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Hogyan állapították meg Jézus születésnapját?

Időszámításunk kérdései az ezredfordulón

Az elmúlt félévben a KLTE Néprajzi Tanszékén A számolás és mérés antropológiája
címen tartottam speciálkollégiumot. Sokat bajlódtunk a számok meghatározásával,
kialakulásuk és használatuk történetével, osztályozásával (sorszámok, természetes szá-
mok, tőszámok), a nyelv és a szám(-ok) kapcsolatával, a számképek, a számábrázolások
jelentőségével. Mígnem a számhasználat alapján a kultúrákat Thomas Crump szerint
három csoportba nem soroltuk „Az első csoportba tartoznak azok a kultúrák, amelyekben
a számhasználat tisztán a gyakorlati életben fontos műveletekre korlátozódik, és nem
alakult ki hozzáértők csoportja, akik a többi embernél magasabb szinten alkalmazzák ezt
a tudást. E kultúrákban — csaknem kivétel nélkül — nem létezik írott történelem.
Másodszor vannak az aritmetikában jártasabb kultúrák is, amelyekben a számhasználati
módszerek emberek szűk körének előjogai. E társadalmakban már előfordul az írott
történelem. Viszont nem törekszenek a számhasználati módszerek fejlesztésére és az élet
szempontjából nem központi jelentőségű ismeretek alkalmazására. Ennélfogva tudomány
előtti társadalmaknak tekintjük őket, még ha aritmetikai ismereteik történeti szempontú
tudományos vizsgálódások eredményeképpen keletkeztek is. A harmadik csoportba
kerülnek a modern kultúrák, amelyekben semmi sem korlátozza a matematikai tudás
gyarapítását vagy új számhasználati módszerek kifejlesztését. Mindezt a társadalom el is
várja, sőt bátorítja az efféle kezdeményezéseket. E kultúrák — beleértve a magunkét is —
kevéssé érdekesek számunkra a hagyományos számhasználati módszerek tanulmányozása
során."1

Előre nem is gondoltam rá, hogy ez a tárgykör a szemeszter vége felé milyen prob-
lémákat vet tol, milyen mértékben válik időszerűvé. Mindannyian tudjuk, hogy az
ezredfordulóval kapcsolatosan miféle hiedelmek terjedtek el és tartották izgalomban a
társadalom tekintélyes részét. Természeti katasztrófákról, mi több, világvégéről beszéítek
az emberek és készek voltak minden rendellenest, vagy az általánostól csak valamelyest
is eltérő jelenséget ennek a hiedelemnek a szemszögéből magyarázni. A legtöbb ilyen
világvégét előrejelző jelenség az általánostól, a megszokottól eltérő időjárási változás,
„rendellenesség" volt. Antropológiailag pedig közvetve a kultikus számokkal, a szám-
misztikával; közvetlenül pedig az időszámítás számokban megmutatkozó jeles fordulóival
(év vége, századvég, ezredvég) álltak összefüggésben.

A kultikus számokról és a számmisztikáról szólva, mellőzve a rájuk vonatkozó sokrétű
és széles körű irodalmat, ezúttal csak arra térek ki, hogy a kultikus számok általában a
kettes szám (a 2) többszörözéséből +1 számból állanak. Az 1 különösebben nem bír
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kultikus jelentőséggel, viszont minden tekintetben jelenti az elsőt, a legjobbat, a
legnagyobbat vagy a legkisebbet, de mindenképpen a legfontosabbat, a legértékesebbet.
Jelenti a kiemelést, a kitüntetést, az élen haladást, az elől ülést, az elsőséget, a páratlanságot.
Az 1 -es alapszám, természetéből eredően páratlan szám. De jelentését tekintve is az
(például ilyen frázisainkban: „páratlan esemény, páratlan teljesítmény, páratlan gyerek,
páratlan játékos, páratlan árú, első osztályú, vagy príma minőség, kiváló munka, „nincs
párja a tokaji bornak" stb.) Mindez mennyire érthető volt például a régi iskola életében,
ahol az első pad első helyére való ültetéssel, általában a ülésrenddel tüntették ki, ismerték
el, nyilvánították ki értékelésüket a kiváló, a jó tanulókról. A régi osztályozási rendszer is
ezt jelentette, amikor a kitűnő, a jeles osztályzat volt az l-es és a rosszabb, a rossz, a 2-es,
3-as, 4-es. Voltak olyan főiskolák, ahol évfolyam-elsőkről beszéltek. Természetesen nem
csak az iskolai életből vehetnénk példákat, hanem az élet minden más területéről is. Ha a
jót, a kedvest, kellemest növelni, gyarapítani akarjuk, megduplázzuk az egyszeres jót,
kiválót, kellemest. A 2-es szám nemcsak az 1 megduplázása, hanem a legfontosabb
antropomorf eredetű számunk, mert két lábunk, két kezünk, két orrlikunk, két szemünk
stb. van. Az ősember korán tudatosította magában, hogy dualista világban él, a jó párja a
rossz, a kicsié a nagy, a sötétségé a világosság, a hidegé a meleg, a magasé az alacsony, a
hosszúé a rövid és így tovább. Az emberiség is nőkből és férfiakból; két nemből áll. Korán
kialakulhatott a pár fogalma, amely mindig két egymással szoros kapcsolatban lévő
tényezőkből állt. Az pedig a legtermészetesebb dolog, hogy a pár fogalmában mindig ott
van az egy is, ha másként nem, akkor úgy, hogy szemléletünk a párt egy egységnek, egy
egésznek veszi. Jó példa ennek bizonyítására az, hogy apáros életjelenségeket, szerveinket,
annak ellenére, hogy kézzelfoghatóan két darabból (részből) állnak, a szemlélet egynek,
egy egységnek vette és veszi őket. Ezt nyelvileg fejeztük és fejezzük ki ma is
legbeszédesebben, amikor például az egyik lábát elveszett emberről azt mondjuk, hogy
féllábú (és nem egylábú, mint helyesen mondhatnánk). Vagy például az egyik szemét
elvesztett embert sem egyszeműnek, hanem félszeműnek mondjuk; hasonlóan a félkezű
emberhez. A 2-es szám páros szám és többszörösei is azok. Különösen megnő a 2-es szám
mitikus jelentősége, ha az l-es kétszerezéséhez, azaz a 2-eshez hozzáteszünk egy l-est.
Az így létrejött 3-as, az egyik legfontosabb kultikus szám, illetve kultikus szám-
rendszereket építő alapszámunk. Ha csak egymagában használjuk is, a biztost, az igazat,
az erőt jelenti, olyan erőt, amelyben a párt alkotó két 1 -es, azaz a 2-es erejét, tartalmát még
megtoldottuk egy, a kiválóságot jelentő l-essel. A „háromszorozásnak" varázsereje van.
Bizonyos varázsszavakat, ráolvasási szövegeket, áldó vagy átkozó szavakat, kifejezéseket
háromszor kell elmondani, háromszor kell a sebet megmosni, bekenni, háromszor kell
meghajolni a szentélyekben, a szent helyeken, „három az igazság" (három a magyar
igazság), háromszor illik visszaadni, megtorolni a rajtunk esett sérelmet (háromszor veri
Ludas Matyi vissza a Döbrögitöl kapott verést). A népmesékben három királyfi szerepel,
a harmadik, a legkisebb a legjobb, a legügyesebb, a győztes. Neki kell három kérdésre
felelnie, neki kell három próbát kiállnia (vagy hetet). Időszámításunk a hármas számon,
illetve többszörösein alapul. Egy napnak három része van: reggel, dél és este. Egy nap 24
óra (8x3), egy óra hatvan perc (20x3), egy perc hatvan másodperc (ugyancsak 20x3). Egy
év 12 hónapból áll (4x3). Különösen nagy fontossággal bír a hármas szám néhány sajátos
többszöröződése. Kétszer három, azaz hat (három krajcár 1 hatos; tizenkét darab alkot egy
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tucatot, de a hat darab alkotta mennyiség is fontos, önálló egységnek számító halmaz:
féltucat stb.).

Különösen fontos a kétszer 3, azaz 6+1, vagyis a 7, a hetes szám. Mindenekelőtt hatá-
rozottságot, erőt, fegyelmezettséget és magas fokú szervezettséget, pontosságot jelent.
A 7-es a csillagászatban alapszám. A holdváltozás, ami a holdéves időszámítás alapja, 4x7,
azaz 28 napnyi időtartam. Ugyanez a 28 nap rendkívüli fontossággal bír a genetikában is,
a menses időpontjait jelenti. Hét bolygót ismerünk, amelyeknek közvetlen és meghatározó
szerepük volt és van ma is időszámításunkban (a Nap, a Hold, a Mars, a Merkúr, a Jupiter,
a Vénusz és a Szaturnusz). Ezeknek a bolygóknak közvetlen kapcsolatuk van a hetet alkotó
hét nappal. Az egyik legismertebb csillagkép, a Fiastyúk 7 csillagból áll. Róma hét dombon
épült, s hogy a magyar történelemből is vegyünk példát: hét törzsről, hét nemzetségről, hét
vezérről beszélünk. Ahogy erről egyrészt Kemény Lajos Ethnographia-beli (1915) A hetes
számjelentősége2; másrészt Bibó István: A számok jelentése a IX—XIII. századi magyar-
ság történetében című tanulmányából tájékozódhatunk/

A hetes szám, a 7 tökéletességét több tárgy is példázza, mint például a menora is, amely
nem más, mint egy álló talposzlophoz erősített három, végeiken gyertyatartóvá kiképzett
kar mindkét oldalán való felhajtása. A három-három felhajtott, azaz hat (2x3) kar közepén
foglal helyet a talposzlop, amelynek a hegyét (végét) ugyancsak gyertyatartónak képezték
ki — hetedik karként. 7 főbűnről, 7 csapásról, 7 szentségről beszélünk, 7 szűk esztendőtől
félünk, Tündérország hetedhét országon is túl van, a hétnek 7 napja van, a 7 főgonoszról
is tudunk. Míg az ősi kockajátékban és a malmozásban a hármas szám (3) játssza a
főszerepet, addig a kártyajátékokban általában a 7. Ne feledjük, hogy a magyar kártyában
a lapok számozása 7-tel kezdődik, és hogy az egyik legnépszerűbb kártyajáték a huszon-
egyezés (7x3). A hetes szám — ahogy az eddigi példákból is láthattuk — nem egy-
értelműen értékes, jó, szerencsés szám. Bizonyos esetekben egyenesen a szegénységet, a
kezdetlegességet fejezi ki, mint például a hétszilvafás nemes kifejezésben is. Baljós dolog
és ezért nem szívesen vesszük, ha az asztalnál heten ülnek („heten vannak, mint a
gonoszok") stb. Közismerten szerencsétlen nap a 13-a. Ami viszont nem más, mint 4x3+1
nap. Hogyne lenne hát elgondolkodtató, aggályokkal teljes egy olyan esztendő, egy olyan
esztendőnek a vége, amely nem más, mint 666,333x3 esztendő, azaz 1999! Különösen
akkor, ha az ezrest nem vesszük figyelembe, hanem csak a huszadik századot jelentő 999
esztendőre, azaz 333x3 esztendőre gondolunk!

Sajátos szerep jutott a 3 háromszorosának a 9-nek. Időszámításunkban, naptárainkban
különösen, hiszen a számsor utolsó önálló számképe lévén az évtized, az évszázad, és mint
láthatjuk, az évezred utolsó napját jelöli és márcsak ezért is számos hiedelem, babona
kötődik hozzá. Közismert a kilencedfizetés, a katolikus liturgikus és paraliturgikus
kilencedkilencedes gyertya. A kilences borda pedig a szövés, a szövőszék egyik alkatrésze.
Sok helyen elterjedt a 9 kévéből rakott gabonacsomó, és ugyancsak több helyen ismert a
kilences nevű fogócskajáték. A biológiában különösen nagy jelentőségű a 9-es. Gon-
doljunk csak arra, hogy az emberi terhesség kilenc hónapig tart. Mindezekhez a
mozzanatokhoz számos hiedelem, szokás, babona járul, s talán akkor se járok messze az
igazságtól, amikor azt mondom, hogy Ecsedi Istvánt az általa oly szeretett, annyiszor
kutatott Hortobágy, illetve a hortobágyi kilenclukú híd késztette A kilences szám a
debreceni ember babonájában című tanulmánya megírására.
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A csillagászat, a csillagjóslás, a napjainkban nagyon is elterjedt horoszkóp- készítés és
egyéb jóslások ezeken a számokon és számrendszereken keresztül „látják a jövőt". A
különböző csillagászati eredetű jóslásoknak, jövendöléseknek sarkalatos pontjai bizonyos
évszámok jubileumok, időrendváltások, évtized, évszázad és különösen évezredváltások.
Ezek a jóslások, jövendölések olyan gyakoriak voltak, és oly sok problémát vetettek föl
csak a legújabb időkben is — elsősorban az időszámítás körében, mindenféle bizony-
talanságot keltve —, hogy időszámításunk helyes vagy helytelen, netán hibás voltával
kapcsolatban szükséges néhány dolgot tisztázni.

Ez az utóbbi vélekedés, hogy tudniillik időszámításunk hibás, helytelen, oly széles-
körűen elterjedt, hogy több esetben konkrétan megkérdőjelezték időszámításunk helyes-
ségét. Bő lehetőséget adva ezzel mindenféle képzelgésnek, félreértésnek, mindenféle
gazdasági, társadalmi és kulturális ellentét felújulásának. Mielőtt ezekre a kérdésekre
megpróbálok válaszolni, szükségesnek látom a lehető legrövidebben felvázolni azokat az
időszámitási rendszereket, amelyeknek több-kevesebb közük van a ma érvényben lévő
időszámí tásunkhoz.

Az emberiség története folyamán a különböző közösségekben más és más időszámítási
rendszerek alakultak ki, a kérdéses közösség (kultúra) természeti földrajzi, gazdasági,
művelt, vagy műveletlen, társadalmi és tanult, tapasztalt kulturális körülményeitől
függően.5 Ezek a rendszerek két nagy csoportra oszthatók aszerint, hogy az idő mérése
alapjául a Holdat, a Hold változásait, vagy pedig a Napot, a Nap mozgását (járását) vették.
Eszerint az időszámítás a lehető legszorosabb kapcsolatban állt és áll a csillagászattal,
illetőleg a számolással, matematikával. Mindkét tudomány fejlettsége, fejlődése alap-
vetően befolyásolta az időszámítás kialakulását, menetét, fokozatos változásait. Összegező
módon megállapíthatjuk, hogy a Hold járását alapul vevő (holdévekben gondolkodó)
időszámítási rendszerek a régebbiek (kínai, babiloni, zsidó), míg a napjárást alapul vevők,
a napévekben gondolkodók (itt vegyük figyelembe azt is, hogy hosszú időn át úgy tudták,
hogy a Nap jár aFöld körül: felkel, a mennyboltozat tetejére megy, lenyugszik) az újabbak.
Ennek a két alapvető rendszernek is számos fejlődési szintje és ennek megfelelő változata
volt. A változatosságot növeli, hogy ismerünk több másfajta indítású rendszert is. Ez a
nagyfokú változatosság alakította ki a kronológia tudományát. A kronológia egyik
legfontosabb területe a különböző időszámítási rendszerek megismerése és egymással való
összehasonlítása, a szükséges átszámítások elvégzése. A kronológia bonyolult viszonyai
közt nehéz eligazodni és nyugodtan elmondhatjuk, hogy az időszámításokban esetenként
megmutatkozó bizonytalanságok egyrészt ezekből a bonyolult és kellően nem tisztázott
körülményekből, viszonyokból származnak.6 Másrészt pedig az időszámításban résztvevő
egyes tudományágak — csillagászat, matematika — fejlődése és gyakorlata során támadt
értelmezési zavarok következtében alakultak ki.

A különböző időszámitási rendszerek alkotta naptárak legbizonytalanabb részei az
időszámítások kezdeteinek meghatározása.

Minthogy időszámításunk kezdő időpontjául Krisztus születését tekintjük, először a
zsidó időszámításról kell szólnom. A zsidó időszámítás babiloni hatás alatt fejlődött ki,
úgynevezett holdnaptár. A rendes évet 12, a szökőévet 13 hónapra osztja. A rendes években
30 és 29 napos hónapok váltják egymást. Szökőévben azonban a hatodik hónap is 30 napos,
de utána a 29 napos Veadar hónap következik. Újév napja az őszi napéjegyenJőséghez
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legközelebbi újhold napja. A zsidó időszámítás kezdete a biblikus világ teremtése, amit
átszámítva a Jézus születése előtti 3761. október 7-ében határoztak meg. Ez az időpont-
számítás meghatározza Jézus születésének a dátumát is. Amennyiben a világ teremtése
Kr. e. 3761-ben volt, akkora Palesztinát meghódító Római Birodalom időszámítása szerint
Jézusnak 754-ben kellett születnie.7

Ahhoz, hogy időszámításunkat megértsük, elsősorban a rómaiak időszámítását kell
ismernünk. A római időszámítás már nem hold-, hanem napéveken alapult. Minden
hónapnak 3 főnapja volt: aKalendae, ahónap első napja, aNonae ahónap 5. vagy 7. napja
és az Idus, ami a hónap 13. vagy 15. napja volt. A hónapokat két nagy csoportba osztották
aszerint, hogy a Nonae és az Idus a hónap melyik napjára esett. Az első csoportot azok a
hónapok alkották, amelyekben 5-én volt aNonae és 13-án az Idus: január, február, április,
június, augusztus, szeptember, november, december. A második csoportba azok a hónapok
tartoztak, amelyekben 7-én volt a Nonae és 15-én az Idus: március, május július, október.
Ezt a naptárt reformálta meg Július Caesar, mert a „pontifexek hanyagsága miatt
rendetlenségbe került". Július Caesar természetesen nem maga dolgozta ki a reformot.
Nagyon is tudatosan, hozzáértő tudósokra bízta a naptár rendbetételét. Rómába hívta a kor
legnevesebb csillagász-matematikusát az alexandriai Sosigenest, aki a római Floriusszal
együtt megalkotta azt a naptárt, amelyet az életbe léptető Július Caesar után Julián-, vagy
Julianus-naptárnak neveztek. Ez a naptár az évet 365 napra és 6 órára tette úgy, hogy
minden negyedik évet szökőévnek nyilvánított. Az időszámítás kezdetét pedig Róma város
alapításában, felépítésében határozta meg, ami akésőbbi átszámítások szerint Krisztus előtt
754-ben lett volna.8

A Julianus-naptár nagyon hosszú ideig volt érvényben, 1582-ig, amikor isXIII. Gergely
pápa reformálta meg. A reformra azért volt szükség, mert a Julianus naptár addigi
használata során tűrhetetlenné vált a naptári év és a csillagászati év közti különbség. A
Julianus-féle naptár az évet — mint ahogy már volt róla szó — 365 és 1 /4 napban állapította
meg, míg a pontosabb csillagászati számítások szerint 365 napot, 5 órát, 48 első és 48
másodpercet tartalmazott. A két időtartam közti különbség 1582-re már 10 napot tett ki,
ennyivel maradt le a Julianus-naptár a tényleges állapottól. XIII. Gergely pápa ezt a 10
napot „beledolgozta" a naptárba, amit aztán róla Gergely-naptárnak nevezünk és néhány
kisebb módosítással ma is érvényben van. A Gergely-féle naptárt azonban a keleti
egyházak nem fogadták el s ott az időszámítás mindmáig a Julianus-naptár szerint történik.9

A Julianus-naptár érvényességi ideje alatt, Jézus születése, illetve a kereszténység el-
terjedése következtében időszámításunkban döntő változás ment végbe. Jézus születésének
időpontját az időszámítás kezdetének véve az egész történelmet időszámítás szempontjából
két részre osztották: Krisztus előtti (Kr. e.) és Krisztus utáni (Kr. u.) időszakra. Eddig
mindig Jézusról beszéltem, de ezután, hogy a gyakorlat Krisztus születéséről szól és az
időszámítást Krisztus születésétől számítja, a metszőpontot pedig Kr. e. (Krisztus előtt)
rövidítéssel jelöli, ezután nekem is Krisztusról, Krisztus születéséről illik beszélnem. A
választóvonal meghúzása, Krisztus születésnapjának megállapítása, illetve karácsony
ünnepe idejének kijelölése nagyon nehéz és hosszú folyamat volt; évszázadok alatt
érlelődött. És csak a IV. században valósulhatott meg, azután, hogy Konstantin császár
313-ban a milánói ediktumban biztosította a keresztények szabad vallásgyakorlatát, s hogy
324-ben a kereszténységet államvallássá nyilvánította. Krisztus születésének az időpontját,
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tekintve, hogy az időpont megállapításához sehol sem található semmiféle pontos adat,
dátum, úgy kellett hosszadalmas számításokkal megállapítani. A születésnap kijelöléséhez
elfogadható közvetlen adatok hiányában következtetésekre szorultak. Ilyen, követ-
keztetésre alapot szolgáltató adat volt az, hogy Máté evangéliuma szerint Krisztus Heródes
király uralkodása idején született, s az, hogy Heródes féltékenységéből, félelméből
származott gyermekgyilkosságai elől szülei Krisztust is elmenekítették. Heródes idő-
számításunk előtt 3 7-től az időszámításunk előtti 4-ig uralkodott, tehát Krisztusnak e között
a két dátum között kellett születnie. Egy másik ilyen következtetésre alkalmasnak tűnő
adat az, hogy Lukács evangéliuma szerint az Augusztus császár rendeletére Quirinius
szíriai helytartó által végrehajtott népszámlálás — amelynek kapcsán Krisztus szülei
származási helyükre, Názáretbe mentek és Mária útközben, Betlehemben szülte meg
Krisztust — időszámításunk után 6-7-ben ment végbe. A mátéi és a lukácsi adatok közötti
éles ellentmondás is azt igazolja, hogy Krisztus születésének időpontja, de életrajzának
más adatai tekintetében is a legnagyobb bizonytalanságban vagyunk, és voltak eleink is.
Számítások alapjául szolgálhat az az adat is, hogy Krisztust Poncius Pilátus procurator,
judeai helytartó hivatalnokoskodásának a közepe táján (Kr. u. 27—37 között) feszítették
keresztre, amennyiben Krisztus, halálakor tényleg 33 éves volt. A Jézus Krisztus életrajzi
adataiban észlelhető bizonytalanság oly nagy mértékű volt, hogy többen kétségbe vonták
Jézus történetiségét is. Nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen körülmények között, figyelembe
véve minden értelmes hagyományt vagy hagyományrészt, meg kellett állapítani, ki kellett
jelölni Jézus születésének évét. Jézus születése időpontjának meghatározásában nagy
szerepe volt Eusebius egyházatyának (?270? — 338?). Eusebius meghatározása még a
görög időszámításra vonatkozott, amikor is Krisztus születését Lukács evangéliuma (3:23)
alapján a 194. olimpiasz 4. évére tette (i. e. 1.). Ettől a meghatározástól mintegy másfél
száz évvel később, a szkíta származású Dionysius Exiguus (?— 496-ban ment Rómába,
526-ban halt meg) tért el. Dionysius Krisztus születésének évét már a római időszámításra
vonatkoztatva számította ki és azt Róma alapításának 754. évében állapította meg. 10 A
születésnap meghatározásánál fontos szempont lehetett az is, hogy azt valamiféle
természeti dátumhoz, fordulathoz kössék, vagy legalábbis közelítsék. Végül is abban
állapodtak meg, hogy Jézus születésének napját az év leghosszabb éjszakájához, illetve az
éjszakák rövidülésének megkezdéséhez kötik (december 21.), amit a rómaiak régtől fogva,
mint a megújuló nap, a fény, a természet újraéledésének kezdetét több napon át meg-
ünnepelték (a győzedelmes, vagy legyőzhetetlen nap ünnepe: Sol invictus). A napünnep
ezen motivációja tette különben ezt az időszakot alkalmassá arra, hogy új év kezdetének
is vegyék. Azonban más szempontok is felvetődtek és végül is december 25-ében
állapodtak meg. Eszerint, ha időszámításunk kezdetének Jézus születésnapját vesszük,
akkor december 25-én kellene lenni az újévnek is. Azonban nem így van, mert a keresztény
hagyomány újév napját Jézus körülmetélésének napjárajanuár 1-jére tette.

Jézus születésének dátumával kapcsolatosan tudnunk kell, hogy az hosszú időn át tartó
előkészület eredményeként kijelölt időpontünnep, s mint ilyen, úgynevezett állandó ünnep.
Ez magyarázza, hogy helyességén, vagy helytelen voltán nincs mit vitatkozni. Azt viszont
nagyon is figyelembe kell venni, hogy Jézus születésnapja, karácsony ünnepe, december
25-e, nem azonos az újévvel. De minden tekintetben beletartozik a karácsonyi ünnepkörbe,
amely adventet nem számítva, december 25-től január 6-ig tart. Ez a születésnap-

34



Dankó Imre: Hogyan állapították meg Jézus születésnapját?

megállapítás azonban közel sem vált általánossá a keresztény világban. A keleti egyházak
(orthodox egyházak) például nem fogadva el a Gergely-féle naptárt, ma is a Julianus-féle
naptár szerint, kéthetes eltolódással ünneplik karácsonyt, Jézus születésnapját. A keleti
egyházakban hosszú időn át Jézus születésnapját, karácsony ünnepét tartották újévnek is.
Azonban az egyre jobban szekularizálódó társadalmakban, már csak a gyakorlati, a
hasznossági szempontok miatt is január l-jét fogadták el újévnek. így azután karácsony
ünnepe — bármikor ülik is meg, december 25—26-án, vagy a Julianus-naptár szerint
január 6-án — nem évkezdet, nem újév napja.

Ezekből az eltérő mozzanatokból, számolási bizonytalanságokból következően mutat-
koznak napjainkban is a század és az ezredforulót megkérdőjelező vélemények. Ezek a
vélemények olyan és hasonló kérdéseket vetettek fel, mint amilyenek a Magyar Orthodox
Egyház hivatalos lapjának, az Egyházi Krónikának az egyik múlt év végi számában láttak
napvilágot. így:

Mikor kezdődik a XXI. század?

A 2000. év közeledtével egyre aktuálisabbá válik ez a kérdés, mivel még mindig sokan
azt gondolják, hogy aXXI. század, illetve a III. évezred 2000. január l-jével kezdődik. Ez
a bizonytalanság — úgy látszik — nemcsak hazánkban tapasztalható, hanem másutt is,
például Oroszországban. Ezért a Moszkovszkij Cerkovnij Vesztnik szerkesztősége taná-
csért fordult I. A. Geraszimov professzorhoz, a P. K. Sternberg asztronómiai intézet
igazgatóhelyetteséhez. Jóllehet a kérdés roppant egyszerű, s a magyar sajtóban is
megjelentek publikációk, amelyekből bárki könnyen tisztába jöhet a dologgal, az
alábbiakban közöljük Geraszimov professzor kézenfekvő válaszát.

Ha a keresztény és nemzetközi időszámítás kezdetének az első év első napját (január
l-jét) tekintjük, a XXI. század 2001. évi január l-jén kezdődik. Máskülönben az eddig
eltelt évszázadokból valamelyike nem 100, hanem 99 évből állt volna. Ugyanis —
feltételezve, hogy az évszázad száz évet foglal magába — ha a XXI. század kezdetének
2000. január 1 -jét tekintjük, az első évtized, évszázad, évezred a Krisztus előtti I. évben,
annak első napján kezdődött. A számítás kétértelműsége onnan ered, hogy Krisztus
születését a hagyomány az időszámításunk előtti év decemberének 25. napjára helyezi.
Sajnos, az egyik vagy másik számítás helyessége mellett semmiféle csillagászati
argumentum-nem hozható fel.

I. Z.ll

Geraszimov professzor talányos véleményéhez az eddig elmondottak alapján a
következőket kívánom hozzáfűzni:

1. Geraszimov professzornak azzal a véleményével egyetértek, hogy a „kérdés roppant
egyszerű".
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2. Nem szabad összekeverni a Julianus-naptárt a Gergely-naptárral, illetőleg tudomásul
kell venni, hogy Jézus születésnapját illetően a két keresztény közösség között kalendáris
különbség van.

3. Tudomásul kell venni, hogy időszámításunk kezdete nem Krisztus születésnapja,
hanem január 1-je. Ezért helyes az a rövidítés, amely i. e. alakban az időszámításunk
kezdete előtti időket jelzi.

4. Tudomásul kell vennünk, hogy a számsor nem 1-gyel, hanem 0-val kezdődik.
Eszerint az első század 0—99 évig tartott. A könnyebb megértés kedvéért azt is
megemlítem, hogy az időszámítás folyamatában nincsen jelen idő. Csak múlt és jövő van.
Ezért is találtatnak azután sokan abban a számolási tévedésben, hogy egy században
nincsen száz, csupán csak 99 év. A 99. év vége, 24. órája egyben a 100. év kezdete is, a
0-val kezdődő új év első másodperce. Ezért kell hozzászoknunk ahhoz, tudatosítani
magunkban, hogy minden évszázad évszáma két első számjegyénél 1-gyel magasabb
számtartományban van. Például 1526, a Mohácsi vész éve, nem a 15. (XV.) században
volt, mint esetleg helytelenül, az évszám két első számjegye alapján gondolhatnánk, hanem
a 16. (XVI.)-ban.

5. Mindez nagyon szépen ábrázolható a számvonalon és megnyugtató módon igazolja
például azt, hogy 1999 a huszadik század utolsó, záró éve volt; a húszadik században a
századik év, s hogy aXXI. század 2000. január l-jén 0 órakor kezdődött.12

Bízzunk benne, hogy békés-boldog, eredményekben gazdag esztendő lesz !
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