
Radó Polikárp

. AZ ÚR MEGJELENÉSE
Gyönyörű, hangulatos és népszerű, szépségében bonyolult iin

uep Epifánia, az Úr megjelenésének ünnepe. Története, keletkezé
sében szemlélve, rendkívül szokatlan: eretnek vallás talajában
nőtt. A III. század legelején a nagy alexandriai tanítómester,
Alexandriai Kelemen tudósít róla, hogy városában II gnószti
kusok széktája január ll-én, vagy január 6-ún Krisztus kereszt
'ségét ünnepelte meg:

"Basileidés követői megünneplik (Jézus) keresztségének nap
ját. Egész éjjel virrasztanak olvasmányok hallgatásával és azt
állítják, hogy ez (t. i. a keresztség) Tiberius császár tizenötödik
évében (Kr. u. 29), 'I'ybi hónap 15-én (január 11) történt, némelyek
pedig, hogy ennek a hónapnak lO-én (január 6) történt,'?"

Három kérdés vetődik fel, ha ezt a rejtélyes tudósítást ele
mezzük. Az első: vajjon miért ülték meg a gnősztikus szektások
óppen ,Tézus keresztségéU A felelet kézenfekvő: a gnósztikusok
J ézust születésénél fogva közönséges embernek tartották s a
mindenség Istenének szelleme, a pneuma ütakonumenon; a Jor
dánban történt keresztelésekor szállott rá. Csak ettől fogva Chris
tos, Felkent, azaz Messiás.> - A második kérdés: Miért éppen
január 6-át tették meg ünnepük napjának! A feleletet az ó-egyip
tomi naptár ismerete adja meg, ezen a napon volt ugyanis I.
Amenemhet fáraó (Kr. e. 1991) óta. a téli napfordulat ünnepe.
Tévesen azt vélték ugyanis, hogy ezen a napon kezdenek a napok
hosszabbodní, B ezért ez a nap az idő ujjászületésének dátuma. Az
örökkétartó Idő, görögül Aión, a hellénista kaltúra középpontjá
nak, Alexandriúnak város-védő istene volt. -- A harmadik kér
dés: miért éreztek analógiát a gnósztikusok .Iézue és Aión kö
zött'l A választ a hellenizmus henoteízmusra, "egyedistenhitre"
való törekvésében találhatjuk meg. Az egyveretű görög művelő

désre jutott sokvallású nemzetek egymás isteneit azonosították,
hogy a zűrzavarban egységet találhassanak. Aión ugyanaz, mint
Osiris. a régi népszerű nemzeti isten; azért ugyanaz, mint a Kr.
e. IV. század vége óta Osirisból átalakított Serapis: és nem más.
mint a napisten, Hélios, aki szűztől születík, Hélios-Aién pogány
ünnepe a világosság és fény ünnepe volt Alexandriában, az egész
város ujjongott ezen a napon, amelyet pannychis, egész éjjeli
ünnepi virrasztás vezetett be. A gnósztikusok is résztvettek eb
ben az isten-azonosításban- már Malakiás próféta megjövendölte,
hogy az eljövendő Messiás az igazsijg Napja lesz. A vízzel is
összefügg ez az ünnep: ezen a napon ugyanis Osh-ls-Aíón tisz
teletére a Nilusból ünnepélyes szertartással vizet merítettek, sőt'
egyiptomi néphiedelem volt abban az idében, hogy bizonyos szent
helyeken, például Andros szigetén január 6-án fi forrás vize borrá
váltoaik. s
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Az eredetileg ó-egyiptomi pogány napfordulat január 6-Mi ---
lIllOly eretnek vallás ünnepére adott alkalmat - már ünnep TOlt
az igazhitűek között is a IV. szúzad első negyedében, sót elfoga
dása dátumát is meg tudjuk határozni: 312-325 között kellet!
történnie. Az ariánusok ugyanis, kik a niceai zsinat (325) után

. szakadtak el az Egyháztól. már ismerték, tehát 325 előtt már
megvolt; viszont a donatista szakadárok Afrikában nem ülték
meg, mert "nem szeretik az egységet és nincsenek közösségben
a keleti egyházakkal", mint Szent Agoston mond.ia, 4

A Szontlélek csodálatosan vezeti az Eg;rházat: felhasznál pe
gány és eretnek kultikus elemeket fl velük tudja megtermékenyí
teni Isten kertjét,az Anyas:wnt8;:;yhúzat. Az említett elemek kü
lönbözőségetette kollektív, gyi.i.jlemónyes ünneppé DZ Epif'áuiát, Ter
mészetes dolog volt, hogy az iguzhitűek e napon clsösorban JézHiO
seűletését ünnepelték, hiszen kezdettől, születésétöl fo;c'va Isten
fia volt, nem pedig- csak keresztcléaótől fogvu, mint Ll. g nőszti

kusok tévesell vélték. Az alexand "jaj kerosztényak, kiknek kör(·
ből az Epifánia, elindult úgy éreztók, hogy Jézu-,; az igaú Aj;,Ín, az
örökkóva lóság királva, a LOg08, az Ige, ki a világot alkotta, hi
szen - m int Szent János mondja-- "mindenek éíúltala kttek és
nála nélkül semmi sem lett, ami. lett." Mivel a hellenisták Aiónt
is világajkotónak tisztelték, kózanf'ekvő valami volt, bogy 11Z

alexandriai keresztények .Iézusra mutassanak, a világalkotóra 6

így ünnepeljék e napon' születését, A liturgia konzervativizmusá
nak megfelelően azonban megmaradt az Úr megkeresztelésének
ünnepe is, sőt teljesen érthető az is, hogy Aión-Dionysos állító
lagos borcsodájának napján, január 6-án, II keresztények bűszkén

gondoltak arra, hogy az ő Uruk valóban művelt ilyen borcso
dát a kánai mcnnyegzön, s így az is belekerült az Epif'ániát al
kotó titkok közé. A IV. század elején tehát készen állott az új
ünnep. Nevét onnan vették, hogy az antik hitrege szerint a hellén
istenek is meg-megjelentek a földön s a "halhatatJunok" földi
látogatásait "epiphaneiá"-nak, megjelenésnek, kinyilvánításnak ne
vezték. Gyakori keleten a "theophania", istenjelenés név; már köl
tői a "hagia phóta", szent fények elnevezés. Nyugaton az Epifá
nia név lett állandó, bár kezdetben latin fordításban is szere
pelt mint rnanifestatio, deolaratio, azaz a kinyilvánítás ünnepe.

Igy lett az Epifánia Krtsztus istenségének megnyilvánulása föl
di testében, minden más megnyilvánulásával együtt. A születés me
tivuma azonban csakhamar, még a IV. század folyamán elhalava
nyodott, mert a század második fülében Jézus születéséuek ünne
péül már mindenütt a december 25-i új ünnep, a karácsony nyo
mult előtérbe. A születés helyett ekkor újabb mozzanat került az
Epifániához : a napkeleti bölcsek j mádása. Egyedül csak J eruzsá
Iern ragaszkodott makacsul január (i-án .Iézus születésének ün
nepléséhez még több mint egy évszázadon ker,esztüL Smnt Jero
mos szemükre is lobbantja karúesonykor: "Mi úgy tudjuk, hoZy
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Jézu~ ezen a napon született. Mások úgy vélik, hogy Epifánia
napján, de az egész világ ennek az egy tartománynak véleménye
ellen van." i

A kollektív ünnep eszméje: Krisztus istenségének megnyilvá
uulása, liturgikus elmélyedésen ment át. Mint valami több drá
g'akőből álló ékszer, aranyos foglalatot kapott ahieros ttamos,
a "szent nász" gondolatában. Krisztus az Egyház mennyei vőlegé

nye: ez a szentpáli metafora új, szépséges kapcsolatot teremtett
az ünnepet alkotó misztériumok között. Hiszen az ősegyház fel
fogása szerint az Egyház azáltal lesz a megkereszteltek édesanyja,
hogy fi keresztkútból, mely az Egyházanya tisztaságos méhe
(immaculatus divini fontisuterus), új életre szüli a halálnak
szánt embereket. Jézus pedig az ókeresztény és liturgikus felfogás
szerint a Jordánban való keresztségekor megazentelte a vizet,
amint a bizánci általános liturgia a mai napig zengi: "Ma a
vizek természete megszenteltetik és a Jordán kettészakad, s hul
lámainak folyását visszatartja, látván a vizében keresztelkedő

Udvőzftőt." 6 Ha az Egyház az édesanya, makulátlau méhe a
keresztkút, Krisztus a víznek természetfölötti módon való terrné
kennye tevője: megvan az alkalom a szentpáli metaforának telje"
kiépítésére: Epifánia Krisztusnak s az Egyháznak mennyei násza.
Gyönyörűen illik ide a kánai mennyegző már meglévő. valószfnű

leg az antik borcsoda hatására belekerült motívuma: Krisztus, az
E/.n-l1áz jegyese, menyasszonyának lakodalmán műveli első csodá
,Íút, ahol kinyilvánította dicsőségét és hittek benne tanítványai
(Ján. 2, 11). A napkeleti bölcsek pedig, a pogány világ első zsen
,0i, erro a szent nászra sietnek oda, hogy átadják nászajándé
kaikat az istenségét immár a külső világ előtt is kinyilvánító
Udvözífőnek. Igy fejti ki ezt az az elragadó antifóna, melyet
valószínűleg szirből, vagy görögből fordítottak s mely a Római
lJ'.'I.wiáriumban olvasható ezen az ünnepen: "A mai napon meny
uyei jegyesével egyesült az egyház, mert a Jordánban Krisztus
lemosta vétkeit, ajándékokkal sietnek a bölcsek a királyi nászra,
fi a vízből lett boron ujjonganak a lakodalmasok." '

Az Epifánia további sorsa Kelet és Nyugat gyakorlatában kissé
kettévált. A keleti egyházban mindinkább egyoldalúan Jézus ke
[';)szt:s6gének ünnepe lett. Az ősegyház szokását megtoldva, az ÜH
nepélyes keresztséget is kiszolgáltatták ezen a napon; innen ~

bizánci egyetemes liturgiában a "nagy vízszentelés" (hagiasmos
me!Jf.:s) ezen a napon. A Jordánban történt keresztelés emlékére
Iolyóvizet szentelnek meg, a keresztet, Krisztus jelképét, .a víz
be bocsátják. Mennyire megvolt nálunk, középkorunk hajnalán
a latin kereszténység kétségtelen uralma mellett a bizánci hatá'>
ifi, mutatja a XI. század végén Győrött írt Hartwick-agenda.
Bbben ugyanis Epifánia napján megtaláljuk a "Benedictio aque
more gl'ecorum"-ot, a vízszentelést a görögök módja szerint. Csak
töredékesen ismert középkori magyar-római liturgiánk nyilván
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megtartotta ezt a szokást: az ünnep llignépszerübb magyar neve.
Vízkereszt is erre utal. Nem más ez, mint a görög hag'iasmosnak
ószláv közvetítéssel való megrnagyar-ítása: Ószláv neve ngyanil'
vodoszvijatye, azaz vízszentelés, magyarosan "a víz megkeresz
telése", azaz megszentelése, Magyar kódexeinkben túlnyomóan ezt
a nevettaláljuk: "uizkerezt, wyzkerezt" a Müncheni-kódexbon,
Bóesi-kódexben, Teleki-evangéliáriumban, Nádor-kódexben. A 7

európai nyelvekben egyedülálló ez a kifejezés: csak a ma.~fYar

jelöli ezzel a névvel az ünnepet, maga az ószláv kölcsönző nyelv
bogojavlenvé-nek, Isten megjelenésének nevezi. amely névvel
eg'yébként a 'l'eleki-kódexben is találkozunk ("vr ki ielenese'" .
Minden más nyelv másként hívja az ünnepet: befana - épiphanie
- epiphany - Heilige drei Könige -- tri kralové stb,

A keresztelés helyett Nyugaton mindinkább a mágusok moti
vuma nyomult előtérbe. Szent Agoston öt, Nagy Szent Leó hat
ünnepi beszédében esett róluk szó, az ősi Gelasianum szint~ll

csak erről emlékezik meg:
"Méltó és igazságos téged Istenünk, csodálatosnak hirdetni

mindeu rnűveidben, melyekkel feltártad előttünk országodnak tir
kuit, Ezt az ünnepet ugyauis megelőzte a szűzi G~"ermeks2',ülű

hírnöke, a csillag, mely a földreszült égi Urat nyilvánította ki a
bámuló mágusoknak, hogy a megjelenni akaró Istent mennyei
jelzés útján, de mint az időben teremtettet időbeli jelek szolgá
latával is tárja fel a világ előtt." 7

Az Epifánia eredeti kollektív gondolatvilágát csupán a gallikán
liturgia-tipus őrizte meg őseredeti teljességében, tehát a Galliában,
Hispániában s Milano tartomúnyában használt s ma nap már
rószben megszünt liturgiák. Mivel a borcsodát ezeknek a Ji~m'

g"iáknak a virágkorában, a VI-VII. században már HZ Euchn
risztia jelképének fogták fel, ezeken a területeken hozzáadták még
il csodálatos kenvérsznporítás motivumát is: s ekként a borcsoda
a Szent vér, a kenyérszaporítás a Szent test jelképévé magaso
dott, Egy VII. századi gallikán misokönyv, a Missale Gothicum
elragadóan szép, prózai latinságának szegényes köntösén is n
görög eredetinek 'himnikus lendületét átcsillantó szövege fejezi ]; ~
k:tShChben az ókeresztény, eredeti Epifánia tündöklő teljesség....t)f:

Mindenható és drága Mester,
sokszor feltártad enmaqad
csodás csodákkal:
ez ünnepen nagyon!
Időkeréken visszaforgatod,
hogy borrá vált a víz és nem fogyott
az öt kenyér apostolok kezén.
Magas kinílYi székből, Pásztorunk,
lelkünkre küldjed Lelkedet,
M Jordán hűs vi:<'ére szállt
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és míg vizet önt a Keresztelő.

galambnak szárnya csattogott.
I gazság tűzborával töltsed el
híved szivét. ki egylwl'on
szavaddal víz izét
jó borrá változtattad át.
Az égi lakomára hívj, ó Pásztor,
világi éhség tűnjön el,
örök világod ételével hlelal],
erényed szent ajándokát betöltsed
kelyhünk iiblébe és az ördög
erőszakának inni onnan nem szabad.
S ha szódra lelkünk új hazába tart,
oda, ahonnan csillag fénye hullt
a jászol kisdedét imádó máuusokra:
l'öpítsd feléd, ó Pásztorunk, a lelkünk,
ki teljes háromsáobom. élsz s uralkodol
s király vagy mindörökké, ámen! B

Jegyzetek: l Alexandriai Kelemen, Strómateis 1,21,145. Stahlin,
Clemens von Alexandrien, II, Leipzig 1906, 90. -- 2 J. P. Steffen,
Das Wesen des Gnostizismus u. sein Verhiiltnis ZUlU kath. Dogma,
Paderborn 1922, 84-104. - 3 E. Norden, Die Geburt des Kindes.
Leipzig 1924, 34. - 4 Sz. Agoston, Sermo 202, P. L. 38, 1035. 
;; Sz. .Jerornos, Homilia de nativitate Domini, G. Morin,
Anecdota Maredsolana III, 2. Maredsous 1897, 396. - 6 Krajnyk,
Gyüjíeményes énekkönyv 515. - 7 Missa XII. in 'I'heophania,
Wifsou, 'I'he Gelasian Sacramentary ll. -- 8 Missale Gothicum,
JII die Theophaniarum, P. L. 72.

AZ A GYERMEK, aki nekünk született, a körülmetélésben
méltán kapja az tJdvözítő nevet. (Jézus - (Jdvözítő, Szabadító).
Hiszen már attól fogva megkezdte munkálni üd'i'össégünket, hogy
ártatlan gyermeki vérét ontotta értünk. A keresztényeknek nem is
kell már kérdezniök, miért akart az Úr Krísztus körülmetéltetni.
Hiszen u.qyanazért mctélték körül, amiért measzűletett, amiért
szenvedett. Ezekből semmit sem maga miatt vállalt, hanem m'ín
dent a választottakért. Nem bűnben született, nem is a büntől
mctélték körül, nem is a saját bűnéért halt meg, hanem a mi
rétleeink miatt. "Amint az angyal nevezte, mielőtt a méhben 10
oantaiott:" (Lk. 2~ 21). N e v e z t e í.qy npm pedig a d t a neki
ezt a nevet. Mert e z a neve öröktől fogva. Természeiéhez tar
tozik, hogy (Jdvözítő legyen. Vele seideteit ez a név és nem
emberi 1Jagy angyali teremtény adta Neki. (Szent Bernát: Sermo
! f. dp Circumc.)


