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Az egyik legősibb keresztény 
ünnep vízkereszt, január 6-a, 
amelyen a háromkirályok láto-
gatására, Jézus megkeresztel-
kedésére emlékeznek. Számos 
szokás kapcsolódik az ünnep-
hez: a szenteltvízzel kapcsolatos 
hagyományok és a vízbe me-
rülés rituáléja, valamint ekkor 
kezdődik a farsangi időszak.

 » KRÓNIKA

J anuár 6-a vízkereszt (epifánia, 
Epiphania Domini, vagyis az 
Úr megjelenése), ami az egyik 

JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSÉRE, A NAPKELETI BÖLCSEK LÁTOGATÁSÁRA IS EMLÉKEZNEK JANUÁR 6-ÁN

Vízkereszt, a farsangi időszak kezdete

Polgári szobának berendezett teremben látható az értékes csillár

 » A magyarság 
körében külön-
böző népszoká-
sok alakultak 
ki a századok 
során, amelyek a 
vízkereszt ünne-
péhez kötődnek. 
Szokás volt a 
szenteltvíz haza-
vitele, melynek 
gyógyító hatást 
tulajdonítottak.

legősibb keresztény ünnep. Há-
romkirályok ünnepének is nevezik, 
ugyanakkor Jézus Krisztus megjele-
nésének, kinyilvánulásának momen-
tumait kapcsolja egybe: a napkeleti 
bölcsek imádását, Jézus megkeresz-
telkedését a Jordánban, valamint 
Jézus első csodatételét, a víz borrá 
változtatását a kánai menyegzőn. 
Ezek közül később keleten Jézus ke-
resztsége lett hangsúlyos (erre em-
lékeztet a vízszentelés), nyugaton 
pedig a napkeleti bölcsek látogatása 
került előtérbe – olyannyira, hogy a 
római katolikus egyház a második 
vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli 
vízkeresztkor, a többit más napokra 
helyezték át. A magyarság körében 
különböző népszokások alakultak 

ki a századok során, amelyek a víz-
kereszt ünnepéhez kötődnek. Szokás 
volt a szenteltvíz hazavitele, mely-
nek gyógyító hatást tulajdonítottak. 
A néphagyomány szerint szentelt-
vízzel megitatták az állatokat, hogy 
ne legyenek az év folyamán betegek, 
vagy az emberek magukra locsolták 
betegségek vagy rontás ellen. Egyes 
helyeken a ház földjét is meglocsol-
ták vele, hogy áldás legyen a házon. 
A bölcsőre is szenteltvizet hintettek, 
a házakra a három napkeleti bölcs 
kezdőbetűjét vésték fel, és vésik fel 
ma is sok helyen: G + M + B.

A 16. századtól kezdve a csillag-
ének éneklése vált az ünnep részé-
vé. A csillagozás vagy háromkirály-
járás a napkeleti bölcsek látogatását 
idézte meg; a három alakot csak 
gyerekek személyesíthették meg, 
legfőbb kelléke pedig a csillag volt, 
amely a három királynak mutatta az 

utat Betlehembe. Az ortodox hagyo-
mány szerint a papok fából készült 
keresztet dobnak a vízbe, majd a 
hívők a vízbe ugranak érte. A dá-
tumhoz számos más szokás kapcso-
lódik: miután a karácsonyi ünnep-
kör vízkereszt napjával zárul, ezen 
a napon szokás például leszedni a 
szeretet ünnepének szimbólumát, a 
karácsonyfát. Ekkor veszi kezdetét 
a mulatságokkal, bálokkal, lako-
dalmakkal teli időszak: a farsangi 
szezon is. Vízkereszt napján szokás 
jósolni is; azt tartják, ha január 6-án 
esik, akkor hosszú lesz a tél, ha hi-
deg van, akkor viszont gyorsan meg-
érkezik a tavasz. A nagy lakomákkal 
annak idején a természetet akarták 
hasonló bőségre ösztönözni. Az egy-
ház évszázadokig üldözte a farsangi 
pogány szokásokat, ám később még-
is átengedte az időszakot a vidám-
ságnak és a szórakozásnak.
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 » ANTAL ERIKA

Ú jdonság várja azokat az érdek-
lődőket, akik a Maros Megyei 

Múzeum régészeti és történeti ki-
állításaira látogatnak a marosvá-
sárhelyi várba, az egykori bíró há-
zába, a későbbi sorozóépületbe, 
amelynek az első emeleti kiállító-
termében egy 19. századi, több száz 
darabból álló kristálycsillárt sze-
reltek fel nemrég a múzeum mun-
katársai.

Soós Zoltán múzeumigazgató ér-
deklődésünkre elmondta, a csillár 
egykor Zsibón, a Wesselényi-kas-
télyban világított, majd a Maros 
Megyei Múzeum tulajdonába ke-
rült, de nem állították ki, hanem 
négy évtizeden át darabokra szed-
ve, bedobozolva, szinte elfeledve 
állt a természetrajzi múzeum pad-
lásán. 

Az intézmény felújítási munká-
latainak elkezdése során „találtak 
rá”, megtisztították, restaurálták, 
majd felszerelték a legmegfelelőbb 
és legméltóbb helyre. A múzeum-
ban egy polgári szobának beren-
dezett teremben látható ezentúl az 
értékes csillár.

Patinás csillár Marosvásárhelyen

A víz gyógyereje. A néphiedelem szerint betegségek, rontás ellen is véd a vízkereszti fürdés

Shakespeare utolsó nagy vígjátéka

Vízkereszt ünnepe a művészetekben is megjelenik: a képzőművészetben, 
irodalomban, zenében. Az egyik legismertebb művészeti alkotás, amely 
címében is vízkeresztre utal, Shakespeare darabja. A Vízkereszt, vagy amit 
akartok (eredeti címen: Twelfth Night, or What You Will) című mű a Bárd 
komédiáinak sorában az utolsó felszabadult és vidám darab, szintézise 
mindannak, amit a nagy drámaíró korábbi vígjátékaiban kipróbált, és sikerre 
vitt. Shakespeare ezúttal nem próbálkozott újdonságok kiagyalásával, a már 
bevált fogások, színházi klisék alkalmazása ugyanis lehetővé tette számára, 
hogy idejét a nyelv és az ábrázolás fi nomításának szentelje. A nagy vígjáté-
kok sorát záró Vízkereszt, vagy amit akartok az egyetlen Shakespeare-darab, 
amelynek többértelmű címe van. Az alcím, „what you will” tucatnyi jelentést 
hordoz: amit akarsz, amit szeretnél, amit kívánsz, te tudod, ahogy akarod, 
nekem mindegy. Egyrészt olyan, mintha Shakespeare nem akart volna címet 
adni a darabnak. Másrészt felhívja a fi gyelmet a vígjáték kettősségére: a 
„Twelfth Night”, vagyis a vízkereszt estéje a karácsonyi ünnepségek vége, az 
önfeledt bolondozás ideje volt, a „will” jelentése pedig többek között a vágy, 
a szexuális vágy, a szenvedély. A darabban a bolondozás és a szerelem áll 
egymással szemben, erre is utal a cím.

 » K. J.

A Csíki Játékszín január 3–6. kö-
zött négy alkalommal játssza 

Szirmai Albert – Bakonyi Károly – 
Gábor Andor Mágnás Miska című 
operettjét. A népszerű operettdalo-
kat hallhatja az előadásban a kö-
zönség, ugyanakkor felbukkan a 
hétköznapi együttélés törvénysze-
rűségeinek ellentmondó, megma-
gyarázhatatlan érvényességű társa-
dalmi hierarchia hatalma. Baracs 
István vasúti mérnök érdekellen-
tétbe kerül a közeli nemesi birto-
kon élő Korláthy gróff al, aki józan 
eszének ellentmondó, rangjánál 
fogva mégis jogosnak hitt igényt for-
mál a falu számára épülő vasútra. 
Baracs és Korláthy grófk isasszony 
ismeretlenül egymásba szeretnek, 
ám a kastélyban áthidalhatatlan-
nak tűnő szakadék tátong közöttük. 
Egy letűnt kor abszurditásig fajuló 
társadalmi különbségeit teszi ne-
vetségessé Mágnás Miska története, 
melyben egy egyszerű lovász min-
den különösebb nehézség nélkül, 
nemeseket megtévesztő hitelesség-
gel tigrisvadász grófnak adja ki ma-
gát. A szerepjáték egyszerűbb, mint 

gondolnánk. A látszat győz az igazi 
tigrisvadász érkezéséig. A leleplező-
dés és a botrány –, ahogyan a sze-
rencsés befejezés is – elkerülhetet-
len. Az előadás a budapesti Hartai 
Zenei Ügynökség hozzájárulásával 
jött létre, a magyar kormány, a mi-
niszterelnökség nemzetpolitikai 
államtitkársága és a Bethlen Gábor 
Alap támogatásával. Az előadásban 
Fü lö p Zoltá n, Má rdirosz Á gnes, Bo-
kor Andrea, Rá duly Beá ta, Bende 
Sá ndor, Kosztá ndi Zsolt, Bilibó k 
Attila, Puská s Lá szló , Sá ndor Anna, 
Pap Tibor, Keresztes Szabolcs lép 
színpadra. Kórus: Adorján Attila, 
Balázs Bécsi Eszter, Baliga Anita, 
Fazakas Tamás, Gábor Margit, Gá-
bor Szidónia, Görbe Norbert, Ilyés 
Klaudia, Juhász Ernő, Krizbai Imre, 
László Mária, Mosoly Tibor, Nagy 
Blanka, Sándor Sarolta. A zenekar 
tagjai: Bene Zoltán – billentyű, Bol-
dizsár Szabolcs – fuvola, Hompoth 
Arthur Norbert – perkució, Ráduj 
Gábor – zongora, Szőgyör Árpád – 
nagybőgő, Veress Csaba Levente – 
hegedű. Az előadást Ká nyá di Szilá rd 
rendezte, koreográfus Gyö rfi  Csaba, 
zenei vezető Bene Zoltán, dí szlet- és 
jelmeztervező  Kelemen Kata.

A Mágnás Miska Csíkban




