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Vízkereszt 

(Moser Zoltán Névviseletek VI. című könyve nyomán)  
 

Vízkereszt, ősi egyházi  néven Ephiphania, A Teleki-kódex for-
dítása szerint Úr kijelenése, görög katolikusaink ajkán úrjelenés, is-
mét másként Háromkirályok: Gáspár, Menyhért, Boldizsár napja, az 
egyháznak egyik legrégibb ünnepe. Bod Péter ezt írja1: 

  

„Vízkereszt napja Boldogasszony havának hatodik napjára esik, 
amely napot a rómaiak szenteltek az Augustus császár tisztességére. 
A keresztények pedig a magok vallásokra alkalmaztatták és nagy 
szorgalmatossággal szokták volt megszentelni. Micsoda nevei voltak 
ennek az innepnek? 

Mondották ezt epifániának, megjelenésnek innepének, mert 
ezen a napon jelent meg az új csillag a bölcseknek. Melyre nézve ne-
vezték a régiek festum luminarium, világosság innepének is… Víz-
keresztnek nevezték a magyarok. Miért? Egyáltalában a Krisztus víz-
zel való megkeresztelésének emlékezetére. A görög eklézsia ezen a 
napon a Krisztus megkereszteltetését emlegeti, melyre nézve vizet 
szentel, beléütvén háromszor a keresztet, azt hintezi az emberekre és 
tartja orvosságnak. Az egyiptomi keresztyének pedig azon a napon 
megferedtek, annak emlékezetére, hogy a Krisztus azon  napon ke-
resztelkedett meg a Jordánban: a folyóvizekbe mártották gyermekei-
ket, azokból edényeikbe merítettek, bizonyos ceremóniával meg-
szentelték, házaikba mint orvosságot, úgy tartották.” 

(…) A magyar vízkereszt a keleti egyház liturgikus évkezdő 
hatását tükrözi. Már a Hartvik győri püspök számára írt Agenda 
pontificalis tartalmazza: ut mos est Graecorum, vagyis amint a keleti 
egyházban szokásos. Ezt a formát a rítusok kongregációja később el-
tiltotta, illetőleg jellegtelen szövegekkel helyettesítette, amelyben már 
csak a Háromkirályokról van szó. 

Az ünnepi vízszentelés a középkor utolsó századaiban a nyu-
gati egyházban is elterjedt. A víz mellett ezen a napon szentelték ré-
gen a tömjént is. E kettős szentelésből fejlődött ki, de most már a Há-
romkirályok nevében, az emberi hajlékok megszentelése és megfüs-
tölése is vízkereszt nyolcadán. E szentelések formái már a mi közép-
kori szertartáskönyveinkben is előfordulnak. 
                                                           
1 Bod Péter: Magyar Athenas. Budapest, 1776. 
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A Háromkirályok legendájának első ismert magyar nyelvű föl-
jegyzései a XVI. század elejéről származnak. A Legenda Aurea2 nyo-
mán a Debreczeni-kódex így emlékezik meg róluk: 

 
„A három szent királyoknak Gáspár, Boldizsár és Menyhárt 
vala a nevök, kik Uronk Jézushoz jövén, imádák őtet tizenhar-
mad napi gyermökkorában. E nömös szent királyok napkelet 
felé való Persidának tartományából támadának, mely Belsőindi-
ának neveztetik és Sábaországnak, miért a Sába nevű folyóvíz 
általfolyja az országot. Ezök közül Gáspár király mikoron Uronk 
Jézushoz jövének, hatvan esztendős vala, Boldizsár negyven, a 
Melkior kegyig húsz esztendős. Ezek mindhárman nagy termés-
zettudó bölcsek valának. Az ég forgásának tudományába igen 
ismeretet vettek, s a Bálám profétának, ki bálványimádó papjok 
vala a pogányoknak, maradéki valának. Mely Bálám imezt 
profétálta vala az ő nemzetséginek: Jákob pátriárkától csillag 
támadt, és vessző támad Izraeltől és megveri e vessző Moábnak 
hercegit. E jövendőmondást e pogány profétával az Úristen 
idvezítenkről mondatá, jóllehet ő maga sem érté: ki a zsidó 
nemzetből vala támadandó, és az ördögöknek hatalmokat 
megtörendő. E királyok ezt érték rajta, hogy mikoron e vessző 
azt a hatalmas királyi földet és mennyet birnája. Szilettetik, 
tehát új csillag jelönék az égön. Minek okáért a Bálám fiai, 
Aranyszájú Szent János mondja, tizenkettőt választának 
közülük, s ha valamelyik meghal vala, annak fiát állatják vala 
helyébe. Ezök midön esztendőbe hárman-hárman egy hónap-
nak utána szerrel-szerrel fölmennek vala a nagy magas Vittoria-
lis nevű hegyre és ott lakván harmadnapég nagy szenvedetös-
ségben megmosódnak vala… s imádják vala ennek utána az 
Úristent, kérvén őtet, hogy a csillagot, kiről szólt vóna az ő 
atyjok, a Bálám megmutatnája nekiök. Mikoron azért karácsony 
napjának éjjelén vigyáznának, az újonnan teremtött csillag 
megjelönék nekik. S miképpen vízkereszt napján megmondaték, 
a zsidóknak születött királyt megjelönték, és voná az ő 
kívánságokat arra, hogy hozzája mennének és imádják e  
felségös, nagy királt. Kik mikoron a parancsolatot beteljesítötték 

                                                           
2 Jacobus de Voragine: Lgenda Aurea. Budapest, 1990. 
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vóna, más úton térének meg országokban, angyali jelönetből. 
Kik jóllehet elhagyván a pogányságot, azután Uronk Jézusnak 
hívei lőnek, de maga a víznek keresztségét fel nem vették vala, 
míg a Szent Tamás apostol az Idvezíténknek hitét ott nem 
prédikálja. Mely szent apostol, mihelyt őket a hitnek ágazataira 
megtanítá, és megkörösztölé, meghagyván mindenik a 
királyságot, ő prédikátortársi lőnek. Kik azon országba kimúl-
ván Úrban, vitettenek az Isten országába. Kiknek testöket a 
Nagy Konstantinus császár Indiából hozattatá Konstancinápoly-
ba, s időjártába a szent Eustorgius pispök Mediolanonba hozá. 
Onnan az Úristen akarattyából nagy Kolonnyában.3 Ott nyu-
gosznak mostan egész testökben…” 

 

                                                           
3 Colonia, azaz Köln. 


