
J'AS JÓZSEf<

A KARÁCSON" KELETKEZÉSE
Jézus születésének december 25-i ünnepe 354-ben tűnt fel először egy római

kalendáriumban. De keletkezésének a körülményeit azóta sem ismerjük pontosan.
Érdemes tehát felvetnünk a kérdést: Mit mond róla a keresztény hagyomány, mit
a történelem és a nyelvtudomány?

A SZÚ EREDETE ÉS JELENTÉSE. A karácsony szavunkat a múlt század vé
géig egyesek latin, mások sz.áv eredetűnek tartották. Az előbbiek többsége az
incarnatio (Urunk rnegtestesülése), vagy a creatio (teremtés, szülés), esetleg a calatio
(a hívek havonkénti összehívása az ünnepek kihirdetése végett), stb. fejleményének
nyilvánította. Néhány külföldí kutató azonban a Christi ieiunium (Krísztus böjtje)
szószerkezet összevont alakjából (christium) származtatta. Szeríntük ebből lett a
román cráciún (krecsun), amely innen a magyárba kerülve karácsony hangalakot
öltött.

Latin eredetét elsőnek Szarvas Gábor (Nyr. 1879:19) cáfolta meg. Hangsúlyozva,
hogy a latin szekezdő in és aszóvégi tio a magyarban nem semmisülhet meg.
(Pl. installáció, infláció, stb.) Román eredetét pedig nyelvészeink többsége alap
talannak tartja. Egyrészt, mert a román nyeívű írásbeliség csak 1521-ben kez
dődött Neacsu. levelével. (Bőv. Tamás Lajos: A román irodalmi nyelv eredetének
kérdéséhez. Bp. 1957.) Ennél korábbról tehát a craciún nem adatolható. Viszont a
mi karácsony szavunk seemélynévként Kracin alakban már lI38-ban előfordul

(vö. Történelmi Etimológiai Szótár: TESZ II, 371). Másrészt, Kniezsa István (A
magyar nyelv szláv jövevényszavai: MNySzlJsz I, 254) megállapítása szerint:
" ...román eredetű szó az egész keresztény terminológiában egyáltalán nincsen.
oem valószínű tehát, hogy egyetlenegy szó mégis valahogy átkerült volna". Vé
gül az említett szavaknak a jelentése sem azonos a magyar karácsony szóéval,
amely ,Jézus születésének napjá'-t (dies natalis Christi) jelenti. (Vö. a Müncheni·
-kódex: Vrnac zúletete adatával). Ezért sem a latinból, sem a románból nem
származhatott.

Szl.áv erederének tanulmányozása a múlt század vége felé kezdődött és a
lényegre már Simonyi Zsigmond (Nyr. 1880:104) rámutatott Eszerint alapszava
az O~L...áv kraéun, amely a mássajhangzótorlödás miatt a magyarban egy szó
taggal bővült, amint a XIII. századból való tulajdonnévi adataink: KarachWff
(1203), Karachon, Karason, Karasun (1211), stb. mutatiák. Köznévként csak a
XV. százdban (Festetich-kódex 331) bukkant fel karácson alakban. De továbbra
is kérdés maradt, hogy melyík szláv nyelvböl vettük át?

A századforduló előtt legtöbben az őszlovént (= óegyházi szlávot) tekintet
ték átadó nyelvnek, amelynek kraéun szavából a magyarban először krácsun,
azután karácsun, majd karácson lett (vö. Asbóth Oszkár: NyK. 1884:388; Nyr.
1886:169). A századforduló után azonban vita keletkezett, mert voltak, akik a
bolgár- kracun, a szlovák kratún és az orosz koroéun szavakban keresték az ere
detijét (vö. Marianovics Milán: Nyr. 1908:43), és a döntést Melich Jánost6l vár
ták. Melich [SzlJsz 1/2:310-15] kijelentette: A bolgárban a kracun szó nincsen,
hiszen koleda a karácsony neve. De az óbolgárban lehetett,' mert Mikl6sich szó
tára is em'Ití, kimutatni azonban nem tudjuk sem köz-, sem személynévi vál
tozatban. Nem igazítanak el a görögkeleti és a római katolikus szláv naptárak
sem, mert az előbbiekben rozdestvo, az utóbbiakban meg bo::ic névvel jelölik
dec-ember 25-ét. Ellenben a keleti szovákban kracún szó, sőt a máramarosi
ukránból és a galíciai hucul nyelvjárásból is kimutatható a kreéún változata:
Das Fest der Geburt Christi ,Jézus születésének ünnepe' jelentésben. Ami pedig
az orosz koroéun szót ílletí, a népnnyelvi .halál' és .elrnúlás' stb. jelentésén kívül
gyakori a ,téli napforduló' [elenté-e is, amely a mai görögkeleti naptárban de
c"rnhor 12-én. a míer k szerint pedig december 25-én van. Melich tehát csak
válaszolt, de nem döntött.

A döntést ötven évvel később Kniezsa István (i. h.) kísérelte meg. Szerinte
nem valószínű, hogy a karácsony szavunk eredetije, a kracun az aránylag kis
nyelvterületen élő keleti szlovákok, a máramarosi ukránok vagy a huculok
nyelvéből. illetőleg nyelvjárásából került volna hozzánk. Úgy látszik, hogy a
honfoglalás előtti, később a magyarságba beolvadó szlávság körében volt elter-
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jedve. Alapszavának az ősszláv: +korciti ,lépni' igét kell tartanunk, amelynek
unz képzős szárrnazéka a -l-koréunz .lépő', .átlépő' a pogány szlávoknál a téli
nacfordulónak (a fény terjedése, a nappalek hosszabbodása), vagyis a Napisten
születésére rendelt ünnepnek volt a neve.

Ezt az eméletet Kiss Lajos (Nyr. 1937 :247-51) jelentéstani és néprajzi ada
tokkal támasztotta alá. Kimutatta, hegy az ősszláv +korCiti alapszavának. a kork
nak megfelelői a magyarság közelében élő sztáv népek nyelvében .láb' és .lépés'
[elentésben hasznátatosak. Például a. bolgár krak jelentése .láb', a szetb-horvát
és szlovén krak-é .hoszú láb'. Ugyanígy a Icrok: a szerb-horvátban, a csehben és
a lengyelben .lépés' értelemben ferdul elő. Sőt, a nálunk is meghonosodott, de
szláv eredetű szótásmondás-ik tanúsága szerint a nappatok hosszabbodá-ának,
illető'eg az éjszakák rövidülésének a népnyelvben ezek voltak a mérték
egységei. íme néhány adat: a csehek szerínt Újévkor a nappal egy tyúklépésnvi
vel lesz hosszabb. A horvátok meg úgy tudják, hogy a nappal karácsonykor
a legrövidebb, de Üjévre egy kakaslépésnyivol meghosszabbodik. Hasonló szólás
járta Montenegróban is: a nappal december 19-én a learövídebb, de Üjévre már
annyival hosszabbodik, amennyivel a kakas a ház küszöbéről el tud ugrani. Stb.

A karácsony szavunk tehát nem latin, nem is román. hanem délszláv ere
derű, amely kraéun változatban került át hozzánk minden bizonnyal még a
keresztény vallás befogadása előtt. Itt aztán a szó eleii má<sa'h'ln~Fó'()rV'dás

feloldása után karácsu'n, később az u nyíltabbá válása következtében karácson,
majd a n jésítésével karácsony ,Jézus születésének ünnepe' fejlődött belőle (TESZ
II, 371).

A karácsony szó nyelvészeti elemzése alapján kétségtelenné vált, hogy a
görögkeleti szíáv népek megkeresztelkedésük óta a Jultánus-naptárnak, a római
katolíkusok pedig a napcár-reformtól kezdve a Gergely-félének ugyanazon nap
ján (december 25-én) ülik meg Jézus születését, mint amelyen a téli napfordulót,
a Napisten születését ünnepenék pogányságuk idején. Ezért Melich Jánost már
a századforduló után foglalkoztatta a kérdés: Miért tette a kereszténység Jézus
születése napját december 25-ére, a téli napforduló pogány ünnepére? A hivata
los válasz míndrnáig ez maradt: egy III. századi keresztény hagyomány alap
ján esett rá a választás.

KUTATASOK AHAGYOMANY TERűLETÉN. Köztudomású, hogy a szüle
resnapok megünneplése pogány eredetű. Ezért az őskeresztények senkiét. az
első két században még 'az Ur Jézusét sem ülték meg. Liturgiájuk kőzéppontjában

csak a halála és a feltámadása állott. Ennek, valamint a korabeli feljegyzések
(a Szentírás, Szent Jusztin 150 kerül írott Apológiája. stb.) hiányosságainak és
szűkszavúságának kell tulajdonítanunk, hogy Jézus születésének az időpont ja,
amelyet Szerit Péter bizonyára ismert és Szent Lukács is gyakran hallhatott a
Szűzanyától, lassanként feledésbe ment, és csak a III. századtól kezdték kutatní
a dátumát írott és íratlan hagyományaik alapján.

Kezdetben, mivel semmiféle fogódzópont nem állt a rendelkezésükre, találgatá
sokra voltak utalva. Vagy azon a napon született, amelyen harminc évvel ké
sőbb megkeresztelték (január 6.), vagy amelyen megfeszítették (április 20), vagy
amelyen a mennybe szállott (május 20.), stb. (VÖ, Radó Polikárp: Az egyházi
év. Bp. 1957. 33.) - Ezek azonban nem egyebek misztikus elképzeléseknél. Reális
alapjuk nincsen. Kutatás céljaira tehát nem alkalmasak.

Később, az apáról fiúra szálló hagyományra hivatkozva: Nyugaton abból a jám
bor hiedelemből indultak ki, hogy a világ Megváltója emberi testben a világ terem
tésének, vagyis a tavaszi napéjegyenlőségnek az évfordulóján jelent meg a földön.
Keleten pedig a II. század közepe óta az a szokás keltett feltűnést, hogy az
Alexandriában élő gnosztikus eretnekek, akik még az óegyiptomi naptárt hasz
nálták, Jézus keresztségének és isteni születésének együttes ünnepét tybi hónap
ll-én, vagyis január 6-án ülték meg, és eljárásuk a keleti keresztények körében
is követőkre talált. De voltak Alsó-Egyiptomban olyan helyek is, ahol ezt az
ünnepet tybi hónap l5-én, illetőleg január 10-én tartották meg. Ezzel ellentétben
a nyugati keresztények a Julius Caesar-féle napiárban ta' álható tavaszi napéj
egyenlőség (március 25.) időpontjához Igazödtak. Ezért Jézus születésnapját egyes
helyeken, valószínűlegRómában és a környékén már a század elején március 25-re
tették, és ez a szokás a század második felében Itália északi és déli részén is
meghonosodott, amint azt a 260-ban íródott Klementinák (egyházi törvénygyűjte-
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mény) adatai tanúsítják. Máshol azonban, például 240 táján Észak-Afrikában,
Kar rhágó vidékén úgy tudták, hogy az Úr Jézus március 28-án született (vö.
Kat. Lex. II, 493), rnert rajta teljesedett be Malachiás jövendölése. O a So) iustitiae,
az igazság Napja. A Napot pedig in quarta die .a negyedik napon' teremtette az
Úr. Ez volt a véleménye Szetit Ci:Jrián (200-258) afrikai vértanúnak is, mert a
De pascha computus kezdetű munkájában így ír: "Jézus március 28-án szüle
tett, azon a napon, amelyen Isten a Napot teremtette".

Magától Ületődik, hogy időközben a hagyomány és a Biblia adatainak össze
hangolására írásos kútfők is készültek. Ezen a téren Alexandriai Szent Kelemen
(150-215), Kelet tudós pü-pöke végezte az úttörő munkát. Három szentírásí szö
veg : a masoratícus (héber), a septuaginta (görög), és a szamariai (héber) nem
zetségtáblái alapján kiszámította, hogy Jézus a világ teremtése után 5,533-ban
született (vö. Strornata I. 21). Szüetésének hónapjáról és napjáról azonban so
káig nem nyilatkozott. Csupán éle;e vége felé derült ki, hogy január 6-át tart
ja Jézus születésnapjának (vö. Migne, P. Gr. 8,888).

A III. század legkiválóbb krcnoógusának Julius Africanus-nak (t232) élet
műve a Kronográfia (220) volt, ame'ynek eredetije elveszett, A töredékei azonban
fennmaradtak, részint Georuius Sycellus (Synkeliosj , részint más VIII. századi
történetírók munkáiban. Ezért a későbbi forrás- és szövegkritikai kiadásait e
maradványok alapján kellett összeállítani. A német nyelvűek közül legismertebb
Heinrich Gelzer (Sextus Julianus Africanus: Byzantinische Cronographie, Leip
zig. 1880. I-IL) feldolgozása, amelyben ez a sokatmondó kimutatás található:
,,5,500. Marz, 25. Christi Empfangniss. - 5,500. Dez, 25. Oder 5,501 Jan. 6. Christi
Geburt" (I, 50). Ebből megállapíthatók Julius Africanus összes hibái és érdemei.

Hibája, hogy korának bibliafordításai közül nem a pontosabb, aVulgáta
készítésekor Szent Jeromos (340-420) által is jónak talált héber szöveget hasz
nálta, hanem a Septuagintát (Hetvenes fordítás, LXX.), amelynek nemzetség
táblái hézagosak. Az életkori adatai pedig, amelyek közül Kainét kihagyta,
a másolási hibák. a szándékos változtatások, továbbá a "született" és a "nemzette"
szavak következetlen használata miatt pontatlanokká váltak. így aztán Jézus
születésének Julius Africanus szerintí éve nem mondható megbízhatónak. (Bőv.

Székely István Az emberi nem kora és a Szeritírás. Klny. Magyar' Sion. Esz
tergom. 1887.)

Érdeme, hogy a nyugati hagyományt ötletesen magyarázta. Abból a hitigaz
ságból indult ki, hogy a Megváltó tnilajdonképpen már a fogantatásakor emberi
testet öltött. Ezért március 25-ére nem a születését (nativitas). hanem a názá
reti megtestesülését (incarnatio, annuntiatio) tette, és betlehemi születése ennek
megfelelően került a kilenc hónappal későbbi december 25-ére. Ezzel a nyugati
hagyomány egyik, Jézus születésére vonatkozó téves állítását látszólag meg
szüntette. De a másikat, a tavaszi napéjegyenlőség március 25-i hibás dátumát
csak a Niceai egyetemes zsinaton (325), a húsvét-vita lezárása alkalmával hl
vitották ki azáltal, hogy március 25-éról a tudományosan megalapozott és az 1582.
október 4-től érvényes Gergely-naptár által is elfogadott március 21-re helyez
ték át.

Legnagyobb hibája, hogy Jézus születésnapját vagylagosnak nyilvánította. Nem
döntötte el, hogy a keleti vagy nyugati hagyománynak van-e igaza? Mulasztásának
kettős következménye lett. A keleti keresztények ettől kezdve jogosnak tartották,
hogy a gnosztikusokhoz hasonlóan Jézus születéséről január 6-án emlékezzenek
meg. A nyugatiak bizalma pedig megrendült december 25-ének a hitelességében,
mert így okoskodtak: Ha két, ugyanazon tárgyra vonatkozó adat közül a máso
dik is lehetséges, akkor az első sem bizonyos. Ezért nagyon valószínű, hogy a
IV. században ünnepi rangra emelt karácsony nem Julius Africanus adatai alap
ján került december 25-re. Egyetért ezzel többek között a Kronográfia német
kommentátora, Heinrich Gelzer is, mert határozottan kijelenti, hogy december
25-ére a IV. század közepénél korábbról elfogadható adatunk nincsen: "Der
25. Dezember, welchen die spatere Tradition des Occidens recipirt hat, ist VOI'

der Mitte des vierten Jahrhunderts nicht nachweisbar" (I, 47).
Hasonló sorsra jutott a Hippolytus (t235) ellenpápa szentírásmagyarázatában

(In Danielem. IV. 23) található december 25-e is. Idézem a vonatkozó szöveget:
"Az Úr első eljövetele testben, Betlehemben, január Kalendája (január 1.)
előtt a nyolcadik napon, szerdán történt. Augustus császár 42. évében, Adámtól
az ötezer ötszázadik évben". Az Úr Jézusnak ezt a Rómából keltezett születésí
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bízcnyítványát a középkor végéig egy III. századi hagyomány írásos emlékének
tartotta a keresztény világ. De 1551-ben megrendült a bizalom benne, mert a
régészek Róma közélében egy márványszebor talapzatára vésve, megtalálták
Hippolytus elveszettnek hitt, 220 táján keletkezett Canon paschali~-át (húsvét
-tábla), amely szerint Jézus nem december 25-én, hanem április elején ("IV. No
nas Aprilis") született. (Vö. Székely István, Krisztus születésének az éve és a
keresztény időszámítás. Bp. 1922. 156.) Az így keletkezett ellentmondás azonban
csak 188S-ben szűnt meg, amikor a görögországi chalki kolostorból előkerült az
ln Danielem eredeti szövege, és az írásszakértők megállapították. hogy a de
cember 25-ét tartalmazó rész más kéztől származó, későbbi betoldás. (Vö. ArtneT
Edgár Az egyházi évek ... leírása és magyarázata. Bp. 1923. 39.)

Kétségtelen, hogy ez a cáfolat december 25-ének több mint ezerhatszáz éves
bizonyítékát semmisítette meg. De a hagyománypártiak ennek ellenére sem ad
ták fel áláspontjukat, mert volt még két hitelesnek látszó adatuk. A IV. századi
Aranyszájú Szent János-tól (344-407) származik, aki 386-ban, a december 25-én
elmondott beszédében így nyilatkozott: "Nincsen még tizedik éve,' hogy ez a
nap világosan a tudomásunkra jutott... Pedig a rómaiak egy régi hagyomány
alapján már hosszú ideje ezen a napon ünneplik..." Jézus születését (vö. Migne,
P. Gr. 49:351). E~zerint tehát létezett egy december 25-ét nyilvántartó hagyomány.
Csak az baj, hogy: "A Rómában őrzött census-jegyzékek, amelyeket némelyek
emlegetnek, nem valószínű, hogy léteztek, illetőleg. hogy részletes személy! ada
tokat tartalmaztak" (Székely, i. m: 151). - Márpedig feltételezett adatokkal
bizonyítani nem lehet.

A másik adat a Liber Pontificalisban (Pápai életrajzok) bukkant fel, amely
nek első részét a VI. században állították össze, de egy régi hagyomány alapján.
Ebben Telesphoru8 pápa (125-136?) neve után ez olvasható: "". ő rnűködött

közre, hogy a mí Urunk születése napján, december 25-én éjjel misék mondas
sanak és az áldozat elején az angyalok éneke (a Dicsőség) csendüljön fel". Azóta
már tudott dolog, hogy ez a bizonyíték sem állja meg a helyét, mert a liturgia
-történészek kimutatták, hogy "későbbi események visszavetítése a korábbi szá
zadokba", Az éjféli míséről ugyanis az első megbízható, írásbeli adat csak a
IV. század végéről (390-95) való, a jeruzsálemi zarándoknő Útinapl6jából, amely
egy XI. században másolt kódexben maradt reánk, és 1887-ben jelent meg nyom
tatásban. A Dicsőség szintén IV. századi, de hogy míkor került bele a szentmísébe,
pontosan megállapítani nem lehet. Radó Polikárp (A megújuló istentisztelet. Bp.
1973. 29) szerínt csupán az bizonyos, hogy nem Telesphorus pápa idejében, amint
a Liber Pontificalis téves közlése alapján sokan vélik.

December 25-ét az apáról fiúra szálló szájhagyomány adatai között hiába
keressük. Erre kizárólag Hippolytu8 és Aranyszájú Szent János írásai alapján
lehetett hivatkozni, de csak a XIX. század végéig. Érthető tehát, hogy a szá
zadforduló után nemcsak a nyelvészek, hanem a liturgiatörténet és a napteológia
legjobb ismerői (így: Fr. C1JJ1nOnt, La célébration du Natalis ínvíctí Solis en
oríent, Rev. de I'hist, des relíg, 1920; B. Botte. Les origines de Noél et de l'Épi
phanie. 1932; Martin P. Nilsson, Sonnenkalender und Sonnenreligíon, Archiv für
Reltgionswissenschaft. 1933; J. Dőlger, Natalis Solis invicti und das christi.
Weihnachtsfest. Antiken und Christentum. 1940; Radó Polikárp, Enchiridion
Liturgicum. I-II. 1966, és sokan mások) a hagyomány helyett a téli napforduló
pogány ünnepével kapcsolták össze a kereszténység egyik legnagyobb ünnepének,
a karácsonynak keletkezését,

A NAPKULTUSZ ÚTJAN KARACSONY FELÉ. A keresztényeket nemcsak
az üldözések, hanem a különféle tévtanok is hittagadásra akarták kényszerítení,
Legveszélyesebbnek bizonyult az óperzsa vallásban gyökerező napkultusz, vagyis
a világosság és a fény míndeneket éltető forrásának, a Napnak szertartásos
(kultíkus) imádása. Ez a Krisztus előtti századokban már Kisázsia összes tarto
mányaiban elterjedt azzal a különbséggel, hogya megelőző századokban az egyip
tomi Óbirodalomban Ré, a Középblrodalornban Amon, a görögöknél Héliosz,
Alexandriában Aion, a perzsáknál pedig Mithrász volt a Napisten neve. Mithrász
mint a világosság és az igazság védője mindig győzött a hazugság és a sötétség
felett. Ezért kapta II. Artaxerxes, perzsa király idejében a Sol invicrws, a le
győzhetetlen Napisten nevet. Ennek tisztelete SziciÍia közelében hatolt át a római
birodalom európai határán, ahonnan a Pompius idejében (i. e. 67) levert tengeri

796



kalózok vitték tovább a birodalom nyugati tájaira. Munkájukat hamarosan siker
koronázta, mert Hadrianus (117-138) uralkodása alatt már nemcsak pogányokat,
hanem keresztényeket is találunk a napkultusz táborában. Sőt, ez utóbbiak száma
Septimus Severus (193-211) korától annyira megnövekedett, hogy több helyen
közülük került ki a mithracisták zöme. így tudja ezt a napvallás legjobb isme
rője, Cumont, aki a római birodalom nyugati részein 588, a történelmi Magyar
ország területén pedig 94 Míthrász-kultuszra vonatkozó emléket talált (vö. ArchÉrt:
H193. 1894. 1895. évf.), és levonta belőlük a következtetést: Ha Nagy Konstantin
(306-337) császár nem adja ki a Milánói rendeletet (313), a római birodalom
valószínű.eg mithracista lesz és nem keresztény. Ennek a gyors terjeszkedésnek
két alapvető oka, de csak egyetlen célja volt.

Az egyik ok: A hítrendszerük külsőleg nagyon hasonlított a kereszténységhez.
Tertullianus (160-240) szerint volt a kereszténységre és a bérmálásra emlékez
tető szertartásuk, amelynek keretében így avatták nagykorúvá a serdülőket:

"Mithra tingit fideles suos, signat in frontibus mílites suos". Mithra megjelöli
homlokukon a saját híveit és a harcosait. Volt kenyértörésük, amelyet rendszerint
lakoma. agapé követett. Voltak aszkétáik (szerzeteseik) és apostolaík, akik azzal
nyugtatták meg a kereszténységből áttérőket, hogy a földi élet folytatása a
feltámadást követő, jövő életben lesz (De baptísmo, 5; De praescríptíoníbus, 40.).

A másik ok: A római császárok is szorgalmazták a terjesztését. Keleten
a szír származású Heliogabalus (218-222) vírágoztatta fel, aki mínt a Míthrász
-vallás főpapja 218-ban a Napot nyilvánította legfőbb istenné. Ettől kezdve szü
letésnapja, a korábban is neki szentelt téli napforduló, kötelező ünnep lett, ame
lyet néhány keleti tartományban nem az i. e. 46-ban készült Julius Caesar-féle
közigazgatásl, hanem a vallási életben i. e. 1991 óta használatos óegyiptomi nap
tár téves adata szerint január 6-án ültek meg. Hasonló helyzet alakult ki
Nyugaton is, mert a pannóniai születésű Aurelianus (270-275) császár 274-ben,
Róma egyik előkelő negyedében templomot épített a Sol invictus tiszteletére, és
a születésnapját is kötelező ünneppé tette. Mégpedig december 25-i dátummal,
mivel a Julius Caesar-féle naptár szerint ez volt a téli napforduló időpontja
(vö. Radó, Az egyházi év. 1957. 36).

Az egyetlen cél a kereszténység felszámolása volt a szokásos "Divide et
impera"-elv alapján. Mégpedig a propaganda, a megfélemlítés és a császári pa
rancs kiilönféle fondorlatos eszközeivel, Legjobb propagandának a látványos
szertartások, például a Napisten születésnapjára rendezett ünnepségek bizonyul
tak. Ezeken, egy napnyugtakor kezdődő gyászszertartás keretében. sirató ének
és zeneszámokkal búcsúztatták el a sírjába szálló öreg Napot. Éjfélkor pedig
dáridót csaptak annak örömére, hogy az istenek anyja, Parthenos új Napot
szült a világra. Ennek aztán hajnaltájban. különféle ajándékok felajánlása köz
ben, tömjénáldozatot mutattak be. Az imádságukat általában kelet felé fordulva
vézezték. A felkelő Napot kitárt karokkal. egymást pedig békecsókkal köszön
tötték.

Ezek, valamint a napvallás külsőségeken alapuló hitrendszere, tömegesen von
zották Mithrász táborába nemcsak a tudatlan, de jószándékú pogány népet, ha
nem a hadsereg lazább erkölcsökhöz szokott legénységét is, mert úgy érezték,
hogy itt is megtalálják mindazt, amit a kereszténység csak hosszas vezeklés, sok
lemondás és kitartó önfegyelem árán juttat a megtérőknek. Végül itt érezték
jól magukat a kereszténység "kicsinyhitű" ingadozó elemei is, akiket Tertullianus
(De idol. 14) szerint a tömeges megterések míatt nem részesítettek kellő oktatás
ban. Az evangélium még nem járta át a szívüket. így aztán nem voltak képesek
szakítani a múlttal, pogány rokonságuk és környezetük befolyásával. Züllött bará
taik társaságában dorbézoltak és pogányokkal léptek házasságra, stb. Egyszóval
folytatták a korábbi hitetlen és erkölcstelen életmódjukat. - A propaganda tehát
bevált. Megtizedelte a keresztények létszámát és megakadályozta az utánpótlást:
a pogányságnak a kereszténység felé árarnlását, amelyet Septimus Severus 202-ben
hivatalosan is megtíltott,

A hitükhöz ragaszkodó keresztények megfélemlítésére a zsidóknak Celsus,
római filozófus által 178-ban közzétett feljelentései szolgáltattak ürügvet. Ez a
vádirat nem maradt reánk, de Tertullianusnak 197-ben' írt Cáfolatá-ból, to
vábbá Origenesnek (185-254) Contra Celsum (235) című, nyolc kötetre terjedő

munkájából ismerjük a tartalmát. Voltak benne vádak: a keresztények vérfer
tőzők, megvetik az állam isteneit, felségsértők, ellenségei a birodalomnak, mert
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új társadalmi rend megteremtésén munkálkodnak, stb. Ezek tanúk kihallgatá
sával kapcsolatos bíróí eljárást vontak . maguk után és a jogerős ítélet rendsze
rint megvesszőzés. halálbüntetés, esetleg száműzetés lett. De voltak közenséges
rágalmak is: doiogkerülők, kuruzslásból élnek, irtóznak a művelődés minden
fajtájá'ól, stb. Ezek nem tar'oztak a bíráskodás jogkörébe. Igy aztán társada'rní
megvetés. a közügyektől való eltiltás és nyilvános megszégyenítés volt a követ
kezményük. (Bőv. Walter János: Az e'ső hárem század kereszténv-Ilenes ráro
gásai, Bp. 1914.) Vajon ezek is elérték a céljukat? Az ügy legjobb ismerője,

Origenes gyakran hangoztatta: százakra tehető azoknak a száma, akik "egy marék
tömjén és egy Krisztust gyalázó szó árán" nem adták el az üdvösségüket, hanem
két kézzel nyúltak a vértanúság pá'rnája után, de százakra ,azoké is, akiknek
az idegzete a sok embertelen kinzás közepette felmondta a szelgálatot és meg
alkuvókká, hítehagyókká lettek. Az államnak azonban mindegy volt, mert ezek
is, azok is a kereszténység létszámát apasztották. A napkultusz tábora pedig nap
ról napra növekedett.

A kereszténység megsemmisitésére szánt két császári törvény mind tartalmi,
mind formai szempontból jelentéktelennek látszott. Formailag, mert a téli nap
forduló kétféle dátuma miatt a korábbi (218) csak a ke'etí, a későbbi (274) meg
csak a nyugati tartományokra korátozódott. Egyik sem volt tehát birodalom
szerte kötelező lex universalis, hanem csak tartományi jellegű, lex provincialis.
Tartalmilag, mert a napimádók istentiszteletein való részvételt, vagyis a lelki el
mélyülést sem az egyik, sem a másik nem követelte meg. A céljuk tehát ki
zárólag az volt, hogy január 6-án, illető'eg december 25-én minél nagyobb tö
meg, minél nagyobb fénnyel és pompával ünnepelje meg a Napisten születése
napját (Bőv. Vargha Dezső: A kereszténység jogi helyzete a római birodalomban.
Bp. 1901). Ennek érdekében az ünneppel járó külsőségek egész sorát (rnunka
szünet, a házak feldíszítése, utcai felvonulások. népünnepélyek és egyéb szórako
zások, stb.) tették kötelezővé, és szígorúan megbüntették korra, nemre, fajra és
vallá-ra való tekintet nélkül a törvényelőírásait megsértő alattva16kat.

Látnivaló, hogy ezek az előírások a több istenben" hivő pogányoknak nem
okoz-ak nehézséget. A keresztényeket azonban nagyon kínos dilemma e'é állí
tották, Ha ugyanis együtt ünnepelnek a tömeggel. akarva. nem akarva hódolatukat
fejezik ki a Napisten előtt és a hittagadás bűnébe esnek. Ha pedig megtagadiák
közreműködésüket, vétenek a császár ellen, aki mint a napvallás főpapia (nonttfvx
maximus) felségsértés címén kimondhatja rájuk a halálos ítéletet. Végül mlnd
ezekre a III. században kénysz-rftették őket, amikor a kereszténység éteterelét,
küzdőképességét nagyon legyengítették az üldözések és az eretnekmozgaímak Ke
leten és Nyugaton egyaránt.

Keleten a Jézus ístenségét tagadó ebioniták, nazareusok, majd a gnosztikusok
egyiptomi, szír és perzsa irányzatai, továbbá a szentháromságtagadó monarchla
nusok és patripasszionisták szakadtak le az egyház testéről. Nyugaton meg gom
bamódra szapórodtak az ariánusok, akik nemcsak a Fiúnak az Atyával való egy
Iényegűségét, hanem Szűz Mária istenanyaságát is elvetették, összefogva a dona
tistákkal és egyéb eretnekségekkel, hogy "mint ragadozó farkasok együtt üvöltve
tépjék szét az Isten nyáját". Hozzávéve ezekhez az élő veszteségekhez a császá
rok és a provinciák helytartói által elrendelt üldözések halálos áldozatait, ijesztő

képek villannak elénk a történe' em lapjairól. Plinius írja: Marcus Aureliu~ (161
180) idejében "ol.yan óriásira nőtt a vádlottak száma, hogy a rendes bírák nem
voltak hozzá elegendők". Szent Ciprián szerínt Decius (249-251) és. Valerianus
(253-260) uralkodása alatt "innume'rabilis", megszámlálhatatlan volt a férfi és
női vértanúk sokasága. Nem is szólva Diocletianus (284-305) vérengzéséről. amikor
"a kardok elvástak és összetörtek, a hóhérok pedig kimerültek", hiszen naponta
csak Egyiptom területén 30-60 embert végeztek ki. Még a túlzásokat kerülő Szent
Agoston is úgy tudja, hogy az első három században tíz nagyobb üldözés zajlott
le és a vértanúk száma esetenként meghaladta a négyezret. (Vc Marx Ignác
Bilkei Ferenc: A katolikus Egyház története. Székesfehérvár. 1932. 62.)

Magától értetődik, hogy ilyen körü'mények között kerülni kellett minden sur
Iódást, nézeteltérést és ellenkezést. Sőt, a passzív ellenállást is, mert ezek pat
tanásíg feszítették volna a húrt a keresztények és a pogány hatóságok között,
Ennek tudatában az egyház püspökei nem zárkóztak el mereven sem a 218.,
S€"J1l a 274. évi törvény paragrafusai elől, hanem keresték a dilemma megoldását.
Kivéve néhány "ellenálló" vagy "megalkuvó" püspök híveit. Az előbbiek még a
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látszatát is kerülték a behódolásnak. Az utóbbiak szerínt pedig a jó és a rossa
császárok parancsának egyaránt engedelmeskedni kell. Mégpedig nem félelem
ból, hanem lelkiismereti meggyőzödesből, mcrt minden földi hatalom az Isten
től származik (vö. Vargha Dezső: Az őskeresztények politikai magatartása, Bp.
1901. 4). A túnyomó többség azonban az Úr Jézus tanácsát fogadta meg: "Ad
ját. k meg a császárnak, ami a csá-záré, és Istennek, ami az Istené" (Lk 20,25).
Ezek 'I eriUllianus és Origenes elgondolása szerint úgy döntöttek, hogy a törvé
nyek üres külsóségeit belső tartalommal, a pogány szertartásokat pedig keresz
tény lelkiséggel töltik meg. Más szóval a Napisten születésnapját: január 6-át,
illetőleg december 25-ét olyan ünneppé a'akítják át, hogy hittagadás és bál
ványimádás nélkül megünncpelhessék a keresztények. Ennek azonban volt egy
előfelté.ele, "conditio, sine qua non' -ja, amely nélkül megva'ósítaní nem lehe
tett: Jézus betlehemi szűletésériek feledésbe ment időpontját azonosítani kel
lett a téli napforduló dátumával, hogy Radó Polikárp (i. m.: 36) szerint "a nap
vallás mágikus vonzó erejét ellensúlyozzák vele".

A dilemmának ezzel a mesterí megoldásával megnyílt az út a "kará~sony"

fE"é, amelynek kialakulása azonban a téli napforduló kétféle dátuma, a császári
törvények eltérő időpontja, továbbá a különböző történelmi, társadalmi és poli
tikai adottságok miatt másképpen történt Keleten, mint Nyugaton.

A KARACSONY ELSO NYOMAI. A kereszténység régóta óhajtott ünnepé
nek keletkezési körülményei és első nyomai Keleten 218 és 304, Nyugaton pe
dig 325 és 354 között találhatók meg.

1. A keleti keresztények Radó Polikárp (Enchir. II, 1132) és más külföldi
szerzők (Pl. J. P. Steffes: Das Wesen des Gnostizismus... 1922. 84-104) szerint
nagyiából az Alexandrlában élő gnosztikusok eljárását tartották szem előtt. Ezek
többek között azt tanították, hogy Jézus betlehemi születésétől a megkeresztelé
séig közőnséges ember volt. A keresztsége alkalmával, Tiberius császár uralko
dásának 15. évében (Kr, u. 29). január 6-án szállott rá az istenség szelleme és
mindmeket éltető lelke. az Aion. Szerin-ük csak ettől kezdve lett Krisztus, azaz
Felkent, illetőleg Messiás. Ezért a január 6-ára eső téli napfordulót, mínt Jézus
lelki újjászüietésének a napját. a legnagyobb ünnepeik közé sorolták és a hozzá
fűződő kettős eseményről a Baptisma Christi (Jézus keresztsége) és az Epiphaneia
(Az istenség megjelenése) nevet adták neki, amelyre ejszakai virrasztással, ví
gílíával készültek.

A keresztények ezen az elhajló, eretnek tanításon kettős műtétet hajtottak
végre. Először az ünnep tárgyát tisztogatták meg a téves elemektől. Hangsú
lyozva, hogy a Szentírás szarint Jézus öröktől fogva az Isten fia. Tehát nem a
keresztség felvé-elekor lett azzá, hanem a betlehemi születésekor is az volt.
"Fi'.ius meus es tu, ego hodie genuí te" (Zst 2,7). - Fiam vagy te, én ma szül
telek téged. Továbbá, hogy nem a pogány Napisten szelleme, hanem a felhők

között rnegjeler.ó mennyeí Atya nyilvánította Messíássá: "Ez az én szeretett
Iiam.. , őt hallgassátok" (Mt 17,5). Ezért a keresztény közösségak január 6-án
elsődlegesert -nem Jézus keresztségét, hanem "mutatis mutandis" a betlehemi
szülstését ünnepelték.

Másod-zor, a vigíliá,iát is átszervezték és kibővítették a 218. évi törvény kö
vetelményel szerint. Már előző délután feldíszítették a házaikat, estére pedig
szeretetakomát, agapét rendeztek. Ezt imában, zsoltárok éneklésében és jámbor
olvasmányok halgatásában töltötte virrasztás (vígüía) követte, amely a kora
re~gDli órákban bemutatott eukartsztlkus áldozattal fejeződött be. Az ünnep
délutárrián pedig a pozá-vok ól elkülönülve. ti~ztes szórakozásokon vettek részt,
amelyek a pünkösdi szokásaikhoz híven, fáklyás felvonulással értek véget az
esti órákban.

A téli napforduló ilyenféle megünneplését a pogány hatóságok nem ellenez
ték, mert a törvény megtartásában nem volt hiba. Az viszont nem érdekelte őket,

hogy mindezt a Napisten tiszteletére teszik-e vagy pedig nem. A római jog
szerint ugyanis: "De internis non iudicat praetor". A bíró csak a külső csele
kedetek szerínt ítél. A be'ső megsyőződés nem tartozik hozzá (vö. Walter, i. m.: 68.)

Látnivaló ebből, hogy január 6-a Keleten a III. század első felében, három
vallás ünnepe lett, amelyen a pogányok a Napisten születését, a gnosztikusok
Jézus megkeresztelését és lelki újjászületését. a keresztények pedig elsősorban

a betlehemi születését, a karácsonyt ünnepelték. Mégpedig valószfn:Qleg a gnosz-
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tikusokéhoz hasonló, epiphania Domini néven, hogy ne keltsenek vele feltűnést.
De Radó Polikárp (Az egyházi év. 52) szerint: "A liturgia konzervativizmusának
megfelelőerr megmaradt az Úr megkeresztelésének az ünnepe is",

Ahhoz, hogy az epiphania Domini államilag engedélyezett, nyilvános ünnep
lehessen, Keleten a III. század második felében lett alkalmas a bel- és külpolí
tikai helyzet. 254-ben ugyanis a különféle nemzetiségű légiók, felhasználva a
gyengekezű Gallus (251-254) császár idejében elharapódzott megvesztegetéseket
és politikai gyilkosságokat, "rendcsinálás" ürügyén magukhoz ragadták a hatal
mat és három császárt (Aemilianus 254, Valerianus' 254-60, Gallienus 254-68)
választottak. Ezek aztán egymás ellen hadakozva, megbontották a külső táma
dások miatt egyébként is legyengült bírodalom egységét. Kelet ura még apjának,
Valerianusnak az életében, a kicsapongásokra hajlamos Gallienus lett, aki csak
a belső béke megszílárdítása után akart leszámolni a kűlső etlensézgel. Ezért
az apja halálát követően Nyugaton mínd visszavonta a keresztényellenes intéz
leedéseket. Keleten pedig államilag engedélyezte a Testvérek gyülekezetének, (Col
legium fratrum) működését. Elkobzott vagyonukat visszaadta. Beleegyezett, hogy
templomokat építsenek. Sőt, híveket is toborozhattak a szegényebb néposztá
lyok soraiból.

Hasonló politikát folytattak az utódok is. Hihetettenül hangzik, de Diocleti
anus (284-305) császár is, aki csak uralkodásának végén (304) lett keresztény
üldözővé. Addig minden erejét a külső eltenség megfékezésére összpontosította.
Ezért a birodalmat négy önálló részre (tetrarchia) osztotta, egy társuralkodót és
két cézárt véve maga mel1.é. Önmagának csak Keletet tartotta meg, ahol a szá
zad végéig elhúzódó arab és perzsa háborúk miatt a vallási ügyek háttérbe szo
rultak. Minden vallásfelekezet békét élvezett. Még a csás-ári udvarban élő

k-r-svtények is szabadon gyakorolhatták a vallásukat (vö. Marx-Bilkei, i. m.:
56-58).

Minden bizonnyal ez a tény szolgált alapul a Katolikus Lexikon (II, 24)
megállapításának, amely szerint január 6-át a keleti keresztények már a III.
század végén nyilvánosan megünnepelték epiphania Domini néven, annak elle
nére, hogy az első írásbeli adat csak 304-ben bukkant fel róla Fülöp thrácial
püspök vértanúságának a történetében (vö. Ruinart: Acta Martyrum. II. caput).

2. A keletiektől eltérően, Nyugat püspökei sokkal rövidebb idő alatt megol
dották a 274. évi törvényből adódó dilemmát, mert nem volt szükséaük s-rn egy
harmadik vallás közvetítő szerepére, sem a téli napforduló ünnepén végrehaj
tott személycsere titokban tartására. Újabban ugyanis Hugo Rahner (Die Weíh
nachtssonne, Zürich. 1945. 198), Radó Polikárp (Enchiridion. II, 1117) és mások
megállapították, hogy ekkor már, valószínűleg a napkultusz hatására, általános
szokás volt az Úr JéZust a szentírásban található. Nap-pal kapcsolatos szírnbó
lumok alapján: Felkelő Nap-nak ,Sol oriens ex altp', az Igazság Napjá-naJk ,Sol
iustitiae' (Malachias [öv.), a világ világosságá-nak ,Lux mundi' (Jn 8,12), stb.
nevezni. Ezért feltehető, hogy a nyugati keresztények december 25-én, a pogányok
és a míthracísták örömére, ezeket a szeritírást szakaszokat olvasták. A törvény
által előírt "külsőségeket" pedig a keleti testvéreikhez hasonlóan hajtották végre.
Igy aztán ahhoz, hogy a Napisten születésnapja, a Dies' natalis Solis helyett az Isten
gyermek betlehemi születését, a Dies natalis Christi-t ünnepelhessék, náluk
elegendőnek bizonyult a jelképes beszéd. De amit megnyertek a réven, elveszí
tették a vámon, mert a téli napforduló gyors "megkeresztelése" után, a zava
ros politikai helyzet míatt hosszú idő telt el, amíg a karácsonyból államilag en
gedélyezett, nyilvános ünnep lett.

Tudjuk ugyanis, hogy Diocletianus lemondása (305) után a poltttkaí intrikák
és bérgyilkosságok útvesztőiből szerencsésen kikerülö Nagy Konstantin (306-337)
lépett a trónra, aki elsődleges célját, a birodalom egységének helyreállítását csak
a trónkövetelők leverése után valósíthatta meg. Apósának. Maximianl.l:s-nak a
lázadéit könnyűszerrel megsemmisítette (310). De a sógorán, az ellencsászárra ki
kiáltott Maxentius-on a keresztény tömegek segítsége nélkül nem tudott győze

delmeskední (312). Amikor tehát hálája jeléűl a Milánól rendelettel (313) biro
dalomszerte vallásszabadságot biztosított nekik, kézenfekvő lett volna a kará
csonyt is hivatalos ünneppé nyilvánítania. Ez azonban a Niceai egyetemes zsinat
(325) előtt nem történt meg. Egyrészt. mert Nagy Konstantin, félretéve a val
lási ügyeket, minden idejét és erejét az uralkodótársával. Licinius-szal való
végleges Ieszámoiásra fordította. Az ugyanis nem akarta, hogy a kereszténységből
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államvallás legyen. Többször fellázadt a sógora ellen. és a pogánysággal szövet
kezve egyeduralomra tört. Másrészt, 1. Szilveszter (314-335) pápa és a nyugati
püspökök ís . előbbre valónak tartották a közel kétszáz év óta húzódó húsvét-vita
befejezését. Érthető tehát, hogy Nagy Konstantin a Licinius felett aratott győ
zelméig (324) csak a kereszténység legrégibb ünnepét, a vasárnapot nyilvánította
hivatalos, államilag is kötelező ünneppé (321).

A zsinaton azonban az elnöklő császár és a 318 püspök meggyorsította az
egyház régi ügyeinek a rendezését. Lezárták a húsvét-vitát, és megállapították
ünnenlésének az állandó időpontját. Elitélték aa ariánusok Jézus ístenségét és a
Boldogságos Szűz istenanyai méltóságát tagadó tanítását. Összeállították a Niceai
hitvallást, amely hittételként kimondja: Jézus megtestesült a Szentlélektől és
született Szűz Máriától. tehát emberré lett (incarnatus est), de azért nem te
remtmény, mint az ariánusok tanítják, hanem Isten az Istentől (Deus de Deo),
az Atyával egylényegű (consubstantialis Patri) és mínden általa lett. Stb.

Ezek alapján nyilvánvaló először, hogy az ariánusok tanítása a karácsony
nyílt tagadása, a Niceai hitvallás pedig mintegy dogmává avatása. Másodszor,
mindezek ellenére a zsinaton sem a karácsonyról, sem ünneplésének időpont

járól nem esett szó. Különben benne lenne a hitvallásban, az ariánusok meg
tiltakoztak volna ellene, hiszen később is "gyűlölettel beszéltek róla" (Chrysologus
Szerit Péter). Harmadszor, a karácsony ennélfogva csak a zsinat, tehát 325 és 354
között válhatott nyilvános ünneppé, mert az első hivatalos adat 354-ben jelent
meg róla az ún. Philocalus-naptárban.

Az utóbbival kapcsolatban két ellentétes felfogás alakult ki. A régebbihez,
amely Philocalus kortársának, Niceai János püspöknek (Szent Nikétász 335-414),
a Te Deum szerzőjének magyarazatán (Sex libelli instructionis...) alapul, és azt
tartja. hogy a karácsonyt Nagy Konstantin halála után, I. Gyula (337-352) pápa
idejében kezdték hivatalosan ünnepelni, még a XX. századi kutatók közül is
többen csatlakoztak. Igy Hermann Usener (Das Weihnachtsfest. Bonn. 1899), Karl
Kellner, (Heorto'ogíe '" Frei-urg. 1911). Artner Edgár (i. m. 39), stb. Szerintük
ez a nézet vitathatatlan, mert összhangban van a Niceai zsinat után kialakult
történelmi helyzettel. Az ariánusok befolyása alá kerülő Nagy Konstantin ugyan
is a zsinattól egészen a haáláíg keresztényellenes intézkedéseiről vált hirhedtté
(bőv. Marx-Bilkei, i. m.: 120-24). És a korabeli közfelfogás szerint az ariánusok
tartották vissza attól, hogy a karácsonyt hivatalos ünneppé nyílvánítsa.

Az újabb kutatások (vö. O. Culmann: Weihnachten in der alten Kirche.
Basel. 1947. 20-29; Radó Polikárp: Enchiridion. II. 1113. stb.) alapján azonban
csaknem bizonyos, hogy a karácsony 325 és 335 között Rómában lett nyilvános
ünnep. Tanúskodik erről a Philocalus-naptárban található jegyzék, amely idő

rendben örökíti meg a 254 és 335 közötti pápák halálának dátumát. A jegyzék
ből nyilvánvaló egyrészt, hogy összeállítása nem történhetett 335-nél korábban,
mert I. Szilveszter (t335) neve még szerepel benne. Másrészt, hogy összeállításakor
a karácsony már nyilváno'! ünnep volt, mert a pánák névsora 254. de"f>mher
27-ével kezdődik. Ez elárulja, hogya szerzö a középkori -szokásnak megfelelő

en karácsonytól (.ab incarnatione Domíni', illetőleg .a nativitate számította az
éveket. Rómában tehát 335-ben már ismerték a karácsonyt, de a zsinat idején
(325) még nem. Következésképpen a karácsonynak e két dátum között kellett
nyilváno'! ünneppé válnia. Erre enged következtetni az a másik jegyzék is, amely
az eredetitől kissé elkülönülve, Marcell (t336) és I. Gyula (t352) halálát tünteti
fel. Ha ugyanis a karácsonyt I. Gyula pápa Idejében kezdték volna nyilvánosan
ünnepelni, a pótjegyzék szerzője, aki kétségtelenül Philocalus volt, nem mulasz
totta volna el azt rnegemlítení.

Visszatekintve a karácsony első nyomaira azon lehet vitatkozni, hogy Kelet
és Nyugat titokban megült, "rejtett" karácsonyából mikor lett nyilvános ünnep,
de az kétségtelen, hogy a legjobbkor. Hiszen a IV. században nemcsak az is
métlődő üldözések és a különféle eretnekségek tépázták az egyház testét, hanem
a napkultusz is elérte tetőfokát és annyira elbűvölte a keresztényeket, hogy hiá
bavalónak bizonyult minden felvilágosítás. Hiába hangoztatta Aranyszájlí Szent
János (344-407), a keletiek nagy szónoka: "Ha látod a felkelő Napot, imádd
annak Urát és Istenét". Hiába hírdette Szent Cirill (315-386), Jeruzsálem püspöke:
,.A Nap nem Isten, hanem Isten teremtménye". Hiába szállt síkra ellene Szent
Agoston (354-430): "A Nap nem lehet Isten, hiszen a bűnösök és a pogányok is
látják, sőt az - ördögök is szemlélhetik, holott Istent csak a tiszta szívűek láthat-
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[ák meg". A napkultusz téves tanítása annyira fanatizálta az egyszerű népet.
hogy Alexandriában agyonkövezték Georgius püspököt. amiért a Sol. invictus ün
nepének előestéjén egy Mlthrász-szentélyt keresztény ternplommá akart átalakí
tani. Nagy Szent Leó (440-461) pána pedig arr il panaszkodik egyik karácsonyi
beszédében, hogy még az V. században is akadtak keresztények, akik december
23-én a Szerit Péter bazilikának hátat fordiLva imádkoztak a felkelő Naphoz.
(Vö. Radó Polikárp: A kereszténység küzdelme az ókori napkultusz ellen. Theoló
gla, 1941. 295.)

Látnivaló ebből, hogya kereszténység vezetői észérvekkel, fáradságos telvi'á
gosító munkával nem vo'tak kép-sek visszatartani híveiket a nankultusztól,
Ezért más módszerhez folyamodtak: Jézusnak. az örök Napnak feledésbe ment
születési időpontját azonosították a fény terjedésének, a téli napfordulónak
dátumával, december 25-tel. 19y aztán a híveik lassankint elmaradoztak a Nap
isten születésére rendezett pogány szertartásokről, A Sol Irivictus-t pedig decem
ber 25-ről száműzte és örökre legyőzte a "világ világossága", Jézus Krísztus.

SZÉKELY LÁSZLÓ VERSEI*

JÓ~8e/ ádventJe

Szűz Márla egy sz6val sem mondt4,
Hogy őneki angyallal volt dolga;
Hogy az angyal mit is üzent néki;
Hogy méhének érő terhe égi.
Iste'l, ügye volt az, nem személyes,
S ily titkokat elmondani kényes.

Most azonban látta J6zsef arcán,
Hogy benn harc dúl s igen szen'ved

harcán.
GYlkran nyugszik rajta pillantása,
Majd zavartan kapja szemét má.~r2.

Lehajtja a fejét, mélyen hallgat;
Rémeket kelt és rémeket altat.
GY·'llul, ácsol, s alatta a föld reng,
Bút hessent el, majd meg újra töpreng.
Szúvak fúrnak belül és fara'mak,
Elaltatná őket - s felriadnak.

Tépelődik, mi lehet a titka?
Hisz jegyese olyan szűzi, tiszta!
Oly éteri! Csak lélket sugároz,
Ot megsz6lni nagy bűnnel határos.
Gyanújit hát elzavarja, űzi,

Eh, pusztulj már, hisz ő olyan szűzi!

De a vádak csak visszaper·~gnek:

Ha nekii-ik: nem, higgy a két
szemzdnek. . .!

De mit teqyen? Megmondja szemébe?
De hisz ebbe elégne a képe!
Meghurcolja? Törvény elé menjen?
Ily sérelem essék eme szenten?
Az nem lehet! De hát a más... Ejnye,
Majd még mire tévedne a nyelve!

-Részletek egy Mária-epo8zból.

&~2

Mária is szánalommal nézte,
H0gy oly feldúlt ketines vőlegénye.

Rá-ránézett szeretettel. szánva 
Tekintete tiszta aranybány:t -
Sz6 nélkül is azt mondja gyengéden:
Segítenék a nagy szenvedésen,
De Istenre biztam magam régen,
Ha úgy tetszik, majd szót emel értem.
De bármilyen nyugodtan tekintett.
Látni kellett: neki sem volt mindegy.
József szeme sokszor barna felleg,
Kedélyének derült egén terped.

Igy iramlott el hát hó a hóra,
S nem ta7.áltak egy megold6 sz6ra.
Mlílt az idő és ők mind a ketten
Tépődtek egy benső gyötrelemben.

József tehát azt gondolta végm:
Elmegyek én egy búcsúszó nélkm.
Nem bírom ki. Jobb lesz összekötni
Bugyromat és csöndesen megszökni.

Még egy végsőt pillantani rája:
Légy magzatod atyj inak arájlll
Keresi majd az az édes mátka,
Am ő útját messzeSégbe vágta.

Mária meg azt gond/Wa csendben:
Várjunk. Hiszen van Is'en a mennyben.
:el az Isten, él égi heroldja,
Ki a csom6t, mit kötött, megoldja.
O tudja, hogy nem engedi nékem
Titkot tárni ÓTzött szüzességem.


