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A Szeplőtelen Fogantatás
ünnepe a magyar törvényhozásban*

1854. december l-én, a bíborosi kollégium gyűlésén Scitovszky János magyar bíboros
hercegprímás ezekkel a szavakkal fejezte ki véleményét a Szeplőtelen Fogantatás
dogmájának kihirdetéséről. "Nekem nemcsak tetszik, de óhajtom is, hogy a Boldogságos
Szűznekfogantatása szeplötelenné nyilváníttassék. Én ugyanis méltatlan bár, de elsőpapja
vagyok a híerarchiai rend szerint azon országnak, mely Marianumnak neveztetik; azon
országnak, mely Máriát Nagy-Asszonynak nevezi, melyben egykor az egész ifjúság, jelenleg
is több helyütt, Mária követőjévé avattatván, meg szokta fogadni: Szentséges Mária, eredeti
bűn nélkül fogantatott szűz, én ma szöszölömnak elválasztalak sat.; melyben a jelen időkig,

az akadémiai tudori czímre emeltettek esküvel fogadták, hogy az ájtatos hitet, a
Boldogságos Szüz szeplötelen fogantatásáról védelmezni fogják; melyben a papság
minden nem-akadályozott szombaton a B. Szűz szeplőtelen fogantatásáról szölö officiu
mot rnondja; melynek több megyéjében és több év óta az -Imrnaculata- a praefatioban
használtatik; melyben imakönyvek voltak és vannak használatban, ezek közt a híres
Pázmányé mintegy 230 éves, melyekben a B.Szűz szeplötelen fogantatásáról szóló imák és
énekek találtatnak; mely országban a B. Szűz szent és szeplötelen szívéröl czímzett
egyesület szélesen el van terjedve; melynek templomai majd felében a B. Szűz

tiszteletének, s ezek közt 51 a szeplötelenül fogantatott szűznek szentelvék ..."
Vizsgáljuk meg e szép megnyilatkozás történelmi hátteret a feltalálható magyar

forrásmunkák alapján.
Ha egy ünnepről akarjuk megállapítani, milyen időtől és milyen mödon ülték meg

hazánkban, önkéntelenül is a régi naptárak után nyúlunk. Megtudjuk belőlük, hogy a Szent
Szűz ünnepét igenis ismerték őseink. mégpedig történelmünknekmeglehetősenaz elején.

Ezeket a régi naptárakat kivétel nélkül egyházi könyvekben, misekönyvekben, breviáriu
mokban találjuk meg.

Knauz Nándor esztergomi kanonok 1877-ben kiadott Kortan című igen értékes
munkájában hatvan ilyen régi magyarországi naptárat sorol fel a XII. századtól a XVI.
századig terjedő időből. Egy kivételével ezek mindegyikében megtalálható a Szeplőtelen

Fogantatás ünnepe, ha különböző elnevezésekkel is. (Ilyenek pl.: Bodogh Aszon napja 
Bodog aszon - Bodog aszon fogantatása - Unser frawen tag - Concepcionis Mariae.)
Három naptár december 9-re helyezi az ünnepet, egy pedig december 7-re.

Első helyen a Pray-ködexben őrzött úgynevezett boldvai bencés misekönyvet kell
megemlíteni, mdy az 1192. és 1195. évek közott készült. A zágrábi egyházmegyéből két
breviáriumot kell itt megemlítenünk, egyiket az 1264 - 1295-ig terjedő időből, másikat
pedig közvetlen 1326 utánról, úgyszintén egy mísekönyvet, mdy a XlV. század második
feléből való. Korai naptáremlékeink közé tartozik még egy 1341 körül íródott magyar
országi és egy esztergomi misekönyv, valamint egy 1363-ban írt magyarországi és egy
1377-ből származó másik esztergomi misekönyv. Hasonló naptárt találunk egy 1394-ből

származó úgynevezett erdélyi mísekönyvben is. A XIV. század első feléből pedig egy
esztergomi breviárium és karkönyv tartalmaz ünnepfelsorolást.

• 19'54. október 2'5-én a Nemzetközi Mária Kongresszuson elhangzott előadás

338



Folytatni lehetne még hosszan ezeknek a régi liturgiai könyvemlékeknek a felsorolását,
különösen ha Radó Polikárp 1947-ben megjelent kiváló munkáját is segítségül hívnók, aki
Libri liturgid manusenpti bihliotbecarum Hungariae (A magyar könyvtárak kéziratos
liturgiai könyvei) címen áttekintést ad legrégibb liturgiai könyveinkről, jelezvén egyúttal,
milyen ünnepek miséit tartalmazzák. De elég az eddigi felsorolás is.Azért említettem meg
ezeket a XN század végéig nyúló naptáremlékeket, hogy lássuk: a magyar liturgiában már
jóvala bázeli zsinat előtt ismerték ezt az ünnepet, amely csak 1439-ben rendelte el először
általánosan az egész egyházra, s még inkább az ünnep első pápai jóváhagyása előtt, amire
csak 1476-ban került sor N Sixtus pápa alatt.

Ha magyarázatot keresünk arra, hogy a különben római és nyugati irányelvek szerint
alakuló magyar liturgikus élet majd háromszáz évvel a pápai jóváhagyás előtt ismerte a
december 8-i ünnepet, akkor azt csak a keleti egyháznak hazánkban akkoriban még elég
erősen érezhető befolyásának tulajdoníthatjuk. Görög szertartású szerzetházak többfelé
voltak találhatók hazánkban. Az 1092-i szabolcsi és az 1104-i első esztergomi zsinat a papi
nőtlenség ügyében a görög álláspont mellé állt, a szabolcsi zsinat a görög böjti fegyelmet
rendelte el. .

"Nekünk azért is fontos ez (ti. a görög egyház befolyása), mert il görög egyházban igen
régi és a középkor első felében elterjedettebb a Szűz Anya tisztelete, mint nyugaton,
Mária-ünnepeik száma lényegesen több. Csaknem minden Mária-ünnep keletről veszi
eredetét . .. A XI. század magyarja nem látott különbséget nyugati és keleti keresztény,
nyugati és keleti rítus között. Mind a két egyház hívei szomszédaink voltak, természetes,
hogy mind a kettőnek vallásos szokasaíhatottak ránk." - olvashatjuk Waczulik Margitnak
a Szűz Mária-tisztelet kereszténységünk első századában címmel 1938-ban írt érte
kezésében.

Ha ez a párhuzamvonás egy kissé túlzottnak tűnik is, mindenesetre a görög befolyás
ténye a legkézenfekvőbb magyarázata annak, hogy Szűz Mária kérdéses ünnepét oly korán
ismerte és megülte a magyar egyház.

Ha ismert is volt ez az ünnep az egyházi liturgiában, mégsem olyan mértékben, hogy a
kötelező ünnepnapok között találnánk. Zsinataink hosszú ideig nem említik a kötelező

ünnepek között. Az 1092-ben, Szent László uralkodása alatt tartott szabolcsi zsinat 38.
pontjában felsorolja a kötelező ünnepeket. Ezek között azonban csak három Mária
ünnepet találunk: Gyertyaszentelő Boldogasszony, Nagyboldogasszony és Mária születés
napjának az ünnepét.

Az 1493-ban tartott esztergomi provinciális zsinat II. Ulászló királysága és este-i
Hippolyt érseksége idejében az első magyar zsinat, mely a kötelező ünnepek között sorolja
fel a Szeplőtelen Fogantatás napját. Az ezután következő zsinatok, ha egyáltalában
felsorolják a kötelező ünnepeket, úgy kivétel nélkül említik közöttük Szűz Mária
december 8-i ünnepét is.

A magyar egyházi törvényhozás ebben a pontban azóta sem változott.
Mennyiben vette tekintetbe a Szeplötelen Fogantatás ünnepét a világi törvényhozás?
Az első magyar századokban az egyházi és világi törvényhozás karöltve halad. Tanúi

ennek Szent István törvényei. Az elrendelt ünnepek egyaránt voltak kötelezők az egyházi
és világi életre, a törvényekben való felsorolásuk mindkét fórumnak a szentesítését
jelentette. Noha a december nyolcadikai ünnepet csak az egyházi liturgia ünnepelte, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az ünnepet nem ismerték a világi intézmények, s hogy azt
csak a szerzetesek ülték volna meg templomaik zárt ajtajaimögött. Ott találjuk a Szent Szüz
ünnepét keltezésként a legkülönbözőbb világi természetű okleveleken, a királyi udvar, az
ország főtisztviselői, a hites helyek írásain.

Először Róbert Károly 1310-ből származó okmányán található a keltezés: in festo
Concepcionis Beatae Virginis. 1318-ban a pécsi káptalan hites hely, 1323-ból ismét
Róbert Károly egy írása, 1330-ban Erzsébet királyné egyik okmánya viseli ezt a dátumot.
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1342-ben Lajos király Nagyváradon tett látogatása alkalmából szintén így keltezi egyik
adománylevelét. Ugyancsak tőle találunk hasonló okmányokat 1351-ból, 1354-ből és
1366-ból. 1348-ban az egri, 1357-ben az esztergomi, 1371-ben a pécsi káptalani hites hely
egy-egy okmánya is Mária fogantatásának ünnepéről van keltezve. 1359-ben András
Szabolcs megyei alispánnak Kállón keltezett végzése, 1381-ben Telegdi Miklós bihari
comes jogügyi rendelkezése, 1388-ból Zsigmond király adománylevele, 1390-ből Loson
czi István machovai bánnak, 1398-ból Frank királyi bírónak egy leirata viseli ezt a dátumot.
Saz ünnep mindinkább ismert lesz, a későbbi okmányokon egyre gyakrabban találhatjuk a
fentebb említett keltezési formát.

A történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy ez a keltezési forma nem általános
ebben az időben. Még olyan hivatalos helyek okmányain is gyakran hiányzik, ahol pedig
igazán jogosan elvárhatnók, mint a különbözö káptalani hites helyeken. Noha ezek vagy
december 8-án lettek kiállítva vagy a közel álló napok egyiké n, mégsem a Szent Szűz

ünnepét hozzák keltezésí napul, és nem is azt veszik kiindulási alapul. Inkább Szent András
ünnepének oktáváját említik, vagy pedig Szent Miklós ünnepétől számítják a napokat,
avagy Szent Luca ünnepétől számolnak vissza. A legegyszerubb magyaráZatnak az látszik,
hogy az említett három ünnep mindenütt ismert volt, népszerűségnek örvendett s jobban
élt a köztudatban. mint a csak éppen abban az időben lassanként terjedő Mária-ünnep.
Lehetne talán egyik másik - körülményesebb - magyarázatot is keresni. Az országban
szetszort görög monostorok befolyására gondolok. A Visegrádon kiállított királyi görög
leiratok keltezésében gyakran szerepel a Szent Szűz Fogantatásának ünnepe. Márpedig
Visegrádon volt egy bazilita monostor, mint azt Krajnyák Gábor megállapítja Szent István
veszprémvölgyi donádójának görög egyházi vonatkozásai (Századok, 1926, 505. l.)
című értekezésében. Ennek a feltevésnek a kikutatása és igazolása azonban nem feladata
ennek az előadásnak.

Ha most a magyar állami törvényhozás emlékeiben kutatunk, tulajdonképpen nem
találunk - legalábbis én nem találtam - egyetlen törvénycikket sem, mely név szerint
felsorolná az állam által is elismert, egyháZilag kötelező ünnepeket. Kivételt képez
természetesen a már említett szabolcsi zsinat és az ott egyháZés állam által egyaránt előírt
ünnepeknek egyszerű, felsorolás nélküli említése Kálmán király törvényeiben. Később
úgy látszik, nem volt erre szükség. a polgári élet minden nehézség nélkül alkalmazkodott
az egyházi előírásokhoz. és az egyházilag kötelező ünnepeket nem kellett az államnak
szentesítenie, sem elismernie vagy jóváhagynia. - Ha például Mátyás király 1464-ben
rendeletet adott ki, mely szerint .vasárnapokon és a boldogságos Szüz Mária ünnepein ez
országunkban és annak részeiben semmiféle vásárt sem szabad tartani" (1464. évi II.
dekretum 25. cikkely), az nem néhány egyháZi ünnepnek állami elismerését jelenti, hisz
ebben az esetben még jó néhány ünnepet fel kellene sorolnia a rendeletnek, hanem
egyszeru közigazgatási intézkedés, mely a vásártartást ezeken a napokon megtiltja.

Az egyházilag kötelező ünnepeket minden különösebb törvényhozási formaság nélkül a
polgári élet is így tekintette, erre különbözö időkből hozhatunk bizonyítható példákat.

A Corpus juris Hungarici-ban találhatjuk Kitonich János 1619-ben írt munkáját
.Directio methodica processus judiciarii iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae"
címmel, mely nem egyéb, mint fiatal ügyvédbojtárok számára készült perjogi tankönyv.
Azokról az időkről szólva, amikor a törvényszéki munka szünerel, a szerzö a szabolcsi
zsinat ünnepeket felsoroló cikkelyére hivatkozik, és hozzáteszi, ez több más, fel nem
sorolt ünnepre is vonatkozik, melyeket csak később rendelt el az egyháZ, vagy később

terjedt ki rájuk a törvényszéki szünettartás szokása. Ezen ünnepek között sorolja fel a Szent
Szűz Fogantatásának napját is.

Egy másik jellemző eset is igazolja előbbi állításunkat. Mária Terézia idejében igen sok
volt már a kötelező egvhází ünnepnap. A munkakiesés érzékenyen érintette különösen a
szegényebb néprétegek anyagi létét és magát a termelést is.Akirálynő ezért XIv. Benedek

340



pápától kérte a kötelező ünnepnapok számának csökkentését, amit a pápa 1754.
december 3-án kelt, a milánói érsekhez címzett levelében megadott. A Szent Szűz

december 8-i ünnepe azonban nem szerepelt az eltörölt ünnepek között, azt a magyar
polgári élet a többi ünneppel együtt természetszerűentovábbra is megtartotta. Az egyházi
ünnepeket az állam is kötelezőnek ismerte el, egyszerűen azért, mert az egyház előírta

őket.

Akatolikus ünnepeket hosszú ideig a más valIásúaknak is meg kellett tartaniok. Az 1647.
évi 8. törvénycikk III. Ferdinánd alatt elrendelte ugyan, hogy a Nagyszombatban és másutt
élő evangélikus mesterembereket és kézműveseket, akik a céhekben vannak, nem szabad
a valIásukkal ellenkező szertartásokra kényszeríteni. Az 1713. április 6-án kiadott Carolina
resolutio szerint azonban a katolikus ünnepnapokat külsőleg ( quoad forum extemum)
mindenkinek meg kellett tartania, és a céheknek meg kellett jelenniük a körmeneten. 11.
József 1781. október 25-i türelmi rendelete már kimondja, hogy a római katolikus
istentiszteletre és szertartásokra sem egyeseket, sem a céheket kényszeríteni nem lehet.
Az 1791. évi 26-ik törvénycikk pedig úgy rendelkezik, hogy a katolikusok ünnepeit
külsőleg is meg kell minden egyéb felekezetűnek is tartania.

Röviden megemlítjük az 1855. augusztus 18-án IX. Pius pápa és I. Ferenc József között
kötött konkordátumot. Igaz, hogy a magyar parlament sohasem fogadta el ezt a
konkordátumot, mégis tekintetbe kell venni, mert a gyakorlatban legalábbis érvénybe
lépett. A konkordátum szövege nem beszél az ünnepekről, 38-ik cikkelye azonban
kimondja, hogy azokra az egyházi vonatkozású ügyekre és személyekre nézve, melyekről a
konkordátum egyébként nem beszél, az egyházi tanítás és a fegyelmi előírások érvénye
sek. Tehát az ünnepekre is, melyek így változatlanul kötelezőekmaradnak polgárilag is, ha
eddig azok voltak. Márpedig ezek közé tartozott a december 8-i Mária ünnep is.

Az 1868. évi 53. törvénycikk, mely a különböző vallásfelekezetek viszonyát rendezi,
csak ezt mondja: Egyik vallásfelekezetnek a tagjai sem kötelezhetők arra, hogy más
vallásfelekezetbdiek egyházi szertartásait és ünnepeit megtartsa, vagy ezeken a napokon
bárminemű munkától is tartózkodjék. Ez a törvény a felekezetek vallásszabadságát
biztosítja. Nem változtatott azonban azon a tényen, hogy Magyarországon a katolikus
egyház kötelező ünnepnapjain továbbra is munkaszünet maradjon. Ha tehát nem is
találunk törvényhozásunkban olyan törvényt, mely felsorolná az államilag is elfogadott,
egyházilag kötelező ünnepeket - kivéve a szabolcsi zsinat már említett 38. pontját,
amelyben azonban a december 8-i ünnep még nincs benne -, az nem azt jelenti, hogy a
katolikus egyház ünnepei és közöttük a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe nem kapták volna
meg a magyar állam törvényei szerint a szükséges elismerést és szentesítést. A katolikus
élet annyira átjárta szellemével, tanításával, szokásaival a magyar életet, hogy e szokások
nagy részének állami szentesítésre nem is volt szüksége. Egészen a legutolsó időkig

természetesnek tekintették eleink, hogy a katolikus egyház kötelező ünnepnapjait,
közöttük a Szent Szűz december 8-i ünnepét polgárilag is, munkaszünettel ülte meg az
ország.

Csak a háború utáni idők változtatták meg a Szeplőtelen Fogantatás és még sok más
ősrégi katolikus ünnep jelzeset a magyar naptárakban. Csak kényszerítő hatás alatt tűnt el a
magyar életből 1949 óta ezeknek az ünnepeknek polgári megtartása.
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