
~tő erkölcsi elvek elfogadása, melyek nélkül az ember nem lehetne emberi
mivoltának és máltóságának hordozója és megvalósítója, és ez a szabad ember
szellemi értékelnek birtoklására és kibontakoztatására született személy. A szemé
lyi jogok sérthetetlenek l Minden emberi haladás előfeltétele a demokrácia és a
társadalmi igazságosság alapja. Tehát nem az áll az egység útjában, hogy nincs
egység, hanem hogy nem tűrjük és nem viseljük el egymás világát.

Tehát van .megoldás, ha erkölcsi szinten keressük míndíg a másik jogos
igényeinek elismerését és kielégítését. Meg kell kísérelnünk a megoldáskeresést,
ha szükséges, szenvednünk is kell érte, mert a megosztottság valóban ott talál
ható minden rétegben, mindenfajta csoportban, még a családban is, ahol hatása
n legrombolóbb, mert mérgezi a társadalom gyökerét és forrását. Senki sem
fogja a jelenlegi helyzetet súlyosnak mondani, de nyűgös és kellemetlen az "egy
szív és egy lélek" hiánya. Nem az idealizmus és materializmus vítájáról van
sző, melyet - mindannyian tudjuk -, aligha lehet egyhamar megoldani. De
azt elérhetjük, hogy a keresztény ember és a szocialista ember életszemlélete
és életberendezkedése, értékvilága ne kerüljön olyan feszültségi fázisba, amely
ben nem a javára, hanem kárára vannak egymásnak. Ne bántsuk egymást, ad
juk meg és hagyjuk meg mindenkinek a magáét, és hajtsunk fejet a másik
meggyőződése előtt.

Az együttműködés keresése a dialógusban az egyház számára reményt és
megindokolt [övővárást jelent. Ez a mi "megtisztított utópiánk", amely egyszerre
alkotó vágy, reális tisztánlátás, optimista sodródás az új világ felé a keresztény
ség evangéliumi hite alapján. Reményünk alapja az új emberbe, az új társada
lomba és az újból és mélyebben megismert Istenbe vetett hitünk. A zsinat erre
az útra terelte az egyház fígyelrnét és erőt adott ahhoz, hogy az út végéhez is
elérhessünk.

VAS J6ZSEF

A LEGRÉGIBJl KARÁCSONY
Jézus születésének az emléknapját 354 óta december 25-én ünnepli a keresz

ténység. De keleten már fél századdal korábban megemlékeztek róla. Mégpedig a
hivatalos adatok szerínt legelőször 304. január 6-án, amikor Jézus test szerinti
megjelenését, más szóval betlehemi születését és istenségének első megnyil
vánulásait emelték ünnepi rangra epiphania Domini, "Urunk megjelenése" néven.
Ez volt tehát' az emberiség történetének a legrégibb karácsonya.

\

AZ EPIPHANIA KIALAKULASA KELETEN

1. Születésének a körülményei. Tény, hogy Keleten jött létre, de az időpont ja
bizonytalan. Feltehetőleg a _hivatalos adatnál korábban, már a III. század vé
gén kezdték ünnepelni. Keletkezéséhez az "Elő-Azsia méhéből napvilágra jövő
és veszedelmesen burjánzó" különféle eretnekmozgalrnak szolgáltatták az okot.
Akkoriban a kereszténységre különösen három eretnekség tanítása és látványos
éjszakai szertartásai voltak nagy hatással: a Dionysos- és a napkultuszt köve
töké, továbbá agnosztikusoké, akik a főünnepüket ugyanazon a napon, az óegyíp
tomí naptár .szerinti január 6-án tartották, de mindegyik más nevet adott neki.
- Kérdés, hogy mit és hogyan ünnepeltek ezek?

A pogánysághoz húzó őslakossúg theophaniá-nak (istenielenés) nevezte az
ünnepet. Ezért a görög theophaniák míntáiára már előző este étel- és italáldo
zatot mutatott be a vizet borrá. változtató Dionysos istennek a tiszteletére. Ezt
reggelig tartó táncmulatsággal, délután meg ünnepi játékokkal tették vonzóvá.
- A napkultusz hívei szerint január 6-án volt a téli napforduló ünnepe, a
dies Soiis, amelyet római módra ültek meg. Vagyis a megelőző éjszaka első fe
lében siratóénekek kíséretében elbúcsúztatták a sírjába szálló öreg Nanot, éjfél

. után meg dáridót csaptak annak örömére, hogy az istenek anyja, Parthenos új
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Napot szült a világra...,.. A gnosztikusok szintén virrasztással (vigília) készül
tek az ünnepre, és az imában, zsoltárok éneklésében eltöltött éjszaka után, ün
nepélyes keresztelést tartottak valamelyik folyó partján. Ezzel kettős eseményre
emlékeztek. Az egyik Jézus megkeresztelése, amely (szerintük január 6-án volt
a Jordán folyóban, Tiberiás császár uralkodásának a - 15. évében (Kr. u. 29). Ezért
adták január 6-ának a baptisma Christi (Krísztus keresztsége) nevet. A másik
istenjelenésnek mondható. Szerintük ugyanis Jézusra - akit ők betlehemi szü
letésétől egészen a megkeresztelkedéséig közönséges embernek tartották - január
6-án szállott le mennyei fénytől övezve az istenség lelke, az Aion, és ettől a
lelki újjászületéstől kezdve lett Krisztus, azaz, Felkent, illetőleg Messiás. Erről

meg az epiphaneia (megjelenés) nevet kapta az ünnep. (Vö. J.. P. Steiies, Das
Wesen des Gnostizísmus ... 1922. 80-100; Radó Polikárp, Enchiridion Liturgicum.
1966. II. 1132). - Röviden szólva, január 6-án Keleten minden jelentősebb val
lásfelekezet ünnepelt, csak a kereszténység nem.

Nemcsak az érthető, hogy a keresztényeket vonzották, csábították ezek az
éjszakai látványosságok és a kicsinyhitű, ingatag lelkek kőzül nagyon sokan a
hitehagyás bűnébe estek, hanem az is, hogy a keleti egyház vezetői szinte kény
telenek voltak hozzálátni a január 6-i pogány és eretnek ünnep keresztény szel-
lemű átalakításához, megreformálásához. .

Mindenekelőtt az eretnekek éjszakai szertartásainak a témáját, a tárgyát vál
toztatták meg. A különféle pogány istenjelenések helyett Jézus istenségének
földi megnyilvánulásait kezdték ünnepelni. Például megmutatkezasát a választott
nép fiai, a zsidóság, valamint a' pogányságot képviselő napkeleti bölcsek előtt, a
betlehemi születése idején; a mennyei Atya megjelenését és tanúságtételét szent
Fia isteni kűldetéséről a megkeresztelkedése alkalmával, továbbá Jézus csodatevő

hatalmának első megnyilvánulását a kánai menyegzőn, stb. Ezzel az eljárással
létrehoztak egy többszörösen összetett, komplex témájú, keresztény ünnepet,
amelyet A. Baumstark így határozott meg: "Apparitio divinitatis in carne, cum
omnibus manítestatíoníbus suis est idea centralis et complexíva huíus festi" (vö.
Radó, I. m: 1134). Az új ünnepnek tehát többféle témája volt.

Ennek ellenére a keresztények nem többes, hanem egyes s-zámban álló ne
vet, azepiphania Domini-t adták neki. Feltehetőleg azért, mert a témakörből.

illetőleg Jézus istenségének megnyilvánulásai közül mindegyik egyházközség el
sődlegesen azt részesítette ünneplésben. amely a területén lévő eretnekség ellen
irányult. Igy keletkezett az ünnep központi témája, amely körül a többiek úgy
helyezkedtek él, mint a Nap körül a csillagok. Az önállóságukat megőrizték, de
a jelentőségüket a központi témától kapták. Az epiphania központi témája li IV.
század elején már Jézus betlehemi születése volt, amellyel elsősorban a napkul
tusz, keresztségének ünnepi rangra emelésével. pedig a gnosztikusok, míg a ká
nai menyegző borcsodáját 'ünnepelve, Dionysosnak, a bor és a kicsapongások
istenének a táborától, valamint a január 6-án szokásos pogány szertartásoktól
igyekeztek távol tartani a keresztény híveket. Ezzel az epiphania kialakulása
Keleten befejeződött.

2. Miért került Nyugatra és mi lett a sorsa? Alig telt el fél század és Jézus
betlehemi születésének emléknapja; a karácsony Nyugaton nem kollektív, hanem
önálló, nyilvános ünnep lett. Mégpedig december 25-i dátummal és dies natalis
Christi néven. (Bőv.. Vigilia: 1978 december.) Ez válaszút elé állította a kele
tieket. El kellett dönteníök: együtt ünnepeljék-e Nyugattal a karácsonyt, ahogyan
a Niceai egyetemes zsinat (325) óta a húsvétot. vagy sem? A csatlakozás gya
korlatilag könnyűnek ígérkezett, mert az általuk használt, óegyiptomí naptárban
lévő január 6-ának, a Julius Caesar-féle naptárban, amely a közigazgatásban
birodalomszerte kötelező volt, december 25-e felelt meg. Elvileg azonban nehéz
nek, mert az epiphania Domini eredeti [ellezének, tartalmi épségének és téma
körének a megcsonkítását jelentette. Hogy tehát a századokig elhúzódó húsvét
-vitát ne kövesse egy karácsony-vita, a kompromisszumos megoldást választot
tak: Kelet átvette Nyugattól a karácsonyt, mert a napkultusz elleni harcban
önálló ünneore volt szükséze. Nyugat pedig megrövidített és kissé átalakított té
makörrel vállalta az epiphania ünneplését, Ettől kezdve mind a karácsonyt, mind
az enlnhaniát a Jultanus-napt-ir szerint ülték meg. Az előbbit december 25-én,
az utóbbit meg január 6-án. De csak elvileg I
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A gyakorlatban ugyanis ez a 360 táján végrehajtott ünnep- és naptárcsere
a kölcsönös komprornísszumok ellenére sém érte el a célját, mert sem a kará
csony időpontja, sem az epiphania témaköre nem lett egységes. Az előbbi azért,
mert Jeruzsálem és Mezopotámia, valamint a hozzájuk tartozó egyházközségek
eltogadták ugyan a Julianus-naptárt, de a január 6-i dátumhoz makacsul ragasz
kodtak. Az utóbbi meg azért, mert a tárgyaló felek nem tudtak megegyezni,
hogy a karácsony helyett mi legyen az epiphania elsődleges, ún. központi ~émá

ja or Nyugat a napkeleti bölcsek látogatását, Kelet pedig Jézus megkeresztelke
dését akarta.

Ami a karácsony dátumát illeti, évszázadokkal később történt némi köze
ledés, mert Jeruzsálem az V. század második felében, Mezopotámía pedig a XIV.
század végén fejet hajtott Róma előtt és elfogadta december 25-ét. De az idő

közben szakadárokká lett örmények többsége is, mind a mai napig január 6-án
ünnepli Jézus születését. Az epiphania-ügy azonban egyre bonyolultabbá vált.
Végül is Kelet és Nyugat két pártra szakadt, és míndegyík a helyi adottságok
követelményei szerint fejlesztette tovább január 6-ának nemcsak a témaköret.
hanem a liturgiáját és a nevét is. Emiatt aztán az ünnep jellege és témaköre
már a koraközépkorban egészen más lett Keleten, mínt Nyugaton. Az újkorban
pedig nyugodtan beszélhetünk "kétféle" epiphaniáról, mert a Gergely-naptár be
vezetése (15.82) óta gyakorlatilag az időpontjuk sem maradt egységes. A sza
kadás tehát megtörtént.

A TÉMAKÖRűK BEMUTATASA

1. A központi témájuk összehasonlítása. Az epiphania központi témája Ke
leten a karácsony önállósítása után, Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17) lett.
Helyesebben nem a megkeresztelkedése, hanem az a kinyilatkoztatás, amely sze
rínt a mennyei Atya a Szentlélek jelenlétében saját fiának jelentette ki a Jor
dán folyóban megkeresztelkedő Jézust (vö. Otto Wimmer, Handbuch der Namen
und Heiligen. Innsbruck, 1966. 77-8). Ennek megfelelően alakult át a neve is.
mert az eredeti epiphania Domini-t a mennyeí Atya és a Szentlélek megjelené
sének emlékére a manapság is hivatalos theophania (Úrjelenés) váltotta fel.

Az ünnep átszervezése kettős eredménnyel járt. Az új központi témával
megcáfolták egyik legveszélyesebb ellenfelüknek, a gnosztikusoknak a tanítását.
Hangsúlyozva, hogy Jézus nem a keresztség felvétele alkalmával lett közönséges
emberből Messiás, hanem a mennyeí Atya tanúságtétele szerint, létezésének el
ső pillanatától kezdve az Isten fia, az Istentől küldött Messiás volt. A liturgiá
jával pedig, amelyhez ettől kezdve hozzátartozott a nagy vízszenteléssel (hagías
nos megás) kapcsolatos ünnepélyes keresztelés, sikerült távoltartaniok a híveket
a gnosztikusok látványos rendezvényeitől.

Nyugaton azonban a Jézus megkeresztelkedéséről szóló központi témáról hal
lani sem akartak. Egyrészt, mert a IV. század második; felében az "eretnekve
szély" átmenetileg csökkent. Az ariánusok között például 358-ban szakadás tör
tént és befolyásuk a császári udvarban lassanként megszűnt, Végül Nagy Theodo
sius császár (379-395) sorra bezáratta a templomaikat. A napkultusz terjeszkedését :
észrevehetően fékezte a karácsonynak (dies natalis Christi) december 25-re, a
téli napforduló időpontjára helyezett ünnepe. A gnoszticizmusnak pedig mind a
három (szír, egyiptomi, görög) irányzata Itáliát elkerülve, Afrika felé tartott.
A kisebb eretnekségek (donatisták, priscilliánusok, pelagiánusok, stb.) csak később

kezdtek elhatalmasodni. - Másrészt, az államhatalmat képviselő pogányság nap
jai meg voltak számlálva. Katonai erejük fokozatosan gyengült. Ezért a keresz
ténység Nagy Konstantin halála (337) után többször vívott ellenük győzelmes csa
tát. Sikereiket kénytelen volt elismerni a pogányság hatalmi törekvéseinek utolsó
megszervezője, Julianus (361-363) aposztata is, aki a harcmezőn, kiömlő vérét
az ég felé szórva, így kiáltott fel: "Győztél galileai!" (böv. Marx Ignác-Bilkei
Ferenc, A katolikus Egyház története. Székesfehérvár. 1932. 134 és a kk.),

Ezek után természetes, hogya nyugati egyház a keletitől eltéróen nem az
eretnekmozgalrnak ellen irányuló hitigazságok közül választott az epiphani ának
központi témát, hanem élve a politikai és társadalmi lehetőségekkel, a világhó
dító kereszténység útját kezdte egyengetní, Ezért a tömeges megtéréseket ered
ményező, krisztusi parancsot tűzte napirendre: "Menjetek el az egész világra
és hirdessétek az evangéllumot minden népnek" (Mk 16,15).
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Magától értetődik, hogy ehhez a nagy mísszíös programhoz központi téma
kellett. De talárhattak volna-e alkalmasaobat, mínt a napkeleti bölcsek látoga
tása? Ez ugyanis egyrészt adva volt az átvett epiphania eredeti témakörében,
másrészt kifejezésre juttatta Jezus kivétel nélkül minden embert üdvözíteni aka
ró, megváltói küldqtését. Hiszen az egyházatyák magyarázata szerínt: Amint a
pogányság első képviselői a "csillag" fényénél távoli hazájukból is eljutottak
Betlehembe az Istengyermek imádására, ugyanúgy jutnak el a földkerekség ösz
szes pogány népei az evangélium világosságánál Isten színelátására, az örök
boldogságra,

Ennek kell tulajdonítanunk, hogya. nyugati egyház január 6-án, az epipha
nia átvételével nem a mennyeí Atyának Jordán-parti, hanem a Fiú-istenneK az
egész világ előtt való megjelenését akarta megünnepelni. Pontosabban: azt 8
Szentírásból jól ismert, hármas kinyilatkoztatást, amelyet a pogányságot képvi
selő napkeleti bölcseknek a betlehemi "csillag" feltűnése (Mt 2,1-12), a zsidók
nak a Jézus megkeresztelkedésekor elhangzott, mennyből jövő atyai szózat (Mk
1,9-11), a tanítványoknak pedig maga az Üdvözítő adott tudtára a kánai me
nyegzőn véghezvitt csodája által (Jn 2,1-12). Ennek megfelelően az epiphania
témaköre is három pontból áll. Az egyik, az Istengyermek imádására érkező

napkeleti bölcsek látogatása (adoratío magorum), akiknek személyében az ösz
szes pogány népek meghívást kaptak az egyházba (vocatío gentium). A másik
Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban. A harmadik pedig első csodája a
galileai Kánában. Az ünnep neve azonban a keletitől eltérően nem változott,
Míndmáig az eredeti epiphania Domini maradt, mert a témakőr minden része
Jézus istenségének valamelyik megnyilvánulását tükrözi vissza. .

2. Mi tö;·tént a téma7cöri tagakkal? Theophania témakörének a központi té
mán kívül kezdetben csak egy tagja volt, a kánai rnenyegző borcsodája. az
epiphaniának pedig kettő: Jézus megkeresztelkedése és első csodája. Később ez
a szám rnindkét egyházban növekedett. Keleten a 'I'rulloszí egyetemes zsinatig
(692), ahol szenthárornságtagadók léptek fel, a háromszemélyű egy Isten megje
lenésének emlékére, megünnepelték a Szentháromság titkát is. A' napkeleti böl
csek látogatásáról azonban csak karácsonykor emlékeztek meg, mert szeríntük a
"mágusok" ezen a napon, de a Jézus születését követő évben érkeztek Betlehem
be. Viszont Nyugaton a témaköri tagok száma helyenkint kettőről ötre emelke
dett, mert a VII. századtól kezdve Észak-Itáliában, Francia- és Spanyolország
ban ünneplésben részesítették a Szent vért, mint a borcsoda állandó ismétlő

dését, a kenyérszaporítást, mint a 'Szent testnek, az Oltáriszentségnek az elő

képét, sőt Jézus feltámadásának emlékére, még Lázár feltámasztásának a cso-
dáját is. '

Ezen a témabőségen természetesen témaritkítást . kellett végrehajtani, mert
valamennyit egy napon, egyetlen miseliturgta keretében méltóképpen megünne
pelní nem lehetett. Lássunk néhány példát a ritkításra! Az Úr Jézusnak kiszol
gáltatott János-féle keresztségről a VIII. századig csak "megemlékezés" volt;
olyasmi, mínt a keletiek karácsonyi liturgiájában a napkeleti bölcsek látogatásá
ról. A VIII. századtól kezdve p adig, mivel az epiphaniából oktávás , ünnep lett,
elmaradt a megemlékezés és helyette Jézus megkeresztelkedésének az evangéliu
mát (Jn 1,29-34) olvasták a nyolcadik napon. Ezen, V. Pius pápának a Nagy
Károly-korabeli miseszövegeket rögzítő, ún. Tridenti Mísszáléja (1570) szerint nem
változtattak egészen 1956-ig. Azóta baptisma Damini (Urunk megkeresztelkedé
se) néven külön ünnepe van saját rrnsével. A latin egyház tehát "rehabilitálta"
a keletiek theophaniájának a központi témáját, de a keleti szertartásúak a la
tin epiphaniáét nem.

A kánai menyegző evangéliuma (Jn '2,1-12) szintén a középkorí miseköny
vékben fordul elő legkorábban. Mégpedig az epiphania utáni második vasárna
pon, ahonnan csak 11 XX. század első felében mozdították el rövid időre a Szent
család ünnepe míatt. A II. vatikáni' zsinat óta ismét az eredeti helyén talál
juk, de a felolvasására csak minden harmadik ("C") évben kerül sor. A VII.
századi latin népek által felkarolt három pottémát pedig későbbi keletkezése és
helyhez kötöttsége miatt már V. Pius sem vette fel a mísekönyvébe.

Végül a témabeli eltérések közé tartozik az epíphanlának ielő- és }ltóünnepJése
is. Keleten szígorű böjttel kapcsolatos vigília előzte meg és kíváltságolt nyol-
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tad követte. Nyugaton azonban eredetileg nem volt böjt a vigílián. Helyette a
három hétig (december ltHól január 6-lg) tartó, bűnbánatra buzdító elokeszű

leti idő, a kelták lelkiségéből fakadó és a gallikán liturgiában meghonosodott,
ún. ősadvent (Adventus lJomini: az Úr érkezése, Urjövet) került az ünnep elé,
amelyet csak az V. század végén, az adventnek a karácsony. elé helyezése után
váltott fel a böjt. A nyolcada pedig, amelyet a vigíliával együtt 1956-ban szün
tetett meg Róma, a VIII. századnál korábbról nem adatolható. Manapság ja
nuár 6-ának a míszténíumát a görög egyházban a nyolcad, a latinban pedig
Urunk megkeresztelkedése (Baptísma Domíní), illetőleg az epiphaniát követő két
vasárnap liturgiája egészíti ki attól függöen, hogy az ünnepet a napján, vagy
utána vasárnap üljük-e meg (vö. Radó, I. m: 1137).

Összegezve: A keleti egyház theophaniája a mennyei Atya megjelenésének
és tanúságtételének az emléknapja, amely kezdetben a temakörével együtt a hít
védelern céljait szolgálta. Az eretnekveszélyek megszűnése óta pedig ékes bi
zonyítéka Jézus istenségének és hitünk egyik legnagyobb mísztériumának, a Szent
háromság titkának. Ellentétben a latin egyház epiphaniájával, amely elsődlege

sen a Fiúisten ünnepe és Jézus istenségének különféle megnyilvánulásait volt és
van hivatva elterjeszteni az egész világon. Vagyis kezdettől fogva a hitterjesztés,
a mísszíós eszme szolgálatában áll.

A L~TURGIAJUK ÉS A NEVűK ALAKULASA

1. A miseliturgiájuk kezdetei. A liturgiatörténészek egyöntetű megállapítása,
hogy a kereszténység első három századában Kelet és Nyugat míseliturgíája kö
zött lényeges eltérés nem volt. íme néhány bizonyíték: Ferdinand Proost írja az

. első század míséjéről: "Una, sancta, catholica et apostolica liturgia" (idézi Radó,
A megújuló istentisztelet. Bp. 1973. 21), tehát az apostoli idők liturgiája egy
séges, szent és általános volt. A második században élő Szent Polykarposz szmír
nai püspök (1'156) esete pedig közismert. Rómában járván; Anicetus pápa (155-166)
jelenlétében minden nehézség nélkül végezte a szentáldozat bemutatását, mert ll

liturgia egységes volt. Ugyanezt bizonyítják az afrikai egyházból Tertullianus
(1'220) és Szent Ciprián (1'258), a keletiből Szetit Kelemen (t215?), Origenes
(1'251) és Szent Dénes (1'254) műveíben elszórtan található nyilatkozatok, a har
madik századra vonatkozóan. Mí következik ebből?

Mindenekelőtt az, hogy az epiphania keleti míseliturgiájának a szövege a IV.
század közepéíg, pontosabban az ünnepcseréig (300-360) aligha lehetett más,
mint a többi miseliturgiáé az első három században, hiszen a Milánói rendelet
tel (313) szabaddá lett egyházban a változások nem máról holnapra mentek
végbe. Megvoltak tehát benne a mai mísében is előforduló, ősi tipikus elemek.
Például: a hívek ószövetségi eredetű. köszöntése és azok válasza (Az Úr legyen
veletek. .. stb.) ; az imáknak az örökkévalóságra utaló befejezése ( ... most és
mindörökkön örökké.) ; a héber eredetű "amen" (úgy legyen) szó gyakori hasz
nálata; a hálaadó ének (prefáció) előtti párbeszéd (Emeljük fel szívünket ...
stb.) és a hálaadó éneket követő "sanctus", stb. De nem hiányoztak belőle azok
a míserészek sem, amelyeket Kelet apostola, a Jeruzsálemből származó> és so
káig Efezusban rnűködő, Szent Jusztin vértanú tett közzé Apologia (155) című

munkájában : A könyörgés, lecke, evangélium, szentbeszéd, békecsók, felajánlás,
átváltoztatás, az Úr haláláról való megemlékezés, amen-éneklés, a pap áldozása
és a hívek áldoztatása (vö. Petró József, A szentmíse története. Bp. 1931. 9).
Az epiphania keleti miseliturgiája tehát az első fél században olyan volt, mint á
korábbi· miseáldozatoké.

De Nagy Konstantin Milánói rendelete (313) és Nagy Szent Gergely pápa
halála (604), Illetőleg Keleten a Trulloszi egyetemes zsinat (692) közé eső, újabb
három század leforgása alatt sok változáson ment át. Természetesen a többi
misellturgiával együtt. A bírodalom városaiban épülő bazilikák ugyanis tág te
ret nyújtottak a szent cselekmények kibontakozásához. Ezért a míselíturgía időn

kint új elemekkel (énekkarok, papi segédletek, templomi felvonulások, stb.) gaz
dagodott. A tömeges megtérésele pedig szükségessé tették a korábban egyénileg
fogalmazott liturgikus szövegek több példányban való, írásos rögzítését. így ke
letkeztek a Lectionálék, Sacramentáríumok, stb., amelyek eljutottak a birodalom
minden tájára és helyi szokásokkal, adottságokkal bővült a tartalmuk. Ez az oka.
hogy hamarosan ún. ltturgia-típusok fejlődtek .ki Keleten és Nyugaton egyaránt.
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Más szóval, az első három században tapasztalható egységet a másik három szá
zadban többféleség váltotta fel, az unitas-ból tehát pluralitás lett (vö. Radó, I.
m.: 23-4)..

Keleten a liturgia-típusokból három ismertebb miseliturgia terjedt el. Ale
xandriában és a környékén a Szent Márkról elnevezettet. Palesztina terilletén
meg Jeruzsálem első püspökétől, a Szerit Jakabtól származót használták. De vi
rágzott már- a bizánci vagy konstantinápolyi is. Az első lassankint élszigetelő

dött, csupán Egyiptom ragaszkodott hozzá a XIII. századig. A második azon
ban görög és szír nyelven egész Keleten ismertté vált és a VIII. századig ál
talában ezt használták. Kézenfekvő tehát a következtetés, hogy 692 előtt a
theophania miseliturgiáját is e szerint végezték, mégpedig a nyelvterületeknek
megtelelően szír és görög nyelven. Vajon milyen részekből állhatott ez a liturgia?

Kétségtelennek látszik, hogy ugyanazokból. amelyek a Szíriában 380 körül
keletkezett Constitutiones Apostolorum (Apostoli rendeletek) című munkában ta
lálhatók. Ez ugyanis, mint valami Enciklopédia, tudományos gyűjteménye volt a
Keleten érvényben levő [ogszabályoknak, zsinati döntéseknek. A VIII. könyve
pedig bizonyára a szertartástan szerepét töltötte be a katekumenek (hittanulók)
oktatásánál. mert a "legelterjedtebb keleti miseliturgiának", tehát Szent Jakabé
nak a részeit ismerteti és magyarázza.

E szerint az istentisztelet ötféle szentírási rész olvasásával kezdődött. Kettőt

az Ószövetségből (törvény, próféták), hármat az Újszövetségből (az apostolok
levelei, cselekedetei, evangéliumok) vettek. Ezt követte a szentbeszéd, amelynek
végeztével elbocsátották a katekumeneket egy értük végzett ima kíséretében. A
hívek miséjét hosszú, Iitániaszerű könyörgések vezették be, amelyeket a mí
séző imája, a békecsók, kézmosás és a felajánlás követett. A kánont a párbe
széddel kezdődő és a sanctus-szal végződő prefáció előzte meg. Utána a míséző

elmondta az Oltáriszentség alapítását. E;zalatt történt az átváltoztatás. Majd
megemlékezett az Úr haláláról és kérte az Atyát, hogy küldie el a Szentlelket
az átlényegülés végrehajtására. Ezt követően hosszú imát mondott az élő és meg
halt keresztényekért. Majd áldást adott a népre és felemelte imádásra az -átlé
nyegült kenyeret e szavak kíséretében: Sancta-sanctorum, szent dolog a szentek
nek. Ezután következett a hívek áldoztatása: Corpus Christi' - Krisztus teste
szavak ismétlése közben. A szerpap pedig a kelyhet nyújtotta nekik ezekkel a
szavakkal: Krisztus vére. Aldozás után hálát adtak. A míséző ismét megáldotta
.őket, a szerpap pedig így szólt: He in pace - Menjetek békével (vö. Petró, I.
m.: 11). .

Szent Jakab liturgiáját a 692. évi Trulloszi egyetemes zsinat újjászervezte
és egyúttal meg is szüntette az általános használatát. Manapság évente csak két
szer szolgáltatható ki: október 23-án, Szent Jakab apostol ünnepén és esetleg a
karácsony utáni vasárnapon, amelyet színtén Szent Jakab apostol emlékének
szentelnek a keleti szertartású egyházak. Helyette a konstantinápolyi liturgiát
honosították meg. Ennek három változata van: Szent Vazul, Aranyszájú Szent
János és az előre megszanteltek liturgiája, amelyek görög, arab és ószláv nyel
ven terjedtek el (vö. Berki Feriz, Az orthodox kereszténység. Bp. 1975. 287). Ma
azonban nemzeti nyelveken csendülnek fel szerte az egész világon és a theopha
nia ünnepén a következő szabály szerint érvényesülnek: ha ai ünnep nem esik
vasárnapra vagy hétfőre, akkor január 5-én az esti istentisztelettel kapcsolat
ban Nagy Szent Vazul liturgiáját végzik, 6-án pedig Aranyszájú Szent Jánosét.
Ha azonban az ünnep vasárnapra vagy hétfőre esik, akkor január 5-én Arany
szájú Szent Jánosét, az ünnepen meg Nagy Szent Vazulét (vö. Berki Feriz, Li-
turgikon. Bp. 1955. I. 220). .

Hogyan végezték az epiphania míseliturgiáiát Nyugaton? - Az ünnepet Róma
vette át, tehát a római rítus szerint. Ennek a kialakulásáról azonban keveset tu
dunk. Vannak kutatók, akik Louis Duchesne (Orígínes du culte chrétien. Párizs. 1925.)
francia egyháztörténésszel az élen azt állitják, hogy a Constitutiones Apostolorum
Szíriából hamarosan átkerült Rómába és alapjául szolgált az akkoriban kiala
kuló, római rítusnak. Mások pedig J. Schuster, O. S. B. kardinális (Liber Sac
ramentorum... Torírió. 1929.) munkájára hivatkozva hangsúlyozzák, hogy a Szent Amb
rusnak tulajdonított De sacramentis című irat is hatással volt rá, mert ennek
és a római rítusnak a kánonja több helyen, szinte szó szerint egyezik. Legva
lószínűbb azonban a mai felfogás, amely szerínt a r6mairítusnak nem egy,
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hanem több, számunkra még ismeretlen forrása volt (vö. W.Palmer, Origines
Iíturgicae. London. 1889; F. Probsr, Die Liturgia des vierten Jahrhunderts und'
íhre Reform. 1893; M. Righetti, Storia liturgica. 1950. I. stb.). Ezekből természe
tesen csak a miséző számára írott részek kerültek bele a VI. század elejéről

való (Sacramentarium Leonianum-ba és a valamivel korábbi, egy ideig Galliában
ís használatos, Sacramentarium Gelasíanum-ba, Lecke- és evangéliumgyűjtemény

pedig nem is maradt ránk. Ezért aztán pontosan felsorolni nem tudjuk, hogy
Damasus pápa' (366-384) misereformjától a Nagy Szent Gergely haláláig (604)
eltelt időben, melyek voitak az epiphania míseliturgiájának részei a nyugati egy
házban. De az tény, hogy az ötszázas évek végére " ... szertartásaíban és szöve
gelben csaknem teljes egészében kialakult a római miseliturgta" (vö. Radó, I. m:
53). Ettől kezdve tehát a latin egyházban ezt használják. Kivéve, eleinte a galli
kán, később a mozarab és az ambrozián liturgia fokozatosan zsugorodó területeit.

2. A keresztelés szertartása. A kereszténység első három századában a miseli
turgía egységesnek mondható, de a keresztelés szertartása nem. Bizonyrtja ezt né
hány elszórtan található adat. Ezek szerint az apostoli időkben, úgyszólván, szer
tartás nélkül végezték a keresztelést, Az első század végéről való Didaché (A tizen
két apostol tanítása) ugyanis az előkészületül szolgáló, kétnapos böj .ön kívül csak
annyit mond, hogya püspök vízbe merrtessel vagy háromszoros leöntéssel keresz
telte meg a jelölteket az Úr Jézustól örökölt forma szerínt: "Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében". Téhát csak ai anyaga és a formája volt meg. Szertartásának
a kibontakozása a II. században kezdődöft. Szetit Jusztin (105-166) említi, hogy
több helyen megkövetelték hozzá a hitvallás tudását. Tertullianus (160-240) meg azt
jegyezte fel, hogy Afrikában szokás volt az olajjal való megkenés. A III. szá
zadban pedig megkezdődött a keresztség előtt állók (katekumenek) előkészítése,

hitoktatása, amely néhol egy, máshol két-három évig tartott. De mindebből csak
az látszik, hogy ahány ház, annyi szokás.

Az előkészítés egységesítését a IV. századi tömeges megtérésele tették szük
ségessé és a nyugati egyházban kezdték el. A jelentkezőket összeírták (conscríp
tio), -az előéletüket megvizsgálták (scrutinium), a megbízhatatlanokat eltávolítor
ták (dimissío), a kevésbé m eltókat bűnbánati időre utalták és a gonosz lélek tá
voltartására könyörgést végeztek értük (exorcismus), a többieket pedig a hitbeli
[ártasságuk alapján osztályokba sorolták (classífícatio). Oktatásuk az egész nagy
böjt folyamán, tehát negyven napig tartott. Ezalatt hallgathatták a míselíturgla
olvasmányait. énekelhették a zsoltárokat, de a szent titok megünneplése előtt el '
kellett távozniok az istentiszteletről. .A céljuk megvalósulása. vágyakozásuk tel
jesedése húsvét előtt két héttel kezdődött. Ekkor közölték velük az Apostoli hit
vallást (traditio symboli), amely élőszóban történt és leírni nem volt szabad.
Viszont nagyszombaton délelőtt fel kellett mondaniok (redditio symboli) a Mi
atyánkkal együtt, hogy a húsvéti vigília éjszakáján, fehér 'ruhába öltözve, ün
nepélyesen telvehessék a keresztség szentségét (vö. J. Qnasten, Monumenta
eucharistica et liturgica vetusfissima. Bonn. 1935. ll-60). - Sajnos. ez il nagvon
gyakorlatias eljárás, ilyen határozott formában, nem mindenütt vált általánossá.
Sőt, a század második felében létrejött ünnepesere után újabb eltérések kelet
keztek a keresztelés- szertartásában Keleten és Nyugaton egyaránt.

Keleten az időpontja változott meg, mert húsvét vigíliája helyett, Jézus meg
keresztelkedésének emlékére, január 6-ának (theophania) a vigiliáján szolgáltatták
ki -a nagy vízszenteléssel (hagiasmos megás) kapcsolatban. Ennek a kettős litur
giának eredeti leírása nem maradt reánk, de az V. századtól kezdve, helyi szo
kasokkal átszőve, többféle' változatban terjedt el Kelet népei között. Ezek közül
bennünket közelebbről kettő érdekel: a meleg és a hideg égövi, mivel valami
lyen formában még ma is használatosak.
, A meleg égövi szerínt január 6-án hajnalban a papság és a hívek fáklyás

rnenetben vonultak ki a legközelebbi folyóhoz vagy tóhoz, amelybe elsőnek a
keresztet, Jézus jelképét állították bele. Aztán a pap megáldotta a vizet annak
emlékére, hogya Jordánba lépésével Jézus is megszentelte azt, mielőtt meg
keresztelkedett. Végül a keresztnek, vagyis Jézusnak a jelenlétében megtörtént a
keresztelés a helyi szokásoknak megfelelően alámerítéssel vagy leöntéssal. 
Európában ezt a látványos változat-ot csak a koraközépkorban használták. Leg
inkább az Itália déli részén lakó görögöknél, de máshol is előfordult. Tanús
kodik errpl a VIII. századiSacromentarium Gallonense, amelyben ez olvasható:
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Epiphaniakor a nagy vízszenteléssel együtt "több helyen" megtartják az ünne
pelyes keresztelést "iuxta morem orientalium" (vö.' Radó, Enchiridion. II. 113~).

A meleg égövi változat lényegéhez tartozik, hogy a vízszentelés és a keresz
telés egy helyen és egy időben legyen. Viszont a hidegebb égöv alatt, ahol .a
roíyók és a tavak január 6-ára rendszerint befagynak, kezdettől fogva külön
helyen végezték mínd a két szertartást. Az orosz fejedelemségek területén pél
dául, a X . .századot követően az volt a szokás, hogy .léket vágtak a jégen és a
tőléje fenyőgallyakból épített kunyhóban, katonai tiszteletadás közben áldották
meg a vizet, amellyel bent a templomban leöntessel keresztelték meg a jelölte
ket. - Valószínűleg ezt a kereszteléstől független vízszentelést végezték nálunk
is a XI. században, mert a győri egyházmegye számára, Chartuirgus (Hartwick,
Arduin) püspöksége idején, az 1100 körül írott Zágrábi Missale csak ennyit
mond: Epiphania vígílíáján ünnepélyes vízszentelést keU tartani "ut mos est
grecorum", ahogyan a görögöknél szokás, (Vö. Kniewald Károly, Magyar Könyv
szemle. 1941). Kniewald szerint ezt a szokást "a zágrábi és a magyar egyházak
sokáig megtartották".

Nyugaton az ünnepélyes keresztelésnek nem az időpontja, hanem a módja
változott meg. Az északnyugat felé terjeszkedő latin egyház ugyanis a keletinél
korábban, nemsokára az ünnepcsere után tapasztalta, hogya. hidegebb vídéke->
ken kora tavasszal nem lehet a gyermekeket, de a felnőtteket sem, kint a sza
bad ég alatt megkeresztelni egészségüknek a veszélyeztetése nélkül. Ezért a víz
parti kereszteléseket fokozatosan felváltották a templomok mellé épített keresz
telőkápolnák medencéjében alámerítéssel vagy leöntéssel történő keresztelések,
amelyeket Radó Polikárp (Az egyházi év. Bp. 1957. 83-85) szerint így végeztek:
- A keresztelendők előtt kétnapos szigorú böjt után megnyíltak a templomok
kapui és a félhomályban ácsorgó tömeg között elhaladva, a szentély közelében
sorakoztak fel. Külön a gyermekek, mögöttük a férfiak, utánuk a nők és mín
denki mellett két keresztszülő. A papság a szentélyben foglalt helyet, ahol a,
diakónus a karvastagságú húsvéti gyertya fényénél elénekelte az Exultet-et. Az
tán tizenkét ószövetségi jövendölés következett. Majd megindulta menet a
keresztelőkápolna medencéje felé. Itt a keresztelendők először Nyugat felé for
dultak és ezt ismételték a püspök után: Ellentmondok neked Sátán ... Ekkor
az egyik presbiter megkente őket szentelt ol liliial. Utána Kelet felé fordulva
így szóltak: Alávetem magamat néked Atya, Fiú és Szentlélek. Ezt követően

egymás után léptek bele a vízzel telt medencébe és a diakónus mindegyiknek
három kérdést adott fel: Hiszel-e a Mindenható Atyában ... ? Hiszel-e Jézus
Krisztusban ... ? Hiszel-e a Szentlélekben ... ? A válasz pedig így hangzott: Hi
szek. És minden válasz után következett egy alámerítés, illetőleg a későbbi szá
zadokban leöntés. Végül a vízből kilépőket a presbiter megkente krízmával, akik
fehér ruhába öltözve a püspök elé járultak. Ekkor kezdődött kézfeltétel és ke
reszttel való megjelölés közben, a Megkenlektéged . " szavak kíséretében, a bér
málás- szentségének a kiszolgáltatása, amelynek végeztével valamennyien vissza
tértek a bazilikába és folytatódott húsvét vígfliájának .a szertartása ünnepélyes
hálaadással. - Később ezt a keresztelési szertartást még fejlesztették. Adtak is
hozzá, de el is vettek belőle. A keleti eredetű nagy vízszentelés mintájára hoz
zácsatolták a keresztelőmedence, illetőleg a keresztkút vizének az ünnepélyes
megáldását. Viszont a nem szorosan hozzátartozó részeket a bérmálás kiszolgál
tatásával együtt elhagyták. Igy aztán nemsokára kialakult egy lényegében egy
ségesnek mondható keresztelési szertartás, amellyel Rómának az volt a célja,
hogy a nyugati egyház területéről fokozatosan visszaszorítsa az epiphania keleti
eredetű liturgiáját.

Legkorábban az ünnepélyes keresztelés maradt el. A középkor második felé
ből kevés, az újkortól kezdve pedig egyáltalán nincsenek rá adataink. (Vö. Bres
lauí Agenda. 1499, Prágai Rituálé. 1520. stb.), De hasonló sorsra jutott a folyó
parti vízszentelés is, amelyet a távolság míatt, a nyugati egyház példájára, még
a keleti szertartású papok is többnyire a templomban végeznek.. A különbség
csak az, hogy ők a nemzeti egyházak különböző szövegével, rní pedig a II. va
tikáni zsinatig az 1890-ben Rómától, a "korábbi nem egységes formulák" he
lyett kapott latin nyelvű szöveggel áldottuk meg a vizet.

Visszatekintve megállapíthatjuk, hogya theophaniának mind a három szertar
tását: a mise, a keresztelés és a vízszentelés liturgiáját is a többféleség, plura
litás, viszont az epiphania esetében mínd a hármat az egységre törekvés jellemzi.
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3. A nevük kialakulása. Január 6-ának' sokféle neve van, de valamennyi kö
zül legrégibb az epiphania és a theophania. Az előbbit inkább a nyugati, aa
utóbbit meg a keleti szertartású egyház szokta használni: Az epiphania szó la
tinos módosulata a görög epiphainó igéből származó és .meglelenés-t, ,ki nyilvá
nítás-t jelentő epiphaneia főnévnek. A theophania pedig birtokos szóösszetétel a
görög theos (isten) és a phainó (megjelenni) ige főnevesített alakjából. Tulaj
donképpen mind a kettő istenjelenést, az- istenség megnyilvánulását jelenti. De a
theophaniá-tkizárólag személyre, az epiphaniá-t pedig cselekményre és szóbeli
közlésre 'is lehet vonatkoztatni. _

Ezek alapján az volna a természetes, ha a keleti szartartású népek a theopha
nia, a latin szertartásúak pedig az epiphania megfelelőit veszik- át. De nem igy
történt, mert a theophania szónak egyetlen leszármazottja sincsen. Ezért január
6-ának a névváltozatait legcélszerűbb négy forrásra visszavezetni.

Az egyik a görög epiphaneia, amelynek a másik nagy, kultúrát adó nyelv
ben, a latinban:apparitio (megjelenés), manifestatio (kinyilvánítás), declaratio
(közzététel) 'lett a tükörszava. Ezek közül a görög eredetit az olaszok: epifania.
illetőleg betama. a franciák:épiphanie, az angolok pedig: epiphany alakváltozat
ban vették át. Viszont a keleti szertartású románok a latin manifestatio-t for
dították' le az aratarea, míg az örmények a hajdnuthiun szóval,

A másik forrás a vízszentelés. Ezt főképpen a szlávok használták fel, akik
nek elnevezéseit Kiss Lajos (NytÉrt. 92. szám 215) gyűjtötte össze; Ismertebbek a
következők: A szerb-horvátban : a Vodokrilte (ée) .vízkereszt-et, a vodokrstenje
.vízszentelés-t, avadica ,szenteltvíz'-et jelent. A macedón Vodokrst-nek pedig
.vízkereszt' a' jelentése. De még pontosabban utal az ünnep és a vízszentelés
kapcsolatára az orosz nyelvjárási vodokre8éa, ,amely a ,vízkereszti vízszentelés' és
a .vízkereszt' megnevezésére szolgál. Stb.

A harmadik forrás a keresztelés. Az ezzel kapcsolatos elnevezések közül bi
zonyítéknak elegendő' kettő: a kre8éenije, amely magának a keresztségnek. és a
pr{)sveszenije, amely a keresztség megvilágosító kegyelmének a neve.

Végül a negyedik forrásból származó nevek a napkeleti bölcsekkel vagy há
rom királyokkal vannak összefüggésben. Ezek főképpen a német-római császár
ság, majd a Habsburgok "hatásköréhez" tartozó területeken váltak általánossá.
Igy .keletkezett a német: Heilige drei Könige-Dreiköng (siest), a dán: Hellig tre
konger (sdag), a spanyol: dia de Reyes - los Reyes Magos, a portugál! le jour
Rois, a szerb-s-horvát: tri kralja, a cseh: tri králü, a lengyel: trzech kroli, stb.

Mi azonban kissé szarénytel enek voltunk, mert nem elegedtünk meg január
6-ának egyetlen nevével, hanem a középkor végére lefordítottuk a latinból , átvett
görögös epiphaniá-t, az újkor elején pedig a német Dreikönig-et. Az előbbinek
Vr ki jelenese (Teleki-k.), az utóbbinak meg Haromzent kiraiok (Debreceni-k.)
lett a tükörszava. Ugyancsak a kőzépkor folyamán tűnt fel az ünnep harmadik
magyar neve, a vízkereszt is: uiz kerezt. uiz keorözt (Müncheni-k.), Wt/z kerezth
(Érdy-k.), Viz kereszth napya (RMNy. III. 49) alakváltozatban. A vízkereszt szó
eredetét azonban csak nemrégiben sikerült kideríteni.

A múlt század végén Szarvas Gábor (Nyr, 2:25) adélszláv vodokest, Asbóth
Oszkár (NyK. 18:398) pedig azószlovén (óegyházi szláv) vodokerstje fordításá
nak gondolta. Melich János (NyK. 34:311) szerint az átadó szlávok csak katoli
kusok lehettek, mert a "krst" utótag jelentése a görögkeletieknél : crux, vagyis
,keresztfa', nem pedig: baptisma, tauje, tehát ,keresztség'. Ma már ennél is pon
tosabban tudjuk, hogy tulajdonképpen részfordítás a ,vízkereszt előtti nap-ot
jelentő szerb-horvát vodokrst-ből, amelynek utótagja elvonással keletkezett a
krstiti (keresztel, áld, illetőleg szentel) igéből (vö. TESZ II, 458). Az eredeti je
lentése tehát Kiss Lajos (i. h.) megállapítása szerint: a víz megáldása, vízszen
telés. A magyarban az utótag alakilag a crux, kreuz jelentésű kereszt szavunk
hoz igazodott. A keresztanya, keresztapa" keresztfiít, keresztnév, stb.' szóösszeté
telek 'előtagjának azönban .keresztség' az értelme.

Ebből a névanyagból látnivaló, hogy a magyarban január 6-nak három neve
van: A görögből latin' közvetítéssel érkeaő epiphania Domini (Urunk megjelené
se), a szerb-horvát míntát tükröző vízkereszt, amely leginkább otthonos a köz
tudatban ésa németből fordított: Háromkirályok. Ez utóbbi a napkeleti böl
csek köiépkori 'elnevezése, akikről nagyon keveset tudunk,
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