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A keresztény
idoszámítás és Róma
Most, amikor eljutottunk a 2-3. évezred fordulójára, ráadásul olyan
pillanatban, amikor a Szentatya a kereszténység kétezer évére em
lékezve úgy rendelkezett, hogy a 2000. év a jubileum éve lesz mint
a Szentháromság éve, amelyre a megelőző három esztendőben a
Fiú (1997), a Szentlélek (1998) és az Atya évén (1999) keresztül ké
szülünk fel, nyilván sokakat érdekel, hogy miként alakult ki ma
használatos időszámításunk:egyidejű-ea kereszténységgel, azaz az
Ige megtestesü1ésével, vagy esetleg Krisztus kereszthalálával és a
megváltással, vagy pedig csak később alakult ki egy régebbi ese
mény mérceként kezelésével olyan erényeket téve alapértékké,
mint a Pál által hangoztatott hit, remény és szeretet, amelyekre ala
pozva napjainkban megvalósulhat az új evangelizálás és kialakul
hat és kiteljesedhetik a párbeszéd a világgal és a vallásokkal.

Mint ismeretes, a kereszténység a Római Birodalom keretei kö
zött bontakozott ki, s ezért magától értetődő, hogy a keresz
ténység kezdetei a korabeli időszámítás rendszeréhez kapcsolód
tak, amely alapvetően azonos volt a Római Császárság folyamán
használt kronológiával.

A római kronológia a császárkorban

Császári naptárak A principatus megteremtője,Augustus is jelentőséget tulajdonított
a kronológiának, így utasítást adott a fasti Capitolini, vagyis a "Ca
piioliumi naptár" megszerkesztésére. Voltak azonban egyéb ún. fasti
minores, azaz "Kisebb naptárak". A császárkorban fennmaradt az a
köztársaságkori időszámítási rendszer, hogy az évet továbbra is két
consul nevével jelöljék, minthogy azonban egy idő után a principa
tus folyamán egy évben négy consul is volt, ezért az év első felének
consulpárja szavatolta az eponymatust, vagyis az év consuli nevek
kel való jelölését. Úgy látszik azonban, hogy már Augustus kísér
letet tett az uralkodói évek alapján történő datálás meghonosításá
ra, amennyiben megpróbálta a rá jellemző óvatossággal kiszorítani
a consulok szerinti időszámítást a maga tribunicia potestas-ára való
utalással, vesd össze Res gestae divi Augusti (A néhai/vagy isteni/ Au
gustus tettei) 35. fejezete, ahol Augustusszal kapcsolatban ezt talál
juk: tribuniciae potestatis XVIII consul XII (amikor a tribunusi jogkör
rel tizennyolcadszor, a consuli hatalommal tizenkettedszer volt fel
ruházva), ami Kr. e. 5-nek felel meg; s a szisztéma valójában a régi
típusú consuli datálás kiegészítéseképpen jelent meg. Augustus
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Hibák a datálásban idejében és a Kr. u. 1. sz. császárai alatt a tribunusi év számítása a
hivatalba lépés napjától kezdődött, ami Augustus esetében Kr, e.
23. július l-jét jelentette, míg az utódok ugyanezt a dies (később

natalis) imperiitől, vagyis a császári trónralépés napjától végezték,
azaz amikor a proconsuli hatalmat elnyerték. Ha az illető ezt már
társuralkodóként megkapta, akkor ez szolgált a számítás kezdetéül.
Ezért lehet, hogy amikor Augustus Kr, u. 14. aug. 19-én meghalt,
Tiberius július l-jétől már trib. pot. XVI-val, vagyis néptribunusi
hatáskörrel már 16. alkalommal volt felruházva, halálakor pedig
(Kr. u. 37. márc, 16.) trib. pot. XXXVIII-val volt ellátva, azaz 38.
esetben részesült a tribunusi hatalomban. Hogy az ilyen módon
egymás mellett futó két tribunusi évszámítás összeolvadását meg
akadályozzák, a társuralkodó a maga "újévi napjául" az uralkodói
kezdő napját kapta, vagyis Tiberius esetében Kr, e. 6. júl. l-jéről van
szó. Ilyen módon a tribunusi év változó volt, s ennek megszünte
tése érdekében Traianus alatt a tribunusi év kezdeteként visszaállí
tották a plebeiusi évet, azaz a "tribunusi újév kezdete" ismét de
cember 10. lett; ugyanakkor az első évnek a hatalom átvételétől az
első december 9-ig eltelt időszak számított. Mindenesetre Nervától
kezdődőleg tribunicia potestas alapján történő datálás gyakorlatilag
egyet jelentett a császári évek szerint való keltezéssel. Később a zavar
gások idején, a Severus-dinasztiától kezdődően hibás datálások kez
denek feltűnni a provinciákban, mivel semmibe veszik a jelzett alap
elveket. Diocletianus a tribunusi év kezdetének ismét január l-jét te
kinti, Constantinus többször megváltoztatja a terminust, de II.
Constantinus újból december lO-et veszi alapul (Kr. u. 324-től, amikor
Caesar lesz). - Mindezzel párhuzamosan a Római Birodalom keleti
provinciáiban többnyire a hellénisztikus és a keleti tradíciót követték
a datálásban, ahogy arról a különféle görög időszárnítások és a bizánci
kronológia tanúskodik.

A Julianus (a caesari) naptár használata

A császárkorban mindvégig az a naptár maradt érvényben, amelyet
még Caesar vezetett be, aki úgy szüntette meg a korábbi római
naptár hibáit, hogy azt megszüntette, s egy újat iktatott be. Ez úgy
történt, hogy a Kr. e. 46-os évbe intercalálta, vagyis beiktatta a tény
leges napévtől való 90 napos elmaradást, 23 napot iktatva be szo
kásos módon február 24. után, és rendkívüli módon 67-et november
és december hónapban; majd pedig 45. január l-jével érvénybe lép
tette az alexandriai matematikus, Szószigenész támogatásával azt a
naptárt, melyet róla Iulianus naptárnak neveznek. Ez az egyiptomi
365 napos évet vette alapul, és annak a valóságos napévtőlvaló 1/4
napos eltérését február 24-ének négy évenként történő megkettőzé
sével egyenlítette ki (szökőnap: a.d. bis VI Kal. Mart., vagyis a má
sodik február 24., amiért a szökőévet a császárkorban annus bis(s)ex
tus-nak hívták. A fölösleges 10 nap úgy lett felosztva a római hó-
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napok között, hogy az évszakok kezdetére és tartamára vonatkozó
adatokat ez ne befolyásolja. A 31 napos hónapok: Januarius, Martius,
Maius, Quintilis (Kr. e. 44-től Julius), Sextilis (Kr. e. 8-tól Augustus),
Ociober, December. A 30 napos hónapok: Aprilis, Iunius, September,
November. A Februarius 29 nap. Kezdetben az intercalatiót hibásan
hajtották végre a pontifexek, a pogány Róma főpapi kollégiumának
tagjai. Kr. u. 8-tól azonban a Iulianus naptár zavartalanul érvénye
sülhetett. A keleti tartományokban is fokozatosan ez jutott szerephez.

A hét mint időegység

Ez a beosztás eredetileg a naptártól függetlenül vonult végig az
éven. Voltaképpen a római hét (nundinum) nem is hét napból állt,
hanem nyolcból, s a nundinaemegjelölés kezdetben a Kalendae (min
den hónap első napja a római naptárban) előtti 9. napra vonatko
zott, amely főleg a parasztok vásár- és ünnepnapja volt, amikor a
rustici, a falusiak az Urbs-ba, vagyis Róma városába sereglettek (vö.
dies nundinales), ám bíráskodási és népgyűlési nap is volt, s később

a hét megjelölésére is szolgált. Szabályozása először a Kr. e. 287-es
Hortensius-féle törvény révén történt. A nundinae napjait a nundi
nalis betűkkel látták el A-tól H-ig. Ezt a szisztémát a Kr. u. 3. szá
zadban váltotta fel a hét napból álló tulajdonképpeni hét, amelyben
mint a bolygók hetében minden egyes nap első órájának vezérlő

bolygója, nyugaton pedig kezdettől fogva egy-egy bolygóisten adta
az elnevezését az egyes napoknak. Egyidejűleg keletről elterjedt a
holdnapok szerinti datálás is, így találkozunk például efféle kelte
zéssel: X Kal. [un. lun. XVIII die loois, vagyis május 23., a 18. hold
nap, Iuppiter napja (= csütörtök) (Kr. u. 205-ben). A hét napjai sze
rint való számítás fennmaradt az egyházi használatban, amelybe az
ismeretlen eredetű zsidó hétből átkerült a 7. nap mint ünnep, ame
lyet Kr. u. 321-ben Constantinus a dies Solisra, vagyis a "Nap nap
jára" rögzített mint Krisztus feltámadásának napjára.

Az indictio (az adómegállapítás és kirovás) szerint történő időszámítás

Az indictio bevezetése Bizonytalan, hogy mint időszámítási rendszert, mikor is vezették
be az adómegállapítási és -kirovási szisztémát, az ún. indictionest.
Ez az eredetileg 14, majd 15 éves adózási időbeosztás először rnin
den bizonnyal a római Egyiptom (provincia Aegyptus) tartományban'
fejlődött ki mint adózási ciklusok sora. Van olyan tudós, aki egy
Kr. u. 303-ból való dokumentum alapján Kr. u. 297/298-at tételezi
fel az első indictio kezdeteként. Mások ettől eltérő véleményen van
nak, mint például az a történész, aki a Kr. u. 312 mellett tört lán
dzsát. Ezek szerint bizonytalan, hogy még Diocletianus vezette-e
be az indictio szisztémáját, vagy már Constantinus. Ezeknek a 15
éves ciklusoknak, akárcsak a heteknek eredetileg nem volt (sor)szá
mozása, ezért egy év indictiós száma csak egy másik datálás kiegé-
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szítéséül szolgált. Nyugaton az 5. századtól terjedt el igazából, s a
középkoron át egészen az újkorig fennmaradt mint időszámítási jelzés.

Pogány és köztársaságí eredetű időszámítási korszakhatárok

l VÖ.: Syria: Pompeius,
így Kr. e. 66: Apameia,

Arados; 64: Gadara,
Arethusa, Skythopolis,

Tripolis; 63: Gerasa,
Philadelpheia,

Démétrias; 61: Gaza stb.

A császárkorban az egyik elterjedt korszakhatár, mintegy új aera,
azaz éra, korszak kezdete, Diocletianus trónralépése volt (Kr. u.
284), amely még a keresztény időkben is fennmaradt valameddig,
például Egyiptomban. Ugyancsak a császárkorban terjedt el az ab
urbe condita, vagyis Róma-város alapításától (= Kr. e. 753) történő

datálás, mivel ekkorra már általánosan elfogadták a Varro-féle vá
rosalapítás időpontját, s ezzel kiküszöbölték a valamikor még Cicero
által is felemlegetett véleménykülönbségeket (Kr. e. 814, vagy 751,
vagy 747, vagy 728 stb.). Így azután ez a keltezési mód, amely előbb

csak az irodalomra, főként a történetírásra volt jellemző (Livius, Di
onysios Halikamasseus), hosszú időre, szinte egészen korunkig meg
gyökerezett. Számoltak különféle provinciális, így például egyiptomi
aerákkal is. Ugyancsak tudunk egyes uralkodók próbálkozásairól, akik
főleg saját császárságukkal kíséreltek meg új érát kezdeni, mint pél
dául Hadrianus Kr. u. 124-től Görögországban. Voltak különféle késő

hellenisztikus számítások is, amelyek egy-egy város vagy terület "fel
szabadításától", mint korszakhatártól indultak el.'

Keresztény kronológiák

2VÖ.: losephus Flavius:
Antiquitates ludaicae

/Zsidó régiségek/, 20,
200, aki beszél

Jézusról, az ún.
Krisztusról; e részt

egyesek keresztény
betoldásnak tartották, de
Melessége ma kevésbé

van megkérdőjelezve,

mint a 18,63 skk.-é
3VÖ.: Tacitus: Annales,
15,44 - Kr. u. 110 kr.;

ifj. Plinius: Epistulae
/Levelek/, 10,96 skk. Kr.

u. 111 kr.
4Suetonius: Vita Claudii
/Claudius élete/ 25,4 

Kr. u. 100után.

Magától értetődő, hogy az ókori Római Birodalom keresztényei
szemében a datálás szempontjából központi jelentőségű volt egy
részt Jézus Krisztus születése, ennek időbeli elhelyezése, vagyis az
incarnatio, azaz az Ige megtestesülése, másrészt az ótestamentumi
hagyomány, s a Novum Testamentum adatainak ehhez időbeli vi
szonyítása; nem hagyva persze figyelmen kívül az antik világ kro
nológiai szempontjait sem, amit a harmadik döntő momentumnak
tekinthetünk. További fontos támpont lehet még az apostolok mű

ködése, és ennek időbeli elhelyezése. Végül a kereszténység további
terjedése és államvallássá válása érezteti jelentőségét a történeti
kronológia felfogásában és értelmezésében. Az antik világ szem
pontjából az mindenesetre nagyon lényeges, hogy a latin-görög
nyelvű nem keresztény források nem annyira Jézus személyével
foglalkoznak,2 hanem inkább általában a keresztényekkel, illetve
Christusszal- vagy Chrestusszal," aki nem biztos, hogy azonos az
előbbivel. mert esetleg csak egy Rómában feltűnt zsidó agitátor le
het. Az antik zsidó hagyomány sem vonta kétségbe Jézus történeti
voltát, csak éppen személyérőlnagyon eltérő képet rajzolt a keresz
tény forrásokhoz képest. A Talmud (zsidó törvények és magyaráza
tok gyűjteménye) egyes helyeit összegezve az rajzolódik ki Jézus
ról, hogy egy bizonyos Panther nevű férfinak volt - egyes értel
mezések szerint - törvénytelen fia Jesu, azaz Jézus, aki csúfot
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Jézus családfája

Jézus születésének
időpont ja

SBiblia és asztronómia.
Mágusok és a csillag

Máté evangéliumában,
1998,111,

(erősen átdolgozott
az 1994·es első

kiadáshoz képest).

f>vö.: uo. 40 skk.

űzött a hagyományból, félrevezette és felizgatta a népet, öt tanít
ványt gyűjtött maga köré, és húsvét előestéjénkeresztre feszítették.
A Toledot Jesu, vagyis a Jézus élete hasonló történetek gyűjteménye,

bizonyítva, hogy a középkori zsidóság körében ez a hagyomány
különféle változatokban továbbélt, s hitelétől csak a 18-20. század
folyamán próbálták meg helyenként nagyon is erőszakolt módon
megfosztani. A legkorábbi keresztény iratok, Pálnak a Kr. u. 50-es
évekből való levelei igen kevés adattal szolgálnak Jézus életéről,

akit nem is ismert személyesen (2Kor 5,16),s akiről hallomásból, már
egyfajta hagyomány nyomán volt tudomása (IKor 11,23skk, 15,3skk,
Róm 1,3 skk, Fil 2,6-11). Ami a Novum Testamentum evangéliumait
illeti, itt Jézusnak, Dávid leszármazottjának (vö.: Mk 10,48)két család
fája ismeretes: az egyik Ábrahámra megy vissza (Mt 1,1-7) ; a másik
Ábrahámon keresztül Ádámra (Lk 3, 23-38). Az előbbi erőteljes stili
zálást mutat és csekély a kronológiai értéke. Az utóbbi is inkább a
megváltást hangsúlyozza. Mindebből arra következtethetünk, hogy
kezdetben nem létezett egységes hagyomány Jézus őseiről, s a messi
ási szerepet genealógiai módon is megalapozni csak később próbál
koztak egyes keresztény gyülekezetekben, felhasználva ehhez a Sep
tuaginta szövegét, ami nyilvánvalóvá teszi a görög hagyomány jelen
tőségét. Az említett genealógiáknak tehát önmagukban nincs valódi
történeti értéke, csupán a későbbi törekvések feltérképezésére alkal
masak és teológiai jelentőségük van, amennyiben megkísérlik áthidal
ni Krisztus természetének megvilágitásával a nehézséget Jézus dávidi
leszármazása és a Szűztől való születés eszméje között. Ezzel pár
huzamosan jelentkezik a kronológiai pontosítás igénye is, mert Mt
2,1-ből viszont megtudjuk, hogy Jézus Nagy Heródes idejében szü
letett, aki legkésőbb Kr. e. 4-ben meghalt. A Mt 2,2 skk.-ban említett
csillag feltűnését egyesek szerint viszont a kutatás egy része való
színűleg helytelenül próbálta meg összefüggésbe hozni a Jupiter
Szaturnusz összekapcsolódással a Halak csí1lagképben. Más véle
ménye van Teres Ákosnak.', aki úgy gondolja, hogy Kr. e. 7 novem
ber 12-i égi jelenségről van szó, mert ebben az évben a Jupiter és a
Szaturnusz együttállásba került a Halak és a Kos jegyei között,
amely évben a Tavaszpont - ami csak 23 726 év múlva ismétlőd

hetik meg - ugyancsak áttért a Kos jegyéből a Halakba, s a kons
tellációnak ezt a fényes és tartós jelenségét látták volna a mágusok
Jeruzsálem déli határában, Betlehem felé, amikor abban az irány
ban mentek (Vő.: Mt 2,1-12). Teres főleg J. Kepler (17. század eleji)
számításai és kritikai megfontolásai nyomán halad,6 arra a végkö
vetkeztetésre jutva, hogy "az apostoli hagyomány szerint Jézus (...)
minden bizonnyal Kr. e. 7-ben született", mert "az a csí1lagászati
jelenség..., amiről Máté beszél, éppen ebben az időben volt látható
márciustól decemberig". Kepler ugyanis kiszámolta, "hogy a Jupi
ter és a Szaturnusz Kr. e. 7-ben háromszor pontos konjunkcióban
állt a Halak jegyében, a Tavaszpont közelében, és úgy gondolta,
hogy a mágusok ebben a korforduló jeIét látták" (ti. a Kos és a
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7V• O" • IO.: ngenes, n:
Genesim hom., 8, 9;

Augustinus CD, 16, 32
- Teres: im., 284-5.

8Theoremata de anno
ortus ac mortis Domini

- Teres: im., 202-3,
az utóbbi Krisztus

kereszthalálát Kr. u.
33. ápr. 3-ra, péntekre

teszi, feltámadását
pedig április 5,

vasárnap hajnalra 
uo. 209-210

9vö.: losephus
Flavius: AI, 17,13,5;
18,1,1; 2,1; 20,5,2;

Bel/um ludaicum (Zsidó
háború), 2,17,8; 7,8,1

- e probléma
áthidalására

elgondolkoztató
megoldást [avasolt

Teres, im., 41 skk.; a
kérdéshez

legfrissebben Rosen, I.
K., Jesu Geburtsdaten,

der Census des
Quirinius u. eine

jüdische
Steuererkliirung aus

dem Jahr 127 n. Chr.,
JbfAChr., 38, 1995,

5-lS
1OVÖ.: Holzmeister, U.

- Hölscher, G.: Die
Hohenpriesterliste bei

losephus u. die
evangelische

Chrono/ogie, SbH,
1939/1940, 23-33;

magyarul a kérdéshez
I. az e tekintetben elég
szűkszavú áttekintést:

Vermes G.: A zsidó
Krisztus, 1995; jóval

Halak korszakáról van szó, az első századok keresztényei ugyanis
hajlamosak voltak úgy tekinteni Jézust, "mint a Halak korának első

halát és a Kos-kornak utolsó áldozati bárányát")? Keplert számítá
saiban Suslyga vizsgálatai is megerősíteni látszottak." Nehézséget
okoz a Lk 2,2-ben említett augustusi census beillesztése is, amelyre
Syria helytartója, Quirinius alatt került sor. P. Sulpicius Quirinius
azonban Kr. u. 6-7-ben kísérte el C. Iuliust ilyen minőségben Kelet
re, s hajtott végre népszámlálást," Különböző egyházatyák Jézus
születésének Augustus uralkodása 41. vagy 42. évét tekintették;
más szövegek szerint ez Augustus 29. éve a Iudaea feletti uralomtól
számítva. A liturgikus naptárból mind Krisztus születésére, mind
keresztelésére több hónap és nap adódik. Az is bizonytalan a ha
gyományban, hogy Jézus 10 vagy 15 évig tanított-e. Az evangéliu
mokban kevés fogódzó van Jézus halálának idejére vonatkozólag
is. Mindenesetre Pontius Pilatus hivatali tevékenysége Kr. u. 26-36
ra esik, tehát meglehetősen tág időt fog át. Kivégzése évéről és
hónapjáról már az egyházatyák nézete megoszlott. Alexandriai Ke
lemen és Tertullianus Tiberius uralkodásának 15. évére és a két Ge
minus consulságára gondolt, vagyis Kr, u. 29-re, de mások ettől eltérő

véleményt képviselnek.l'' Mindezek alapján nem csodálható, ha ma a
történeti kronológiánk alapelemeként szereplő Kr. e. és Kr. u. megle
hetősen önkényesen kijelölt időpontnak bizonyul, s ráadásul esetében
még a O. év hiányával is számolni kell, ami megnehezíti a számításokat.

Ami az apostolok tevékenységét illeti, itt főle~ Szent Pál mű
ködésének kronológiája állapítható meg, s az Uj Testamentum
szöveghelyei világi adatokkal vethetők össze, anélkül azonban,
hogy ebben a vonatkozásban is tisztázhatnánk egy szilárd és tel
jes időrendi táblázatot. A Máriáról, Jézus anyjáról hírt adó adatok
részben apokrif eredetűek, részben történetileg értéktelenek. Maga
a kereszténység létrejötte és terjedése persze hosszú időn keresz
tül nem gyakorolt közvetlen hatást a római kronológiai felfogás
ra, mert a római köz- és magánéletben a keresztényeknél ugyan
csak továbbra is a consuli évek szerint történő datálás maradt ér
vényben egészen Iustinianusig, sőt amikor ezt a tisztséget Kr. u.
542-ben megszüntették, utána is ekképp kelteztek: post consulatum
Basilii, vagyis Basilius consulsága után. Ugyancsak hosszú időn

keresztül fennmaradt az olympiasok szerint történő keltezés (Kr. e.
776-tól számították a négyéves ciklusokat), csak azután tűnt el ez,
hogy Nagy Theodosius Kr. u. 393-ban törvényben megszüntette
ezeket a játékokat. Elég késői az indictiós időszámítás, mégha a
11. századi Georgius Cedrenus azt állítja is, hogy ezt a rendszert
már Augustus uralkodásának 15. évében bevezették. Valójában
Iustinianus csak Kr, u. 537-ben írta elő törvényileg a consuli év
mellett az indictio feltüntetését, ahogy érvényben volt az uralkodó
tribunicia potestasa alapján való keltezés is, amely Kr. u. 516-ig kí
sérhető nyomon. Maguk a bizánci császárok is gyakorol ták az
uralkodói évek szerint történő datálast. s ez a szisztéma a 8. sz.-ig
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a pápai nyilvántartásban is szerepelt. A keresztények a magán
életben is ezeket az alapelveket követték, amit jól mutat, hogy pl.
Egyiptomban továbbra is alkalmazták a keltezésben Diocletianus
hatalomra jutásának évét, a 284-et mint egy új aera kezdetét (l.
fentebb), s még Athanasius is ezzel jelzi húsvéti levelét (epistula
paschalis, l. in: Patrologia Graeca, 26, 1360 A-B), noha egyesek az
eredeti megjelölést aera martyrum-ra (a vértanúk korára) változtat
ják, ami azonban magán a tényen és annak eredetén semmit sem
változtat. A szír keresztények is kitartottak a Seleukida aera mellett.

Ha a konkrét datálásra nem is, magára az időfelfogásra azért
nagy hatással volt a keresztény értelmezés. Eusebiosig erre az
volt a jellemző, hogy várták Krisztus visszatértét - s az ezzel
együtt járó világvéget, noha - mint Krisztus maga kinyilvánítot
ta - nem a hívekre tartozik, hogy kutassák, mikor jön el ennek
az ideje és órája/O amí minden kronológia bizonytalanságát emeli
ki. Mégis egyes egyházatyák a parusia (az Úr megjelenése) kap
csán rá-rákérdeznek a mikorra, feltételezve például egy ezeréves
birodalmat a vég előtt, kiemelve azonban, hogy ez az évezred az
Úr számára csupán egyetlen nap. Péter-evangélium 3,8). Egyesek
a Genesis világteremtés-mítoszának mintájára a világ időtartamát

hatezer évre becsülik, amelyhez még egy óriási vílágszombat kap
csolódik, egy hetedik évezred.r' Az apokaliptikus felfogás mégis
inkább a zsidó gondolkodáson belül volt igazán jelentős, a ke
reszténységen belül hamarosan veszített fontosságából. s inkább
gnosztikus és montanista körökre szorult vissza, még ha az apo
kaliptikus teológia megkülönböztető dualizmusa fontos szerepet
játszik is Augustinus De civitate Dei-jében (Az Isten államáról).
Mindenesetre a keresztény megoldási kísérletek igen eltérő idő

pontok javaslatához vezettek. Egy bizonyos ludas elveszett Chro
nica-jában úgy vélte, hogy Septimius Severus (Kr. u. 193-211) ural
kodásának 10. évében jön el a világ vége. Ahogy változott a paru
siaról kialakított felfogás, ugyanúgy módosult a világkorszakokról
formált elképzelések sora is. Fulgentius Fabius Planciades mythog
raphus a Kr. u. 5. században készült 14 könyvből álló munkájában
(De aetatibus mundi et hominis - A világ és az ember életkorairól) ar
ról ír, hogy a Biblia s az ABC betűi alapján a világtörténelemnek
23 korszaka különíthető el, ami nyilvánvalóan pusztán játék a
kronológiával.

Maguk a keresztény apologéták kizárólag teológiai problémák kap
csán folyamodnak kronológiai kérdések feltevéséhez és eldöntéséhez.
például annak érdekében, hogy igazolják a bibliai hagyomány régebbi
voltát a pogány tradícióval szemben, s az ótestamentumi gondolato
kat megpróbálják a római történelemre vonatkoztatní.V

Por tus püspöke, Hippolytus a világ teremtésétől Kr. u. 234-ig
haladó Chronica-ja és Dániel könyvéhez írt kommentárja elveti az
apokaliptikus várakozásokat, az apokatasztaszisz, egy csillag erede
ti helyére való visszatérésének asztronómiailag megállapítható pe-
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riódusát, ugyanakkor fontos lépést tesz a keresztény kronológia
kialakítása felé, felhasználva mind az uralkodói jegyzékeket,
mind a római püspökök listáját.

Többen a keresztény kronológia megalkotójaként tartják szá
mon Sextus Iulius Africanust, aki Chronographiai-jában szinkroni
kus táblázatokban mutatja be a szent és profán világtörténelmet a
teremtéstől Kr. u. 221-ig, a felosztáshoz hatezeréves világperió
dust véve alapul, illetve felhasználva mind a zsidó, mind a perzsa
királylistákat, mind az olympias-számítást, s mindehhez egy későbbi

szerkesztő a császárok uralkodásával való egyeztetést is csatolta.
Mások a keresztény kronológia megteremtőjét Eusebiosban és

főként elveszett, de örmény fordításból és Hieronymus átdolgozá
sából alapvetően ismert Chronica-jában látják, s ahhoz aligha fér
het kétség, hogy ehhez a tárgyhoz ő használt fel először igazán
kiterjedt anyagot, éspedig módszeresen, bevonva olyan jelentős

görög chronographusokat, mint Eratoszthenés és Kasztór, Szerinte
a megváltás történetének földi letéteményese a Kriszius incamatio
jával egyidejűleg létrejövő Római Császárság, s így számára az
irányadó a császári év, nem pedig a püspökök jegyzéke. Felfogá
sáról és az egész korai keresztény idő- és történelemkoncepcióra
gyakorolt hatásáról is gondos áttekintést ad - néhány durva saj
tóhiba ellenére - egy alapvető munka13 (igen gazdag, jól összeál
lított szakirodalommal).

A Chronographus anni CCCL/III, vagyis a Kr. u. 354-es esztendő

évkönyvírója volt az anonim szerzője annak a 354-ből való Róma
városi fastinak (naptámak), amelyet egy codex őrzött meg szá
munkra. Ez az összeállítás többek közt tartalmaz egy jegyzéket a
natales Caesarum-ról, vagyis a császárok beiktatási napjáról, a
bolygókról, az effectus XII signorumról, azaz a 12 csillagkép hatá
sáról, magában foglal egy illusztrált kalendáriumot, négysoros
disztichonokkal a hónapokról, consul-portrékat és jegyzéket, hús
vét-számításokat, egy összeállítást a római városi praefectusokról,
továbbá a római püspökök halálának napjáról valamint sírjáról,
hasonlóképp van egy ugyanilyen áttekintés a mártírokról is; ezt
követi a római püspökök jegyzéke, majd pedig egy chronica urbis
Romae, vagyis Róma város időrendjéről. de ez utóbbi előtt erede
tileg kellett lennie egy notitia-nak Róma regio-iról, amely a körze
teket foglalta össze, valamint egy liber generationis-nak is, azaz
egy világkrónikának. Jelentősége, hogy a püspöki névjegyzéket
átszámítja a hivatalos consuli kalendáriumra.

Hieronymus, aki Eusebios kánonját dolgozta át latinul, az
egész középkor folyamán példa volt, még ha ismét elterjedtek is
a meglehetősen tudománytalan, alapvetően a fantáziára építő ke
resztény világkrónikák, amelyek újból felhasználták a hatezeréves
világév koncepcióját. Az ún. Liber Genealogus (Kr. u. 427-452) le
mond a világtörténelemhez szükséges részletes szinkronizmusok-
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Dionysius Exiguus
rendszere

ról, s arra a következtetésre jut, hogy saját koráig 5984 év telt el,
ám a világvége kérdését nyitva hagyja.

Orosius a Dániel-féle négy világbirodalom elképzeléséhez
megy vissza, megkülönböztetve a Kelet birodalmát (Babylon), a
nyugatit (Macedonia), a délit (Carthago) és az északit, mely ne
gyedikként azonos az imperium Romanum-mal mint a keresz
ténység otthonával. Ebből számára kettő alapvető jelentőségű: a
keleti és a nyugati, melyeknek tizennégy századot tulajdonít, míg
az átmeneti északi és déli birodalornnak csak hetet. Ezzel párhu
zamosan Orosius egy hármas és négyes világtörténeti felosztással
is számol: a kereszténység síkján a teremtéstől az incarnatióig,
majd onnan a maga koráig terjednek az egyes periódusok; a tör
ténelem síkján orbe condito (a világ teremtése), urbe condita (a város
alapítása), Augustus és saját ideje jelentik az egyes korszakhatáro
kat. Orosius ezen elrendezései az egész középkor számára meg
határozó jelentőséggel bírtak, sőt Magyarországon még a 17-18.
század fordulóján is fel-felhasználják.

A világkorszakok felfogásnak tehát Iulius Africanustól kezdve
több változata van, s ezekben így vagy úgy benne foglaltatik
Krisztus hús-vér emberben való parusia-jának mint korszakhatár
nak, mint külön aera-nak a gondolata, ám ennek a teljesen egyér
telművé tételét végül is egy Scythia minorból (Kis Szkítiából)
származó római szerzetes, Dionysius Exiguus végezte el, akit I.
Szent János pápa kezdeményezésére a püspökök bíztak meg az
zal, hogy Kr. u. 525-ben Probus consuIsága idején 95 évre előre

állapítsa meg a húsvéti holdtölték és a húsvétvasámapok idő

pontját, mivel e téren viták voltak az alexandriai Theophilus püs
pök és utódja, Szent Cirill rendszere, valamint az egyes nyugati
egyházak által követett egyéb szisztémák között, mint amilyen
például az aquitaniai Victoriustól Hilarius (Kr. u. 461-468) pápá
nak kidolgozott 532 éves ciklus. Bár Dionysius eredetileg csak a
komplikált és eltérő húsvét-számításokat akarta megjavítani egy a
Victerius-féle ciklus ra épülő, de alexandriai számítással kialakított
új táblázattal, később azonban úgy gondolta: nem helyes ezt a ke
resztényüldöző Diocletianus koráig visszavezetni, hanem helye
sebb az éveket ab incarnatione Christi (Krisztus testetöltésétől) szá
molni, éspedig a január l-jei kezdettel számított Julianus évek
alapján. Így Dionysius Exiguus a történelmi kronológia módszeré
vel határozta meg az évek sorszámát, nem matematikailag. Az ő

rendszere szerint az incarnatio korának kezdete, vagyis az egyházi
időszámítás kezdete eredetileg a. u. c. (anno urbis conditae, a Város
alapításának... esztendejében) 753. március 25-től 754. március 24
ig terjedő idő, ami azt jelenti, hogy történelmileg a. u. c. 754
egyenlő Kr. u. 1-gyel, s így Kr. e. 1. és Kr. u. 1. között kimaradt a
O. év. Ismeretes az is, hogy ezzel ő a. u. c. 754-re téve a kezdetet,
azt a valóságostól legalább 4, de esetleg 7 évvel későbbre tette.
Mégis mára ez a hibás rendszer vált általánosan elfogadottá és al-
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kalmazottá, annak ellenére, hogy kezdetben ez a kronológiai
rendszer nem volt népszerű. Előbb csak Itáliában honosodott meg
(532-től), majd a 7. századtól azon kívül is (Anglia 664-676, His
pania, Gallia) elterjedt, de csak lassan honosodott meg a királyi
oklevelekben és a pápai kancelláriában, amely utóbbi XIII. János
pápáig (965-972) az indictio rendszerével dolgozott, s sohasem ve
zették be hivatalosan. Bár a 8. században Beda Venerabilis részben
megkérdőjelezte (igaz ugyanakkor alkalmazta is)14 a 9. század elején
pedig a prümi szerzetes, Reginus teljesen ki akarta iktatni, mégis azt
követőleg, hogy Nagy Károlya Frank Birodalomban egy 742-es Con
silium Cermanicum-ie való meghívójában először tette hivatalossá az
ab incarnatione Christi-t, ez az időszámítási rendszer vált Európa
szerte érvényessé a 11. században, bár Hispania nagy részén csak a
14. században fogadták el (itt a hispán éra terjedt el: ez voltaképpen
egy Kr. e. 38 (716 a. u. c.) január 1-gyel induló húsvét-ciklus), a gö
rög világban pedig a 15. századtól kezdték igazán használni. A
keresztény érának a Krisztus születése előtti következetes alkalma
zása egy francia jezsuita tudós nevéhez fűződik. Denis Petau, hu
manista nevén Dionysius Petavius (1583-1652) l628-ban adta ki er
re az elvre alapozott Tabulae chronologicae-ját, időrendi táblázatait.
Ez a szisztéma azonban csak a 18. sz.-tól honosodott meg.

A Kr. u. 7-8. században az etiópok egy a dionysiusitól eltérő

incamatiós datálási szisztémát ismertek, de ez ugyanúgy nem ta
lált követőkre, mint az a rendszer, amelyet Malalas és a Chronicon
Paschale (Húsvéti krónika) alkalmazott. Ez Krisztus mennybemene
telét tekintette volna egy új aera kezdetének. Volt egy szisztéma,
amely Jézus passio-ját vette alapul, az incarnatio 33. évét tekintve
támpontnak, amely rendszer főleg Franciaországban volt népsze
rű a 11. században. Ami a keresztény éves ciklust illeti, a modem
időkig eleven a vita arról, hogy mikorra is kell tenni a kezdetét:
december 25-re vagy január l-jére vagy március 25-ére, illetve húsvét
napjára. Mindegyik megoldás talált védelmezőkre és követőkre, attól
függően, hogy Európa mely részéről és milyen időszakról van szó,

A keresztény időszámítás világkorszakairól szólva utaltunk
már a világ teremtésére mint lehetséges kronológiai kiindulási
pontra, ahogy a zsidók aera-felfogásában ez is az irányadó, a te
remtés idejére az anno mundi-val (a világévvel) utalva, amelynek
szokásos rövidítése AM, s ezt nem szabad összetéveszteni az ante
meridiem abbreviatiójával (a. m. - d. e.). Ez a zsidó időszámítási rend
szer főleg a Kr. u. 9. századtól vált népszerűvé és terjedt el szélesebb
körben. Itt többek között az okoz problémát, hogy a bibliai datálás
tekintetében ellentmondások vannak a zsidó és a szamaritánus hé
ber szövegek és a Septuaginta görög textusa között, E hagyománnyal
a korai keresztény időszámítások olyan szorosan érintkeznek, hogy
ilyen módon a kronológia is egy újabb lehetőséget kínál a keresz
tény-zsidó párbeszédre, úgy, ahogy azt a Szeritatya szintén meg
próbálta elindítani a most lezáruló évezred fordulóján.

22


