
VAS JÓZSEF

A KÉT KARÁCSONY

A naptárban csak egy karácsony van. De a régi magyar nyelvben kettő, mert december 25-ét
"nagykarácsony"-nak, nyolcadik napját, január l-ét pedig .kiskarácsony't-nak nevezték az ele
ink. Így él ez a szerb-horvát nyelvben is, ahol a Veliki Botii: nagykarácsonyt, míg a Maii Boiié
tulajdonképpen kiskarácsonyt jelent (vő. Kiss Lajos. NytÉrt. 92. szám, 118). Sőt Melich János
(Szl.Isz, 1/2, 311) szerint a szlovénből is kimutatható mind a két elnevezés mint Jézus születésé
nek, illetőleg névadásának az emlékünnepe.

MIKOR ÉS MERRE TERJEDT EL? I.A római birodalomban. A nagykarácsony 354 után ha
marosan átlépte Róma határát és a IV. század folyamán a birodalomnak szinte minden tartomá
nyában meghonosodott. Ünneplésének az időpontja azonban nem volt egységes. A legtőbb he
lyen december 25-én tartották, a birodalom kettészakadása (395) előtt nyolcad nélkül, utána pe
dig nyolcaddal egészen a mai napig. Néhány keleti egyházkőzség azonban a 360 táján végrehaj
tott ünnep- és naptárcsere ellenére is epiphániakor, január 6-án ülte meg (bőv..Vigilia, 1979. de
cember). Az epiphániának kezdettől fogva volt nyolcada. Keleten tehát előfordult, hogy már a
IV. szazadban nyolc napon át ünnepelték Jézus születését, de az V. század kőzepe óta december
25-i dátummal (vő. Radó Polikárp, Enchir. II. 1125).

December 25-én ülték meg az afrikai keresztények' Karthágóban és a környékén, akiknek
Szent Optatus püspök 362-ben mondta róla az első homiliát, Milánóban Szent Ambrus (340-397)
hirdette ki híveinek az időpontját, a papjainak pedig 374 után kötelező.vé tette terjesztését. Gal
liában főképpen a két, pogányságból megtérő főpapnak, poitiers-i Szent Hiláriustuú: (300-368)
és a hazánk területén, Savariában született Szent Mártonnak (317-392) nevéhez fűződik népsze
rűsítése. Keleten három jó barát igyekezett méltóvá tenni az ünnepet 380 és 390 között : Antio
chiában és a környékén Aranyszájú Szent János (344-407), a keleti liturgia egyik összeállítója; a
Konstantinápolyhoz tartozó egyházközségekben Nazianzi Szent Gergely (329-390); Nyssában,
Pontuson és Kappadociában a tanítványa, Nisszai Szent Gergely (335-394), a misztikus költő és
püspök. Példájukat követte az Erdély területétis magában foglaló Dácia, ahol Szent Nicétász
( +400 körül), a Te Deum állítólagos szerzője volt a karácsony terjesztésének egyik legbuzgóbb
apostola (vö. Radó. i. m.: I I 15).

Január 6-án ülték meg Alexandriában és Cypruson 418-ig. Ettől kezdve azonban, a Rómától
időközbenelszakadt örményeket és Mezopotámiát nem számítva, csupán a Jeruzsálemhez tarto
zó egyházközségek ragaszkodtak január 6-hoz. Jogosan mondhatta tehát Szent Jeromos
(342-420) életének utolsó karácsonyán: " ... az egész keresztény világ ennek az egy tartomány
nak a véleménye ellen van" (Radó, Az egyházi év. 52).

2. A népvándorlás utáni Európában. Szent Jeromos idejében az "egész világ" még a római birodal
mat jelentette. De a birodalom nyugati részének bukása (476) után különféle germán és szláv tör
zsek érkeztek Európába. A germánok közül a nyugati gótok sok kalandozás után a mai Spanyol
ország és Portugália, a frankok pedig nagyjából Francia- és Németország területén állapodtak
meg. Az utánuk érkező angolszászok főleg Britanniát, mig a keleti gótokkal együtt harcoló lon
gobárdok a mai Olaszország északi részét, a Pó síkságát szállták meg.

Spanyolország és Portugália területén a VI. században még a karácsonyt gyűlölő, ariánus "ke
reszténység" virágzott. De 585 után Rekared király népével együtt Róma híve lett. Ezek tehát a
karácsonyt 600 táján kezdték ünnepelni. Viszont a mai Franciaország területének őslakói már a
népvándorlás előtt ismerték a karácsonyt. Látszik ez abból, hogy a frankok vezére, Clodwig
(481~511) az őslakosság Rómához hű püspökei, mindenekelőtt az apostoli lelkű Szent Remig
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(439-533) irányításával térítette meg népét. A középkori Németország csak Nagy Károly
(768-814) halála után, az ún. verduni szerződés (843) alapján jött létre. De az itt élő germán tör
zsek térítését már Szent Bonifác (672-754) megkezdte, akit II. Gergely pápa küldött hozzájuk
718 karácsonyán: "bonum facere", jót tenni (Bonifác = Jótevő). Az angolszászok apostola
Szent Ágoston (+604) apát volt, aki a törzsfők közül elsőnek Kent királyát keresztelte meg 597
nyarán. Ugyanezen év karácsonyán pedig tízezer angolt. A longobárdok megtérítése aránylag
későn kezdődött, mert ők sokáig ariánusok voltak. A karácsonyt csak Nagy Károly korában is
merték meg. Legérdekesebb az északi népek megtérítése, mert közülük kerültek ki az első és az .
utolsó megtérők. Az ír szigetek lakói ugyanis apostoluknak, a 103 éves Szent Patriknak halála
kor (490) már mind keresztények voltak, tehát ismerték a karácsonyt. Míg a Dán- és a Skandi
náv-félsziget népei között Hamburg püspöke, Szent Anzgár-Oszkár (801-865) csak négyszáz év
vel később fejezte be a térítés munkáját (vö. Ijjas Antal, Szentek élete. Bp. 1976. I. 410-41).

Nyilvánvaló ebből, hogy a germán törzsek részint az őslakosság papjaitól, részint a Rómából
érkező hithirdetők tanításából ismerték meg a kereszténység hit- és erkölcstanát, valamint fonto
sabb ünnepeinek szertartását. Így a karácsonyét is, amelyet latinul, a nyugati egyház 395 óta hi
vatalos nyelvén végeztek és december 25-én cum octava ünnepeltek.

A germánok példáját követték a népvándorlás második hullámával, a VII. században érkező

szlávok is. Európa keleti térségében telepedtek le, és három nagy csoportot szokás megkülön
böztetni közöttük. A délieket (bolgárok, szerbek, horvátok, szlovének), a nyugatiakat (lengye
lek, morvák, csehek, szlovákok) és a keletieket (oroszok, ukránok, beloruszok), A déliek közül
legkorábban a bolgárok és a szerbek szerveződtek állammá, és a IX. század vége felé a bizánci
kereszténységhez csatlakozva ismerkedtek meg a karácsonnyal. A horvátoknak és a szlovének
nek azonban sikerült függetleníteni magukat a bizánci befolyástól. Ezért a X. század közepén a
Rómából érkező hithirdetőkneknyitottak kaput. Ugyanigy jártak el 966-ban a lengyelek is. Ez a
három szláv nép tehát latin nyelvű liturgiával ünnepelte december 25-ét. Ellentétben a morvák
kal, akik a bizánci származású Cirill ( + 869) és Method ( + 885) által ószlávra fordított római li
turgiát használták. De a morvák birodalma rövid életűvolt. Egyik részét a magyarok foglalták el
896-ban, a másikon pedig, ahol szlovák ok is laktak, a csehekalapítottak önálló államot. Ezek a
morváktól örökölt ószláv nyelvű római liturgiát, a Rómával való megegyezés alapján, hamaro
san latin nyelvűvel cserélték fel (bőv. Vigilia, 1977. március), amelynek egységét a huszitizmus
térhódítása bontotta meg az újkor hajnalán. A magyarok által lakott területen viszont egységes
maradt a latin nyelvű miseliturgia egészen a Mohácsot követő időkig.

A keleti szlávokróllegkorábban a bizánci kútfőkben találunk említést. Innen tudjuk, hogya
VI. században még nemzetségi szervezetben éltek és csak a IX. század folyamán tömörültek feje
delemsegekbe (Kijev, Novgorod, Csemyigov, Moszkva stb.), amelyek közül a kijevi volt a leg
erősebb. Uralkodója, Vlagyimir (978-1015) a besenyő és a kun támadások ellen szövetségre lé
pett Bizánccal és népével együtt a bizánci kereszténység követője lett. Kijev példáját az összes
orosz fejedelemség magáévá tette. Sőt néhány trák és illír törzsből alakult fejedelemség, illetőleg

vajdaság is tagja lett a keleti egyháznak. (Például a románok ősei vö. Eperjessy Géza, Fejezetek
az egyetemes történelem köréből.Tankönyvkiadó. Bp.j.Ezek tehát valamennyien a keleti rítus
szerint ünnepelték és ünneplik ma is Jézus születését a maguk nemzeti nyelvén (bőv. Timkó Imre,
Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp. 1971. 243-344).

3. Összegezés. A rómaí birodalom romjaíra épült új Európa népei az ezredfordulóra mind meg
ismerkedtek a kereszténység hit- és erkölcstanával, de az ünnepnapjait sohasem ünnepelték egy
ségesen. A szlávok többsége ugyanis a görög nyelvű, keleti rítust vette át az őslakóktól, amelyet
később nemzeti nyelvekre fordítva hagyományozott át az utódokra. Míg a germánok leszárma
zottai a Nyugaton elterjedt latin nyelvű, római liturgiát fogadták el. Ezt használták megbontat
lanul a reformációig, illetőleg a II. vatikáni zsinatig. Még kevésbé mondható egységesnek az ün
nepek időpontja, mert a Julius Caesar-féle naptárt sok helyen mind a mai napig nem cserélték fel
a Gergely-félével (böv. Vigilia, 1980. április). Így aztán, írja Berki Feriz, mindazok a keleti szer
tartású egyházak (orosz, szerb és egy kivételével az Athosz-hegy kolostorai), amelyek az
I923-ban tartott konstantinápolyi összkonferenciájukon nem fogadták el sem az általuk javított
Julián-naptárt, sem korábban a Gergely-felét: 13 nappal "később" ünneplik a karácsonyt, mint
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a Gergely-naptár követői (vö. Az orthodox kereszténység. Bp. 1975. 300). Később, de azért a sa
ját naptáruk szerint december 25-én. Elmondhatjuk tehát, hogy Szent Jeromos utolsó kívánsága
teljesült, mert amióta Jeruzsálem fejet hajtott Róma előtt, az egész keresztény világ december
25-én üli meg Jézus betlehemi születésének emléknapját. Mégpedig kivétel nélkül "cum octava"!

HOGYAN ŰNNEPELTÉKA NAGYKARÁCSONYT? l. Jézus Krisztus szülőföldjén. Jézus
születésének legrégibb, Jeruzsálemben és a környékén szokásos, liturgikus ünnepléséről a XX.
század elejéig keveset tudtunk. A századfordulón azonban megváltozott a helyzet, mert egymás
után jelentek meg nyomtatásban a Szentföldön járt középkori zarándokok feljegyzései: Itinera
Hierosolymitana saeculi lIll-VIlI. címen. Radó Polikárp szerint ezek között legértékesebb Pau
lus Geier jegyzetekkel ellátott, latin nyelvű kritikai kiadása, amely I898-ban jelent meg Bécsben a
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum nevü sorozatban. Itt olvasható Szent Si/via, más
néven Étheria zarándoknő Útinaplója (Sanctae Silviae peregrinatio) 394 tájáról.

E szerint Jeruzsálemben Jézus születésének liturgikus Ünneplése böjttel és zarándoklással kap
csolatos vigíliávalkezdődött és nyolc napon át tartott. A helybeli és a környező falvak ból össze
sereglett zarándokok Jeruzsálem főtemplomában gyülekeztek, ahonnan az óegyiptomi naptár
szerint január 5-én délután indultak el, .Jmáikat egész úton zsoltárénekléssel" váltogatva, a
nyolc kilométerre fekvő Betlehembe a születés bazilikájához, amelyet Nagy Konstantin
(274-337) épített az eredeti barlangistálló fölé. Ennek szűk bejáratánál várakozva, egyenkint já
rultak a "praesepe Domini", az Ú r bölcsője elé, hogy csókjaikkal illessék azt a helyet, ahol az Is
tenFia a földre szállt. Az éjfélkor mondott szentmise alkalmával Jeruzsálem püspöke lépett a
barlang nyílása elé és felolvásta az evangéliumi örömhírt: Szűz Mária megszülte gyermekét és
pólyába takarva jászolba fektette. Erre a bazilikában szorongó tömeg örömujjongásban tört ki.
Mise után a távolabb lakók Betlehemben maradtak, ahol nyolc napon át tartott a karácsony ün
neplése. A környékbeliek pedig fáklyás menetben vágtak neki az éjszakának, hogy Jeruzsálem
Anastasis nevű templomában részt vegyenek a hajnali szürkületben tartott misén. Ezt követően

rövid pihenőre tértek. Délfelé azonban már ott voltak a Martyrionnak nevezett főtemplomban,

és Jézus születésének ünnepi miséjén arcra borulva hallgatták meg Szent János evangéliumának
a szavait: "És az Ige testté lett, és mi közöttünk lakozék". A délutánt pihenéssel töltötték (vö.
Radó, Az egyházi év. 40). .

Ezt a színes karácsonyi liturgiát Francesco Gamurrini olasz tudós találta meg a XI. századi Co
dex Aretinus-ban és I887-ben elsőnek tette közzé nyomtatásban. Mivel azonban Silvia Naplójá
nak eleje és vége hiányzik, a közepéről pedig az 59. és a 75. lap ki van tépve, nem lehet megállapí
tani, hogy a benne lévő karácsonyi szertartás az ünnepcsere (360) előtt, vagy utána keletkezett-e?
Ha azonban más, IV. századi zarándokok liturgikus feljegyzéseivel hasonlítjuk össze e- írja Ga
murrini .. hamarosan bebizonyosodik, hogy Nagy Konstantin idejéből való, tehát bátran nevez
hetjük a karácsonyi miseliturgia "prototípus"-ának. Annál is inkább, mert alkotóelemei szinte
kivétel nélkül megtalálhatók mind a keleti,mind a nyugati egyház rítusában.

2. Mit vett át ezek közül Róma? Ennek tisztázására az Itinerarium .Jappangási ideje" miatt csak
1887 után kerülhetett sor. Legbehatóbban A. Hodüm (De tribus missis in Natale Domini. 1931.
- De origine ac sensu.Missarum in nocte Natalis Domini. 1933) foglalkozott vele. Egyöntetű vé
lemény még nem alakult ki róla. A liturgiatörténészek többsége szerint:

a) Nem valószínű, hogy a böjttel kapcsolatos vigílíát Jeruzsálemből vettük át, mert az első há
rom században ez minden ünnep előtt megtalálható Keleten és Nyugaton egyaránt. Az őskeresz

tények ugyanis Krisztus katonáinak tekintették magukat, akiknek kétféle ellenség: az ördög ki
sértései és a test bűnös kívánságai ellen kellett harcolniok. A kísértések ellen imával és virrasztás
sal: .Vigilate et orate" . Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A bűnös vá
gyak ellen pedig böjttel: Vessétek alá magatokat a böjtnek, hogy a test pajzánkodásaitól megsza
baduljatok - mondogatta híveinek Aranyszájú Szent János.

Nyugaton e szokás alól, a vasárnapokat nem számítva, még a IV. században is csak két ünnep
.volt kivétel. Az epiphánia, amelynek az előtte lévő advent miatt az V. század végéig nem volt vi
giliája és a 370 táján keletkezett mennybemenetel, amelyre böjt nélküli vigíliával készült az egy-
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ház (vö. Mihályfy Ákos, A nyilvános istentisztelet. Bp. 1933. 90). A karácsony vigíliája azonban
Szent Agoston szerint ősrégi és kezdettől fogva szigorú böjttel járt együtt (vö. Artner Edgár, Az
egyházi évnek ... leírása és magyarázata. Bp. 1923. 37). ' . .

b) A karácsonyi három mise eredetéről Etheria Naplójának közzététele után sok tanulmány
-látott napvilágot. Ezek többsége a Rómában karácsonykor szokásos három szentmisét és a vele
kapcsolatos ünnepélyes körmenetet a jeruzsálemi prototípus "helyi adottságokhoz igazodó"
utánzásának tartja. Például T. Berg (Le tre messe di natale. Riv. liturg. 1916) olasz bencés, aki
ezt írta: A jeruzsálemi zarándoklásnak első állomása (sta tio) a betlehemi barlangistálló fölé
emelt születés-bazilika volt, ahol "ad praesepe Domini", az Úr bölcsőjénéljanuár 6-án mutatták
be a világtörténelem első éjféli miséjét. Ugyanígy Rómában is a körmenet első állomásául az Is
tenszülő édesanya tiszteletére épített Santa Maria Maggiore templomot jelölték ki, ahol azóta is
a "praesepe Domini" hasonmásánál hangzik fel ntinden év december 25-én az éjféli szentmise li
turgiája. A második állomás, vagyis a kora reggel mondott pásztorok miséjének színhelye név
szerint is egyezik, mert mind Jeruzsálemben, mind Rómában a Szent Anastasis templomban vé
gezték. Nem is szólva a harmadik helyen sorra kerülő ünnepélyes szentmiséről, amelyet nemcsak
.Keleten, hanem Nyugaton is a kereszténység fővárosának főtemplomában, a Martyrionban, ille
tőleg a San Pietróban végeztek. T. Berg szerint tehát a római liturgiának mind a három karácso
nyi miséje jeruzsálemi eredetű a körmenettel együtt.

Ezzel a tetszetőselmélettel azonban az újabb kutatók nem értenek egyet, mert alapvető hibája,
hogy nincs tekintettel sema történelemre, sem az időrendre. Rómában ugyanis a IV. század fo
lyamán karácsonykor csak egy mise volt. Mégpedig. délelőtt a-Szent Péter-templomban, ahol a
mai három mise közül az ún. "harmadik" misét mondták. Tény az is, hogy az éjféli mise jóval ké
sőbb, az V. század közepén vált szokássá, Valószínűleg a Nesztorius feletti győzelem emlékére,
amikor a régi, Liberius pápa (+ 366) által épített bazilikát restaurálták és III. Sixtus pápa
(432--440)a Szűzanya tiszteletére szentelte fel. A pásztorok miséje Viszont fél századdal korábbi,
mint az éjféli mise. Eleinte a Szent Péter-székesegyházban mutatták be közvetlenül az éjszakai
zsolozsma után, s csak a VI. század közepén került át az Anastasis-templomba, amelyet a keleti
gótokon aratott győzelememlékére építettek és Nagy Konstantin nővéréről neveztek el (vö. Ra
dó Polikárp, Enchir. ll. 1123). Rómában tehát a karácsony kereken számolva: 354 és 400 között
egy-, 400-tól 450-ig kétmisés volt és csak 550 után lett hárommisés. A karácsonyi három mise te
hát nem a jeruzsálemi prototípus utánzata. Már csak azért sem, mert az ige liturgiája, a pászto
rok miséjének a graduáléját és a leckéjét (Tit 3,4-7) kivéve, nem egyezik bennük. Még kevésbé
lehet utánzásnak minősítenia "stációs" körmeneteket. A stációk ugyanis valószínűleg Rómában
keletkeztek az üldözések idején (vö. Mih'ályfy, i. m. : ,88)és így régebbiek a Jeruzsálemben szoká
sos betlehemi zarándoklásnál.

c) Más a helyzet a karácsonynak Rómában, az V. század elején keletkezett nyolcadával. Ez
minden bizonnyal jeruzsálemi eredetű, mert nem hasonlít a két legrégibb ünnepnek: sem a hús
vétnak kezdettől fogva létező, sem a pünkösdnek kb. IIOO-tól (Artner, i. m.: 244) egészen a II.
vatikáni zsinatig meglevő nyugati nyolcadához. Nyugaton ugyanis ennek a két, Ószövetségből
átvett ünnep nyolcadában minden napnak saját miséje és saját zsolozsmája volt, illetőleg a hús
vétnak ma is van, amelyeken más ünnepet megülni nem lehet. Hasonlít a keleti egyház karácso
nyának utóünnepléséhez, mert itt is, ott is több szent ünnepe fordul elő a nyolcadban. Keleten
például ősi szokás, hogy a nagyobb ünnepeket követőenmegünneplikazokat a szenteket, akik
nek az előző ünneppel kapcsolatban fontos szerep jutott (vö. Melles Emil-Szántay Szémán Ist
ván, Görög katolikus Szertartástan. Bpest, 1937. 131). így december 26-án a Szűzanyát és Szent
Józsefet, utána pedig Szent István-első vértanút, majd néhány tartományban Szent János apos
tolt, sőt az Aprószenteket (Innocentes) is, akárcsak Nyugaton (bőv, Radó, i. m.: 1126. Tabella).
Csupán az V. Pius-féle Misekönyvben lévő, de 1961 óta csak megemlékezésnek vehető Beckett
Szent Tamás (1117-1170) és Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepének nincsen nyoma Kelet
karácsonyának nyolcadában. Ám ettől eltekintve, a hasonlóság elve alapján, bizonyosra vehető,

hogy a karácsony nyugati nyolcada jeruzsálemi eredetű. A karácsonyi liturgia alkotóelemei kö
zül csak ez és semmi más.
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MIT ÜNNEPELTEK KISKARÁCSONYKOR? I. A nem keresztény népek. A kiskarácsony,
illetőleg január elseje eredetileg a pogányság zajos mulatságokkal kapcsolatos ünnepe volt,
amely a Julius Caesar-féle naptárreform alkalmával került a Janus istenről elnevezett január hó
nap elsejére Kr. e. 46-ban évkezdet (caput ann i) néven.

a) Hogyan jött létre? Ismeretes, hogy a római birodalom területén élő ókori népek időszámí

tása nem volt egységes. Mindegyik a saját történelmének valamelyik fontos eseményétől számí
totta az éveket. A zsidók eleinte a világ teremtésétől, és Krisztus születésekor 376l-et írtak. Ké
sőbb azonban a babiloni fogság végét (Kr. e. 538) tették meg időszámításuk kezdetének, és az
ősz beköszöntésekor, Tisri hónap elsején kezdték az évet. Az egyiptomiak meg a fáraók'uralko
dását vették alapul, de évkezdő napj uk július 19-evolt, mert ekkor következett be a Nílus termé
kenyítő áradása. A görögöknél az első olimpia megrendezése (Kr. e. 776) jelentette az időszámí

tás kezdetét. Míg a szeleukidák, akik Nagy Sándor halála (Kr. e. 23) után alapítottak birodal
mat, a fővárosuk, Antiochia alapjainak a lerakásától, 312. szeptember l-től kezdték számítani az
éveket. Így tettek a rómaiak is, akik Róma városának alapításától: Ab Urbe condita (Kr. e. 753)
számították és március l-én kezdték az éveket. De csak Kr. e. 46-ig!

Ekkor ugyanis Julius Caesar általános naptárreformot rendelt el. Egyrészt, mert az időszámí

tási eltérések tűrhetetlen nehézségeket okoztak a közigazgatás minden területén. Másrészt, a
pontifexek által, Meton athéni csillagász elvei alapján készített naptár is pontatlannak bizonyult.
Eltért a valóságtól, vagyis a tavaszkezdettől (március 21.) tavaszkezdetig tartó, ún. tropikus év
től. A naptárreform ezeknek a híbáknak a kiküszöbölésére számos, manapság is érvényben lévő

intézkedést léptetett életbe (bőv. Szentpétery Imre, Chronologia. Bp. 1923.8). Többek között ek
kor került a polgári év kezdő napja március l-ről a rómaí tisztvíselők hivatalba lépésének idő

pontjára, január l-re.
Január elseje mindmáig megmaradt a polgári év első napjának. Neve azonban a római biroda

lom bukása után megváltozott, mert az eredeti caput anni-t csak az Itália' területén élő és latinul
beszélő őslakosság utódai, az olaszok őrizték meg capo d'annao(évkezdet) alakban. Ellentétben a
különféle germán népekkel, amelyek az "újév" nevet adták neki. Látszik ez a mai francia (Ie jour
de I'an; le nouvel an), az angol (new year) és a német (Neujahrstag) stb. elnevezésből. Sőt néhány
katolikus szláv nép is követte példájukat. Így a lengyelek (Nuwy Rok), a horvátok (nova godi
na). A finnugor eredetű magyarság szintén az "újév" és az "újesztendő" szavakat használja janu
ár elsejének jelölésére (TESZ I. 804).

b) Hogyan ünnepeltek? A birodalom fennállása idején főképpen két római isten kultusza bur
jánzott a pogány népek között. Az egyik január hónap névadója, Janus. A másik Bacchus, akit a
görög Dionysos alteregójaként tiszteltek. Ez volt a szenvedélyek felszabadítójának, a mámornak
és a mámort előidéző bornak, valamint a szerelemnek és a szeretkezésnek az istene. Amannak a
nevét pedig a latin ianua (ajtó) szóból származtátták. Ezért a bejárat és a kezdet istenének tartot
ták. Két arccal ábrázolták, mint aki egyszerre lát előre és hátra, a múltba és a jövőbe. Szerintük
január elseje olyan, mint egy ajtó. Rajta lépünk át egyik évből il másikba, a mú1tból a jövőbe.
A nagyobb városokban mind a két isten tiszteletére álarcosfelvonulásokat. kicsapongással járó
és reggelig tartó utcai táncokat rendeztek, amelyek többnyire részegeskedéssel végződő tivor
nyákká fajultak és a IV. századra valóságos jogszokássá váltak. Érthető tehát, hogy a 313 után
szabaddá lett egyház minden tiltakozása ellenére, folytatódtak a birodalom bukása után is. Kü
lönben nem találtak volna róluk Ravennában és Galliában VI., Rómában pedig VIII. századi
feljegyzéseket.

Sőt Tacitus Germania címü munkája szerint a birodalom romjaira érkező germán törzsek is
hamarosan kedvet kaptak a pogány rómaiak szórakozásaihoz, mert a verduni szerződés (843)
után létrejött Német- és Franciaország területén már minden január elsején együtt mulattak az
őslakossággal. Függetlenül attól, hogy karácsony és újév között a saját szokásaikat is megtartot
ták. A németeknél kedd (Dienstag) a germán főisten, Ziu napja volt. A szerda (Mittwoch) Wo
dané, a csütörtök (Donnerstag) a mennydörgés istenéé, Donaré, a péntek (Freitag) meg Freya is
tennőé. Ezeken fáklyás felvonulásokat rendeztek a nap névadó istenének tiszteletére. Síposok és
dobosok járták az utcákat, akiket különféle mítoszi lényeknek öltözött férfiak és nők kísértek.
Így, ajárókelőkkel incselkedő ördögfiókák, Wanok, seprűnyélen lovagoló, bosszúálló boszorká-
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nyok (Rauchnáchte), szerelmi bájitalt keverő bűbájosok, ráolvasással foglalkozó kuruzslók (vö.
Merseburgi ráotvasások) stb. .

Mindezek azonban jóval kevesebb fájdalmat okoztak az egyház vezetőségének. mint a francia
országiak. Itt ugyanis az éjszakai szórakozások a XII. századra vallásgúnyolássá fajultak. Vol
tak helyek, ahol "bolond" püspököt választottak, aki az egyházi szertartásokat (házasságkötés,
mise, temetés stb.) bohóckodásaival gúny és nevetség tárgyává tette. Ezért Odilo párizsi érsek
l l99-ben, Péter pápai követ felszólítására kiközösitéssel fenyegette meg a felvonulásokon részt
vevő keresztényeket. Ennek ellenére az újévi pogány szokások Európa-szerte terjedtek tovább és
csak a XV. század közepére sikerült szilveszteri népszokásokká mérsékelni őket.

2. Mit tett ennek érdekében az egyház? A kétoldalú harcot választotta. Vagyis kezdettől fogva
küzdött a Julius Caesar-féle naptár használata és január elsejének pogány ünneplése ellen.

a) A naptárt például az üldözések végéig (313) egyáltalán nem használta li kereszténység, mert
ünnepeik (húsvét, pünkösd, vasárnapok) nem voltak feltüntetve benne. Ezért néhány keresztény
szellemű helyi naptár (pl. Róma városáé) terjedt el helyette. Ezek ókori szokás szerint valamelyik
fontos eseménytől számították az éveket, amelyeknekhosszabb vagy rövidebb sorát érának
(aera: időköz, korszak) nevezték. Itáliában az utolsó éra az üldözéseket befejező Dioeletlan-féle
volt, amely Kr. u. 284-től 306-ig tartott. De Spanyolországban és.Portugáliában a Kr. e. 38-ban
kezdődő, ún. Spanyol-érút a XV. század végéig használták..Keleten pedig a Kr. e. 5509-ben indu
ló, Bizánci-érához ragaszkodtak egészen a kelet-római császárság bukásáig (1453). A 313 után
szabaddá vált egyház "megkeresztelte" a Julius Caesar-féle naptárt. Más szóval a tömegesen
megtérők tájékoztatására feltüntette benne a keresztény ünnepeket, vigíliákat, böjtöket stb. Így
aztán nemcsak a helyi naptárok, hanem az érák szerinti időszámítások is feleslegessé váltak a bi
rodalomnak mind a keleti, mind a nyugati felében.

Hamarosan kimaradt a naptárból az időszámítás kezdetét jelentő "ab Urbe condita" ,elnevezés
is, mert az egyház 525-től Dionysius Exiguus (t540), a .szír származású római szerzetes kezdemé
nyezésére Jézus születésének feltételezett időpontjától, Róma alapításának 754. évétől kezdte
számítani az éveket. Eljárását később az Európába érkező germán népek vezetői is magukévá
tették. Így aztán az egyházi és a polgári időszámítás kezdőpontjaKözép- és Nyugat-Európában
hamarosan azonos lett és maradt napjainkig. Csupán a Keleten felbukkanó mohamedánok szá
mítják az éveket 622-től, Mohamed próféta futásától.

b) Magától értetődik, hogy az egyház a pogány eredetű január elsejét is igyekezett .megke
resztelni", Először csak bűnbánati nappá nyilvánította és a hivekkel litániákat, böjtöket tartatott
rajta. A papok .Prohibendum ab idolis" szándékra mutatták be a szentmisét, val~;yis azért, hogy
a hívek a "bálványok tiszteletétől tartózkodjanak" (Artner. i. m.: 66). Szent Agoston szerint:
"Ezen a napon azért böjtölünk, hogy mialatt a pogányok örvendeznek, mi érettük sóhajtoz
zunk".
Később az egyház kevésnek találta a böjtöt. Ezért bűnbánati nap helyett ünnepnappá nyilvá

nította január elsejét. Mégpedig Mária-ünneppé. A Forum Romanumon elhagyottan-álló po
gány templomot ugyanis a IV. század végén keresztény bazilikává építették át Szűz Máriának,
Isten anyjának tiszteletére. Ez volt a helyzet az V. század elejéig, amikor a nagykarácsony Kelet
ről származó nyolcada is január elsejére került "octava Domini" néven, amint erről a Sacramen
tarium Gelasianum külön miséje tanúskodik (vö. Radó, Az egyházi év. 48). Innen vette át a Gre
gorian um, a Nagy Károly-korabeli Homiliarum és a magyarországi Micrologus alapján az
Érdy-, a Lányi- és a Debreceni-kódex 'kys karatson' stb. néven (bőv. Velledits Lajos, MNy. VIII.
205). Majd a 400 évig használatos V. Pius-féle MissaIéba kerülve áthaladt az újkoron és szabad
jelzést kapotta II. vatikáni zsinaton is. A keresztény ókor folyamán tehát két évkezdő ünnepünk
volt.

De ennyi maradt a középkor elején is, mert Szűz Mária Istenanyasága az Efezusi zsinat (431)
után hamarosan önálló ünnep lett és 576-ban elkerült január elsejéről. Helyette egy egészen új
ünnep, a Circumcisio Domini 'Urunk körülmetélése' tűnt fel. Találóan írta tehát Szentiványi Ró
bert: "A keresztény ókor az Isten anyját, a középkor pedig anya helyett a gyermekét, magát az
Isten Fiát kezdte ünnepelni" azzal a megfontolással, hogy karácsony nyolcadán ez utóbbira em
lékezni helyénvalóbb, mint az előbbire. Az ószövetségi törvény éitelmében ugyanis az újszülött
gyermeknek nyolc nap elteltével nevet kellett adni. A körülmetélés pedig névadási szertartás volt
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(Gen 17,11, Lk 2,21). .Külső jele, nélkülözhetetlen feltétele az Isten választott népéhez való
tartozásnak.

A Circumcisio Domini-t Nyugat adta Keletnek, ahonnan hamarosan á Natale Sanctae Mariae
Szűz Mária születése ünnepet kapta. Ezek egymástól függetlenül keletkeztek és függetlenül vál
tak népszerűvé. A Circumcisió-t, és a róla szóló szentmisét a tours-i zsinat (576) említi előszőr.

Neve hamarosan szerepelt a reimsi Ünnepkatalógusban, majd a Nagy Károly-féle kalendárium
ban és a VIII. század folyamán eljutott Konstantinápolyba. Rómában azonban csak a IX. szá
zad elején vált ismertté. Miséje pedig, amelyet a tours-i zsinat január elsejére írt elő, a Missale
Gothicum, továbbá a Genovától északra fekvő Bobbio nevű városkában talált Sacramentarium
közvetítésével járta be a keresztény Európát. Terjesztésének legbuzgóbb apostola Sevillai Szent
Izidor ( + 636) volt.

Szűz Mária születésének megünneplésére Keleten gondoltak először. A VI. század első felében
Szent Romanesz, a görög himnuszköltő (+560) már említi liturgikus költeményében (Radó. i.
m.: 194), de elterjedése csak a VII. századra tehető. Nyugatra I. Sergius (687-701) pápa idejében
került. Valószínűleg ő tette január elsejére, és így a nyugati egyháznak. a VIII. század elején há-'
rom évkezdő ünnepe volt, amelyekhez hamarosan újabb kettőt csatoltak. Mégpedig Jézus szent
nevének és vérének ünnepét. Tény, hogy mind a kettő beleillett a Circumcisio fogalomkörébe,
mert ez a szertartás név és vér nélkül nem volt elvégezhető. De az is tény, hogy ezáltal az évkezdő

ünnepek száma ötre emelkedett és január elsején valóságos ünnep-bokor keletkezett, amelyet
előbb vagy utóbb ritkítani kellett.

A Szűz Mária születése ünnep leválasztása még a VIII. század folyamán megtörtént. A hagyo
mány szerint egy jámbor szerzetes jelentette a pápának, hogy szeptember 8-án már évek óta an
gyalok énekére ébred, és álmában megtudta. hogy azért énekelnek: " ... quoniam beata Virgo
nata fuit in illa nocte", mert ezen az éjszakán született a Szent Szűz. Állítólag ennek emlékére ke
rült Mária születésének ünnepe szeptember 8-ra, amelyet később IV. Ince (1243-1254) nyolc na
pos ünneppé nyilvánított, mert a hosszabb ideje üresedésben levő pápai trónt sikerült a német
római császár beavatkozása nélkül betölteni. A nyolcadát azonban az újkori ünneprendezések
során törölték.

A szent vér pedig a középkor második felében kapott saját ünnepet. Külföldön a nagyböjt IV.
vasárnapját követő pénteken ünnepelték, de csak néhány egyházmegye és szerzetesrend. Nálunk
azonban országosan elterjedt ünnep volt augusztus 8-i dátummal. Látszik ez Miskolchy László
Egerben föllelhető, 1394-ből származó kéziratos Misekönyvéből, továbbá azokból a pápai bul
lákból, amelyek búcsúkat engedélyeztek a "Garamszentbenedek, Kassa, Szeged, Pécs, Vasvár
szentvér-ereklyéi előtt hódoló zarándokok számára. Ennek ellenére a magyarországi szeritvér
kultusz központja a Tolna megyei Báta volt, ahová 1415-ben elzarándokolt a török fogságból
hazatérő Garay János, a harcba induló Hunyadi János, a humanista Mátyás király, sőt a mohá
esi csata előtt itt hallgatott szentmisét II. Lajos királyunk is. Pedig a szent vér ünnepe ekkor még
csak helyi jellegű volt. Az egész egyház számára IX. Pius pápa írta elő 1849-ben, amikor szám
űzetése helyéről, Gaetából visszatérhetett az örök városba. Ettől kezdve a II. vatikáni zsinatig jú
lius elsején ünnepelte a keresztény világ.

Jézus szent nevének ünnepét az újkorban mozditották el január elsejéről. A szorgalmazója
Szent Bernardin (+ 144;4) és Kapisztrán Szent János (1386-1456)..Kérésük azonban csak
l 530-ban teljesült, amikor VII. Kelemen pápa megengedte, hogy a ferencesek január 14-én ünne
peljék.Az egész egyház számára XIII. Ince tette kötelezővé Ini-ben, és a vízkereszt utáni máso
dik vasárnapot jelölte ki számára. Ezen a II. vatikáni zsinatig csak X. Pius pápa' változtatott
1913-ban, amikor a január 2-a és 5-e közötti vasárnap, vagy ha ilyen nem volt, akkor január 2ia
lett az ünnepe.' .

Végezetül vessünk egy pillantást a II. vatikáni zsinatra. Mi történt itt a két karácsonnyal? 
A nagykarácsony liturgiája szinte sértetlen maradt, hiszen több mint ezerhatszáz év óta nem
mozdult el az ókeresztény alapokról: A kiskarácsonyt azonban valósággal megfosztották közép
kori és újkori "díszeitől". A hajdan oktávás szeptember 8-ból egyszerű tanácsolt ünnep lett.
A szent vér ünnepe beleolvadt az Úrnapjába, amelyen Jézus szent testét és vérét együtt ünnepel
jük. A közel ezernégyszáz éves Circumcisio 1961-ben, a vele szoros kapcsolatban levő Jézus neve
pedig 1969-ben esett ki az ünnepek jegyzékéből. Jelenleg tehát karácsony nyolcadán újra Szűz
Máriát, az Isten anyját ünnepeljük, mint a keresztény ókorban.


