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KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK HÁTTERE
Éppen csak, hogy fölsóhajthatott az Egyházanya a nagy viharok után,

rögtön a belső betegség kezdte gyötörni. Ennek a "Sturm und Drang"-korszak
nak szülötte a Karácsony ünnepe; csak gyengéd és tiszteletteljes kézzel nyúl
hatunk hozzá, mert ha rangjával nem is nőtte túl a Húsvétot. l\J.angulatának
melegsézével a mai napig közelebb férkőzött a hivők, elsősorban az egyszerű

nép lelkéhez. Annyival, amennyivel az édes kis gyermeket jobban szeretjük,
mint a győzedelmes hőst, ha mindjárt emezt nagyobbra is tartjuk.

Jézus születését az I-III. század nem ülte meg.
Furcsának találhatjuk, az első három század miért nem ünnepelte meg

Jézus születését. Miért nem jegyezték Jlleg az apostolok Jézus születésének dá
tumát? Miért nem kérdezték ezt kellő időben az apostolok tanítványai? A fele
let egyszerű: az ősi liturgia, a katakombák Egyházának liturgiája, mindent az
Udvözitö halála és föltámadása köré csoportosított, Jézusnak a halálon aratott
~yözelmét dicsőítették, mint a vértanuk halálát szokták azoknak sírjain meg-
ünnepelni. .

Az első három század szelleme egyenesen helytelennek találta volna Jézus
születésének napját megünnepelni. mínt ahogyan a mai napig a szentekét sem
ülik meg. Keresztény körökben lenézték a születés megünneplését: a pogány
isteneknek, tehát a gonosz démonoknak emlékeztek meg a születéséről. Ori
genés ennek megfelelően csak a vasárnapokat, péntekeket. húsvétot és pűn

kősdöt említi, mint a keresztények ünnepeit.
Az őskereszténység is kutatta Jézus születésének napját, de nem azért,

hogy megünnepelje. Jó néhány napról állították, hogy az Jézus születése napja;
ez egy sem veendő komoly, megbízható hagyománynak: mínd mísztíkus el

. gondolásokból indul ki: az Úr Krisztus azon a napon született, mint amelyen
30 évvel később megkeresztelték (jan. 6. vagy 10.), vagy amelyen megfeszí
tették (ápr.. 20.), vagy amelyen az égbe szállt (máj. 20.).

Mi tette a Karácsonyt szükségessé?
A Karácsony az evangéliumi. ojtóággal kereszténnyé nemesedett ó-római

léleknek édes gyümölcse. Ennek a szellemnek egyik legkiemelkedőbb tulaj
donsága a józan gyakorlatiassággal párosult szervező képesség, amellyel szá
zadokon át tudott a világ ura és rendező elve lenni ez a nép.

Karácsony 325-336 között keletkezett Rómában. 354-ből való az Ú. n.
Filckalus-naptár (Kalendárium Bucherianum], és benne 12 pápa halálozási év
fordulója s ez a jegyzék világosan bizonyítja, hogy 336-ban már ismerték a
Karácsonyt, bár nincsen benn a jegyzékben. Karácsony tehát 335-6 Rómá
ban már megvolt. mert Filokalus naptára rómavárosi alkotás. Viszont 325·ben
(niceai zsinat) ez az ünnep még nem volt meg, mert az ariánusok, akik ettől

kezdve semmit el nem fogadtak, karácsonyt a IV-V. században nem ünnepel
ték meg, sőt mindig "haragudtak" az ünnepre. Ravennáról tanusítja ezt Chryso
logus Péter püspök is, ahol az ariánusoknak főfészke volt.

Hogya tényt: Karácsony 325-336 között keletkezett Rómában, meg
magyarázhassuk: miért volt erre szükség, először meg kell értnünk szellem
történeti hátterét. Kor-körképet kell adnunk röviden e korról: a IV. században
a felszabadult Egyháznak két fronton kellett szellemi csatát állnia: az eretnek
ségek belső baja elsősorban az ariánusok ellen, - és a pogányság utolsó,
veszélyes támadása: a Nap-theológia ellen.

Az eretnekségek, főkép az ariánus-mozgalom megértéséhez nem szabad
felednünk, hogy a hellenista műveltségben míndiz két irányzat állott egymás
sal szemben, ami egyébként minden nagy kultúrában többé-kevésbé meg szo
kott lenni. Az egyik irányzat módszerei: az értelem elmélyedökutatása, ·tehát
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spekulatív; eredménye az idealizmus. hordozó alanyát individualizmus jellemzi ,
ókori szellemi középpontja Alexandria volt. A másik irányzatnak módszere az
empíria: a gyakorlati kutatás, pozitív irányban, adatokkal i eredménye: a realiz
-mus: hordozó alanyát inkább a kollektivizmus jellemzi; ókori szellemi közép
pontja: Antiochia. Elég, ha a nagy különbségre mutatunk rá az alexandriai
allegorikus exegézis és az antiochiai betűszerinti értelmet hangsúlyozó exe
gézis között.

Az arianizmus - bár Alexandríában keletkezett - érdekesképen az em
pírikus-relista, tehát sekélyesen racionalista antiochiai irányzat talajában találja
szellemének gyökereit. A libyai Areíos (Arius) Antiochiában tanult Lukianos
iskolájában, akit joggal neveznek az arianizmus atyjának. Itt szívta magába a
hamis alapeszmét társaival, kikből sokan lettek püspökök (syllukianisták), ezt
az axiómát: Isten nem lehet az, akit nemzenek, Isten csak agennétos == nem
nemzett lehet. A' Logos tehát teremtmény, Isten fiává tette, istenitette őt. Már
a II. század vége óta voltak hittudósok (subordinationisták), akik a gnósis
hamis dualizmusa ellen így vélték megvédelmezhetőnek az egyisten-eszmét.
Amúgy is a hellén realizmusnak jobban kedvezett ez a tan: egyszerű, érthető
volt. Módszerük empirikus: a Szentírásból összeállították a helyeket, hol Jézus
emberi volta kidomborodik: .vért izzadott; félt: Jézus pedig impassibilis. tehát
Jézus nem lehet Isten. Az arianizmust 318-ban ítélte el az, ki a Bankalis
templomba Areiost kinevezte: Alexandros püspök. Mégis futótűzként harapód
zott el, mert realizmusa megfelelt a tömegnek, mert a neoplatonikus filozófiai
korszellem is ismert közvetítő lényeket: Mesités-eket az istenség és az ember
között. (Philón logos-ai, Aión is ilyen, a Hélios pedig a Mesités cimet viseli);
végül azért, mert Areios és követői nem vétették alá magukat, hanem mind
több püspököt vontak magukhoz. A niceai zsinatot sem fogadták el, vagy utó
l~g megtagadták és az ingadozó Constantinust 325-337 közt pártjukra vonták.

Éppen ezek az évek karácsony keletkezésének a független történeti mód
szerrel megállapított dátuma. Mily szörnyű harc volt ez: négy gyorsan elmon
dott tény szemlélteti:

330. Antiochia pűspökét, a Nicaenum egyik legkiválóbb harcosát, az ariá-·
nusok zsinaton elcsapják; a császár tűri.

335. A tyrusi zsinat az ariánus-ellenes, párt fejét: Athanasiost leteszi s az
számkivetésbe indul.

336. A konstantinápolyi zsinat Marcellus, Ankyra püspökével teszi
ugyanezt. Miután a fejeket eltávolitották, tervük:

337. rehabilitáltatni Areíost, megsemmisiteni a Nicaenumot, de a vezér
hirtelen meghal; és Constantínus is, miután ariánus keresztségben részesült.

Karácsony ünnepe tehát éppen gyakorlatian hirdethette a nicaeai dogmát:
"Incarnatus est", de azért mégis "Deus de Deo consubstantialis Patri"; a Homo
ousios ensarkos, Consubstantialis incarnatus, a Testté lett Istenfiának nagy sze
mélye az ünnep tárgya. A Logos örök isteni születése a földre született kis
dedben, de inkább az előbbi, mint az utóbbi Karácsony ideológiai tartalma.
Igy érthető; hogy a karácsonyi liturgiában mai napig a fő-evangélium: Jézus
örök születése (In principo erat verbum 3. mise).

A másik front, ahol a fölszabadult Egyháznak a harcot állania kellett: az
új-pogány világnézet: a Nap-teológia. A Nap születésnapját ősi mitológiai
alapon Sziriában és Alsó-Egyiptomban dec. 25-én ünnepelték meg: a régi Nap
meghalt és ezen az éjen az istenek anyja, a férfit nem ismerő Parthenos, a Szűz,

új, kis Napot szült a világra, mely azután megint egy évig élt. E pogány ünnep
még a VIII. század közepén megvolt; jeruzsálemi Kosmas, a palesztinai Maimuna
püspöke mondja Krisztus születéséről beszélve, hogy "már régóta a hellenek
ünnepet ültek ezen a napon, és éjfél felé fejezték azt be, bementek bizonyos
templomaikba. és innen kijöve kiáltották: a Szűz szült, nő a fény".

Egyiptomban és Szíiiában megvolt tehát ez a népszerű mythos a Nap
születéséről az isteni szűz méhéből. Szíriából kerűlt Rómába is. 218-ban Helio-
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gabalus, a szír eredetű caesar a Napot akarta főistenné tenni. A születésnapjá
nak napja: a téli solstitium = napfordulat, melynek neve bruma. Rómában a
bruma külőnösen azóta vált nagyon népszerűvé, amióta Aurelianus caesar, a
nap-vallás egyik legfőbb apostola a Campus Agrippae-n 274. dec. 25-én dedi
kálta a Sol invictus templomát. Azóta ez lett a szír Napisten főünnepe.

A IV. század elejétől kezdve az V. század vége felé tartó időben a ke
reszténységnek nagyon komoly, súlyos harcot kellett vivnia a napvallással, ha
tetszik, mithracizmussal. Cumont, e vallás legjobb szakértője, írja valahol: "Ha
a világ nem lett volna kereszténnyé, bizonyára mithracista lett volna", Meny
nyire veszedelmes volt a napvallás a keresztényekre nézve, mutatja, hogy még
az V. században is akadtak keresztények, akik a Szent Péter bazilikának hátat
fordítva imádkoztak a fölkelő Naphoz dec. 25-én, mint Nagy Szent Leó panasz
kodik egy karácsonyi beszédében.

Mivel már a III. század óta szokás lett Krisztust az igazi Napnak, az Igaz
ság Napjának tartani Malakiás metaforája alapján: "et orietur vobis sol iustitiae
et sanitas in pennis eius" - ezért adva volt az út: az új hornousles Krisztus
születés-ünnepet dec. 25-re él győzhetetlen Nap szűletésnapjára: a Natale Solis
invicti-re tették, hogy ígyellensúlyozhassák a napvallás mágikus vonzóerejét.

Karácsony mysteriuma ezért, akárcsak az ezen a napon újjászülető nap
fény, új világosság az embereknek, Chaire neon phós. Ddvözlégy új fény, az
ókeresztény liturgia szava; "Ddvözlégy estétlen fény" mondja olymposi Metho
dios. Az egész földkerekséget elönti az aranyfényű, boldogító mysterium: "Föl
kelt számunkra az Igazság Napja, tanuskodnak erről a földkerekség megvilá
gított határai", "a fölkelő Nap sugarait elönti az egész világon: Krisztusnak,
a mi Parancsolónknak test szerint való születése is napkelte tanítványai szá
mára, akiket, mint a Nap a sugarait, azétbocsátott az egész világra", mondja
egy V. századi ismeretlen görög hitszónok. Elragadtatottan biztatnak, tegyűk

magunkévá ezt a fényt: "Ragadd meg Krisztust, ragadd meg a látást, ragadd
meg a fényt". - A hitetlenség és a vallási tudatlanság sötétségét ez a fény,
Krisztus fénye űzi el: "Az isteni Irás éjnek mondja az Eljövetel előtti időt,

amelyben még a Sátán zsarnokoskodott, és a földet a tudatlanság sötétsége
tartotta fogva. Nappalnak ellenben (nevezi az isteni Irás) a mi Megváltónk
eljövetelének idejét, mely fénybe borít bennünket, mikor magunkba fogadjuk
az igazi istenismeret fényeit értelmünk által és az Igazság Napját szívünk sze
mével megpillantjuk". mondja Alexandriai szent Cirill.

A karácsonyi mysterium világot megújító voltát az ókeresztény lelki
ség a tavasz metafórájával szerette kifejezni: A tél közepén tavasz, mennyei
tavasz virult a világra. "Amikor a zordon télb ől a meleg tavasz felfénylik, akkor
a föld is zöld növényt sarjaszt ... a mi számunkra is Krisztus, a mennyei tavasz,
a szűzi méhből fölvirult és széjjelszórta az ördög hideg és szeles felhőit" 
mondja az imént idézett V._ századi görög hitszónok. Cyrusi Theodoretus sze
rint: "A virágok s a liliomok a tavasz sarjai. A mi lelkünknek tavasza: Krísztus
nak, a mi Megváltónknak eljövetele, amelyben örvendezett, Izajás jövendö
lése szerint, az egykori pusztaság és virágok termettek a sivatagban". - Gre
gorios Thaumaturgos szava: "Ma a mi vidám tavaszunk, Krisztus, az Igazság
Napja, körülragyogott minket fényes világosságával és megvilágította a hivők

értelmét". - Orményül maradt meg egy szép homilia görögből fordított szö
vege, mely Krisztusról, mint tavaszról szól: .Rózsákkal és liliomokkal és illa
tos koszorúkkal jött közénk Krisztus, a mi el nem 'múló tavaszunk S· az egy
házaknak szép kertjét megtöltötte virágokkal, szívünknek virágágyáf, 'Isten
paradicsomából" .

Gyönyörűen énekli meg az ókeresztény érzést: karácsonykor tavaszi ti

világ Krisztus eljövetele nyomán, egy ismeretlen V. századi latin költő, Gal··
liában:

,,0, Krisztusunk!
Te vagy virágunk, életünk,
örök forrásunk!
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Magasságbéli Istent hordott szűzi méh,
újjongó földre Kisdedünket szülte meg,
és fényben fürdik ma az egész földkerék.
Mosolygó réten friss virágok fénylenek,
korábban, mint kell: ibolyákat nyit a föld,
aranylevéllej bíborkelyhek nyilanak".

Csak mint glosszát, említem meg itt a manap annyira karácsony poézisé
séhez tartozó karácsonyfát. Eredete homályba vész; a középkor mintha nem
ismerte volna. Németország protestáns vidékein bukkanik föl a XVII. század
ban és csak a napoleoni háborúk után terjed el Európa más országaiban. Ez
tény, de igazán kár volfia ezen az alapon lefitymálni, vagy üldözni, hiszen két
igazi vérbeli ókeresztény gondolatot testesít meg. Az egyik: gyertyái által a
fény-motívum szimbolizálása: Krisztus a világ világosságai a másik a tavasz
motívumot szemlélteti, mert 'az északi országokban télen a fenyő az egyetlen
zöld fa. .

A jászol fölállításáról persze nem volt SZÓj ez a középkor áhítatának ki
virágzása. Mint láttuk a gondolat gyökerével az ókorba illik, mint a kará
csonyfánál is: Nem fából készült jászoly. me ly az eredeti Betlehemben sem
volt, hanem a születési barlang másolata, ahol a sziklafalba vájva található a
"praesepe" - de mégis Jézus jászolyára gondolt az éjszakán már az ókor is.

Az ajándékozás is ókori: mar Tertullianus említi Az ordok szerínt a
pápa a szerit éjtszakán - úgy mint a császárok tették - a Lateránban tró
nuson ülve pénzt osztott a biborosoknak és hivatalnokoknak. A középkorban
is szokás: urak alattvalóiknak. kolostorokban az apát ád ajándékot. Alsso
szerz. 1400 k. .Jargum sero"-nak nevezi a karácsony estét.

A kis Jézus-tisztelet, mely a középkorban csaknem minden más motívu
mot elfödött, gyökereivel az ókorba nyúlik vissza. Különösen él keleti Iitur
giákban s az azoknak hatása alatt álló gallikán liturgia-területen találjuk meg
szép és értékes, misztikát lehelő szövegekben a Jézuska-tisztelet gyöngédsé
gét. Görög himnikus szövegek szólítgatják a Kisdedet: ,,0, édességes gyer
mek, hogy tápláljalak tégedet? Hogyan fogjalak karj aimba, ki mindeneket tar
tasz hatalmadban? Hogyan takarjalak pólyába, ki földünket felhőbe burkol
tad? - kiáltott imigyen Úrnőnk, a Szűzanya. Nap, én fiam, a pólyát: hogyan
csavarjam rád? Hogyan tekinthetek félelem nélkül reád, kit sokszemű lény
is csak reszketve lát?" . ' .

Magyarorszégon írták, latinul, ősi nyolcasban a középkor végén az ókori
tavaszmotívumot gycnyörűen értékesítő, gyermekien egyszerű, csilingelő kis
himnuszt, amelyben:

... Széna rideg, mégis nevet
még a jászoly is kacag:
hogy fonhat ja, karolhatja
öblébe a nagy Urat".

Az orom, a karácsonyi újjongás akkora, hogy még a' didergő Kisded is
mintha táncot járna:

"Mikor télből. hóesésből

ráfú] házra a hideg,
a vékonyka, hajlékonyka
kis test táncot didereg".

S ezért önmagát ajánlja föl, testét-lelkét kelleti a költő a Jézuskának:

"Az én keblem: ágynak kelljen,
jászoly legyen a szívem,
Istennel telt széna a test,
istállója kebelem",
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