít. Ezért kellene a magyar egyház
nak is gondolkodnia azon, hogyan lehetne visszaállítani a húsvétéjszakai ünnep
lést.

Az Exsultetben a szövegszerkezet az egyház szentelési imáinak teológiailag
megalapozott rendjét követi: megszólítás,a szentelés hatékonyságát biztosító
isteni tettek felsorolása, a szentelési akció, majd a kérések előadása. igy adta elő

az Exsultet is azokat az eseményeket, melyeknek nem mi, hanem Isten volt cse
lekvő alanya, s amelyeknek erejére az actio támaszkodik. Maga az actio a Gyer
tyá~ összpontosul, melynek dicséretét igérte a bevezetés, de mind ez idáig egy
szót sem szólt róla a szöveg. Ott áll a Gyertya a templom közepén, a figyelem
középpontjában, de csak néma jel. Nem tudjuk, mi a szerepe, s nem is tudhattuk
meg rumdaddig. m(g a rniszter iumot - a történelemben megvalósult isteni tettet
- nem láttuk tisztán. Most, hogy e titkot kifejtette a szöveg, szerepióvó válhat
maga a Gyertya. .

XVII. Es azért ezen a kiváltságos éjszakán, ó szerit Atyánk,
fogadd el, kérünk" a dícséret ez égő esteli áldozatát tőlünk,

melyet a méhek szorgosságával készített Gyertya ünnepi felajánlásával
szolgáinak keze által -

megad neked a szentséges Egyház.

E Gyertya tehát mindenekelött úgy lép elénk, mint "offera", mint fölajánlott ado
mány, sót "égi esteli áldozat". Ez első píllanatre meglepő, hiszen mi a húsvéti
gyertyát a feltámadt Kr isztus szimbólumaként szoktuk emlegetni. Itt azonban.
világosan a gyertya ünnepl felajánlásáról van szó, méghozzá az Egyház felaján
lott áldozatáról, melyet papi szolgáinak keze által nyújt az Atyának. Az "égi
esteli áldozat" kifejezés nyilvánvalóan az ószövetségi' esti áldozat folytatására
utaL A "dicséret áldozata" kifejezés pedig arra, hogy az Egyház dícsőítö lelkü
letének kifejezője a gyertya. Az egyházi irók i;l kultikus imádságot is egyfajta
áldozatnak tekintik. "Bizonyos értelemben az imádság, mint sacrificium laudis,
sacr if icium labiorum, hostia laudis, fructus labiorum (a dicsőítés áldozata, az
ajkak áldozata, dicsérő felajánlás, az ajkak gyümölcse) áldozatnak nevezhetö -'
mondja a liturgia egyik legjobb Ismerője, Suitbert Baumer. A húsvét éjszakai
felajánlásban tehát az Egyház megújult áldozati lelkületét a látható Gyertyában
és a szerpap által megszólaltatott, hallható dicsőítésben jelezve nyújtja át az
Atyának.

Ez a gondolat érthetővé teszi az Exsultet egyik leghíresebb részletét, a Méhek
Dicséretét. Felajánlásunk látható tárgya a "méhek szorgosságával készített Gyer
tya", mely fogyatkozás nélkül ég, hiszen a méhkirálynő által készített anyag, az
olvadó viasz táplálja [vö. a 20. verssel).

A rnehek re való hivatkozás ugyanazt jelenti, mint a misében a felajánlott ado
mányok kenyér és szőlő voltára utalás. ezek a "föld termései". A Gyertyában a
természet is megjelenik hódolatáva I Isten elött. Tanulságos a mehkir álynőre
való hivatkozás is. Ahogy. az antik természetismeretek szer int a mehek rnunkája
csak a móhkirálynő átalakító tevékenységével lesz értékessé, "e drága lámpás
anyagává", úgy a hivek egyéni felajánlása, önmaguk leláldozása az Anyaszent
egyház szolgálata által teljesítheti rendeltetését. .

XVII I. Am tudjuk immár, hogy rnit hirdet ez a fényoszlop,
melyet Istennek tiszteletére a pirosló tűz lángra gyújtott.

XIX. És e láng, hogyha sokfelé osztjuk is,
meg nem fogyatkozik e szétosztás által.
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XX. Mert táplálja ezt az olvadó viasz,
melyet e drága lámpásnak anyagául a méhek királynője készitett.

XXI. O, valóban boldog éjszaka,
melyben egyesül a földivel a mennyei,
s az emberivel az, mi isteni!

A liturgikus "csere" (commereium) mindig úgy megy végbe, hogy az ember által
felajánlott dolog maga lesz az isteni adományozás hordozója. Legvilágosabb ez
ismét a misében: a mi kenyerünk és borunk lesz az isteni jelenlét és őriaján

dékozás "színeivé". Ugyanígy a Gyertya nemcsak a felajánlásnak k í íejező je,
hanem az isteni viszontadományé is. Ez természetesen nem mérhető össze a szent
ségi jelekkel, de mégis a húsvét éjszaka hatékony jele, s a vigília elején mintegy
összefoglalóan jelzí azt, ami majd a keresztségi szertartásban és a vigília-misében
sokkal teljesebben megvalósul.

Elsősorban: e gyértya jelzi a húsvétéj fogyhatatlan kegyelmeit. Erre utal a 19.
vers: a lángot sokfelé osztjuk, de az nem fogyatkozik. E kiosztás az isteni élet
nek, a kegyelemnek szétáradását mutatja be, azét a kegyelemét, mel y végtelen
forrásból jön, s ezért "meg nem fogyatkozik". Ugyanerre a kegyelemközlésre
utal a 21. vers is: ez az éjszaka "boldog", vagyis "birtokló". Birtoka a földi és
mennyeí, emberi és isteni egyesürése, az, amit egy szóval így hívnak: kegyelem,
malaszt.

XXII. Most kérünk tehát, Urunk, téged,
hogy e Gyertya, melyet nevednek tiszteletére megszenteltünk,
hogy legyőzze ez éjnek árnyát,
maradjon is meg fogyhatatlan fényben!

XXIII. És elfogadvén. mint jóillatú áldozatot tőlünk,

add, hogy világossága az égi fényekkel olvadjon egybe!

Szervesen kapcsolódik ide a kérések első sorozata. Először azt kérjük, hogy e
gyertya maradjon meg fogyhatatlan fényben, s hogy miután elfogadásra talált
Istennél, fénye olvadjon egybe az égi fényekkel. Mit jelent ez? Ismét összekap
csolódik a felajánlás és a viszontválasz mozzanata. Ha a Gyertyát - s benne az
Egyház húsvéti felajánlását - Isten jó illatú áldozatként elfOgadásra méltónak
találja, akkor "átsorolja" e felajánlást a mennyei valóságba, hozzákapcsölja az
embert azok seregéhez, akik Isten életének részesei. Ennek feltétele az, hogya
Gyertya maradjon meg "fogyhatatlan fényben", vagyis hogy az Egyház lés a
megkeresztelt) legyen hűséges ahhoz, amit ígért és kapott. Igy látja már a fény
szimbolika értelmét Ambrosius is: az ünnep fényét nem nyelheti el semmi ej,
ha fogyatlan hitben tündököl ("nulla nox interpolet, fideque jugi lucea\). Ez a
fogyatkozás nélkül megőrzött fény "győzi tehát le az éjnek árnyát".

XXIV. Fénylő lángját találja égve a Hajnalcsillag:
XXV. Az a Hajnalcsillag, ki nem ismer alkonyt,
XXVI. ki az alvilágból visszatérvén

derült fénnyel fölragyogott az emberi nemnek.

A fényszimbolika most éri el teljességét. Minden fény forrása és teljessége Krisz
tus. Az ö eljövetelelgkel l a gyertya fényének fogyatkozás nélkül égnie. () a Haj
nalcsillag (2Pt 1.19), akinek fölkelése az örök nappal virradását jelenti. Az égi
városban ugyanis "nincs szükség napra vagy holdra, hogy világosságot adjon,
mert Isten ragyogása világítja meg azt, és szövétneke maga a Bárány': peJ 21,23).
A húsvéti Gyertya valóban szímbólurna Krisztusnak is: az el nem rnúló világos
ságnak ígérete a földi.. Iét éjszakájának közepette ("in caliginoso loco", ahogy
Péter apostol idézett levelében olvassuk). Felajánlás - kegyelmi élet - Krisztus
jelenléte: ez a három összefonódva jelenik meg a felszentelt Gyertya alakjában.
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XXVII. Most tehát, Urunk, arra kérünk téged,
hogy minket, házad népét,
a 'papságot és a neked szentelt hiveket
N. pápánkkal és N. püspökünkkel együtt, .
és Szent N.-nek családját, itt egybegyűlt közösségünket,
hazánkat és elöljáróinkat
- békés időket engedvén --
a Húsvét szent örömében megőrizni méltóztassál.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
ki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön örökké. Amen.

A műfaj szabályai szerint most azok megnevezése van hátra, akikre a felidézett
áldásoknak ki kell áradnia. A közelmúltban átalakított Exsultet-szövegbőle szép
rész kimaradt, bizonyára a "Benedictio Cerei" hirdető funkciójánakmegerősö

désévei - és áldó funkciójának elhomályosodásával - összefüggésben. Ha azon
ban az Exsultetet eredeti jellegének megtelelően a húsvéti kegyelemközlés elő

képszerű megvalósitásának is tekintjük, nagyon is helyén való, hogy az ének a
húsvéti örömökbe -- kérés formájában - bevonja az egész Egyházat: a pápát és
püspököket, a papságot és az egész Istennek szentelt népet, különösképpen pedig
a jelenlévő közösséget, melyet a szokás a templom védőszentjének családjaként
említ. A tervezet szerint e kérő rész Magyarországon - ad líbitum befejezésként
-- mondható lenne.'

Az Exsultet dallama
Az antik ember számára elképzelhetetlen volt, hogy közösségi érvényű, fontos

szöveg pr<1zában szólaljon meg. A nagy teret betöltő hallhatóság, az üzenetet
szolgáló érthetőség, a köznapi életszférát túllépő ünnepélyesség is megkívánta a:
jól tagolt, cizellált recitativó használatát. Tévednénk. ha azt állítanánk, hogya
mai ember -- hangszóró: ell-enére - ne szorulna rá ugyanerre a segítségre, ha a
szövegeket a felületes észlelésnél mélyebben és teljesebben akarja magába fo
gadni.

A recitáció nem szorítkozott egyetlen hang merev ismételgetésére vagy zárla
tokkal való tagolására. A rnűvészi prózanak e zenei megfelelője megőrzi recitáló
jellegét akkor is, ha mozgékonyabban követi a szöveg menetét, elsősorban gram
matikáját, továbbá jelentésbeli mozzanataít, Az Exsultet dallama lényegében
abba az ún. kantillációs típusba sorolható, melyet például a zsidó imagyakorlat
elevenen tartott egészen napjainkig. A zsidó -énekes (akár laikus .is] képes a
Bibliából bármely részletet felolvasni egy olyan mozgékony recitációval. mely
több, mint recto tono szövegmondás. de mégsem igazán dallam abban az értelem
ben, hogy a zenei elem a szöveg elé nyomulna.

Az Exsultet hagyományos dallamai két fő típusba sorolhatók. Az ősi dél-itáliai
(beneventán] rítus olyan alaprnodellt használ, melyben minden sor i-zárlattal
végződik, a sorok hangkészlete pedig f-g-á-b-c-d hangokra terjed ki. E
tónus díszes, több hangos ékítményekkel látja el a recitativ ·gerincet. Az Exsultet
beneventumi szövegét és dallamát Dom Hesbert adta ki és elemezte a Paleog
raphie Musicale XIV. kötetében.

Az Exsultet másik dallama szamos variánsban jelentkezik a középkori Európá
ban. Egységesek azonban e változatok abban, hogyabevezetéshez és a Iőszakasz

hoz eltérő tónust adnak. A bevezetés egy c recitáció hangról á vagy g sorzáró
hangokra ereszkedik, a mondatokat pe<;iigegy szext hangközzel mélyebben, é
hangon zárja. A Iőszakasz egy régebbi típusú prefáció dallam, recitációs hangja
általában nem a c-n van, mint az általunk megszokott mise-prefációkban, hanem
az eredetibb h-hangon (ún. szubtonális recitáció). A mise-prefációnál mozgé
konyabb recitálás. "egyes kiemolt szövegrésieknél pedig nagyobb ékítő hang
csoportok jellemzik.
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E második dallamfajtának egyik legszebb változata a középkori magyar (esz
tergomi)' típus. A takarékosság és gazdagság olyan szerencsés egyensúlyát. állítja
elénk, mely egyébként is jellemző a középkori esztergomi liturgiára és gregoriá
numra. A bevezetés látszólag egyszerübb akülföldi változatoknál, de összhatásá
ban oly megragadó fenséget áraszt, mintha annak a bizonyos tuba salutarisnak,
üdvösséget hirdető harsonának lenne zeneí képe. A prefácíó rész viszont jól ta
golt, a szöveg egyes részeinél finom eszközökkel ís nagy hatású kiemeléseket
alkalmazó recitatív. Az esztergomi Exsultet-változat megjelent az Esztergomi
Missale Notatum facsimile kiadásában (Musicalia Danubiana 1., 186--190. old.},
hanglemezen pedig a Húsvét Hírnöke címü Hungaroton-kíadványon jelent meg.

Az elterjedt Exsultet-változatcsaládnak néh~y különleges ága is kialakult.
Egyik például csak a felső kístercet használta, az é-re való leereszkedés nélkül
(pl. ciszterciek). Egy másik, ritka és nem éppen szerencsés verzió volt a ference
seké, melyet a Tridenti Zsinat utáni liturgiai rendezés is alapul vett, s kötelezővé

tett az egész Egyházban: Ma ezt ismeri egyetlen Exsultet-dallamként a még lati
nul tudó idősebb papi nemzedék. E "tridenti" dallamtónus jellegzetessége, hogy
az "et pro tanti regis victoria" szakasznál (és később a megfelelő helyeken) egy
lefelé haladó, majd vísszakanyarodó skálamenetet alkalmaz. Ennek az Exsultet
változatnak magyarított dallama szerepel az Olvasmányok Könyvének függelé
kében.

A Népénektár. Refotmbizottság az OLT püspök-elnökétőlkapott megbízás alap
ján kidolgozta az Exsultet új fordítását. Zenei megvalósitás tekintetében három
lehetőséget adott. Megtartotta ~ föként az idősebb papi nemzedékre való tekin
tettel ~ a trídenti verziót is. A magyar hagyományok ápolása kedvéért es k i
emelkedő szépsége miatt föleleveníti az esztergomi dallamot. Végül ad egy egé
szen egyszerü dallamot is (a bevezetéshez egy könnyü 4. tónusú zsoltártónust.
a föszakaszhoz pedíg a rrnséből jól ismert prefáció-dallamot), hogy olyan helye
ken, ahol sem a pap vagy szerpap, sem egy megfelelö énekes nem tudja elene
kelni az Exsultet saját dallamát, a gyengébb zenei képességekkel bíró pap is meg
szólaltathassa. Mert az eddig fnondottak alapján úgy véljük, nyilvánvaló, hogy az
egyszerü dallamon recitált Exsultet is méltóbb az alkalomhoz és a szöveghez,
mint a prózai mondás. Itt jegyezzük meg, hogy újabb egyházi rendelkezés lehetö
vé teszi, hogy ha a papnak vagy szerpapnak nehézségei vannak az énekléssel,
laikus (felszenteletlen) énekest is megbízhassanak előadásával. E rendelkezés
nyilván összefügg azzal, hogya tétel benedictios jellege háttérbe szorult a hir
dető funkció javára.
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Hibaigazitás: A cikk első részében a 334. lap közepen közölt versrészlet első sora helyesen: ts
vigadjon a mi Anyánk, az egyház is ...
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