
Jézus születése. 
3. Mária látogatása Erzsébetnél. 

Lukács 1 39 — 56. 
Fölkerekedvén pedig Mária azon napokban, nagy sietve 

a hegyek közé, Júda városába1) ment. 40Bement Zakariás há-
zába és üdvözölte Erzsébetet. 41S Ion, hogy a mikor Erzsébet 
meghallotta Mária üdvözlését, megrebbent a magzat az ő 
méhében. S Erzsébet megtelt szentlélekkel 42és nagy hangon 
felkiáltott mondván: 

— Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te 
méhednek gyümölcse! 43De hogyan jutok ahhoz, hogy az én 
Uramnak az anyja hozzám jön? 44Mert lám, mikor a te kö-
szöntésed hangja fülembe jutott, megrebbent a magzat az én 
méhemben. 45S boldog aki hisz, mert beteljesednek, amiket 
az Úr neki mondott! 

4f,Mondá pedig Mária2): 
— Magasztalja az én lelkem az Urat, 
47s örvendez lelkem az én megtartó Istenemnek, 
48hogy rátekintett az ő szolgálójának alacsonyságára: 
mert ime mostantól majd magasztalni fognak engem az 

összes nemzedékek, 
4öhogy nagyságos dolgot tett velem a Hatalmas és szent 

az δ neve! 
50S az δ irgalma nemzedékről-nemzedékre azokon, akik 

őt félik. 
51Erőt fejtett ki karjával, megalázta a gőgöseket szivük 

gondolatával, 
5-hatalmasokat döntött le trónokról és alacsonyokat 

magasztalt fel, 
53éhezőket töltött meg jókkal s gazdagokat bocsátott 

ki üresen. 

') Éppen olyan joggal gondolhatunk itt Hebronra, a Júda törzsé-
nek főhelyére (Jósua 21 u ) , mint Júdára (Jósua 2L 16 és 15 „), ahol a rabbi-
nusok szerint a Keresztelő született. 

») V. ö. I. Sám. 2 , - , „ . Zsoltár 113 11 „ . 111 , . 103 „ „ . 89 
II. Sám. 22 18. Zsolt. 147 „. Jób 12 1S. 5 41. 1. Sám. 2 5. Zsolt. 34 u . 107 
Jés. 41 e. Zsolt. 9 8 , . Mik. 7 J0. Gen. 17 , . 18 18. 22 l r 

Theol. Szaklap. IV. ívf . 1 7 
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54Felkarolta szolgáját, Izráelt1), 
irgalmasságra emlékezvén, 
55amint megmondotta atyáinknak: 
Ábrahámnak és az ő magvának örökre. 
56Mária pedig mintegy három hónapig maradt vele, s 

azután visszatért házába. 

Jakab elbeszélése. 
12. fejezet. 

Mikor a bibort meg a karmazsint elkészítette, elvitte a 
papnak. A pap megáldotta őt, mondván: 

— Mária, az Űr Isten felmagasztalta a te nevedet és 
áldott lész a föld összes nemzedékeiben! 

Mária megörült és törzsrokonához2), Erzsébethez ment. 
Kopogott az ajtón. Ennek hallatára Erzsébet a karmazsint 
eldobta, az ajtóhoz futott, kinyitotta, s Máriát meglátva igy 
üdvözölte ő t : 

— Hogy jutok hozzá, hogy az én Uramnak az anyja 
hozzám jön ? Mert lám a magzat ugrált és üdvözölt téged 
én bennem! 

Mária pedig megfeledkezve ama titokról, amelyet neki 
Gábor arkangyal mondott, az égre tekintett és azt mondotta: 

— Ki vagyok én Uram, hogy engem a föld összes nem 
zedékei áldani fognak!? 

És három hónapot töltött Erzsébetnél. De mert napról-
napra vastagodott, félt és hazament és elrejtőzött Izráel fiai 
elől. Mikor vele ezek a titokzatos dolgok történtek, Mária 
16 éves volt. 

* * * 

Máriának Erzsébetnél tet t látogatásáról csak Lukács és 
Jakab iratai tudnak. Mindkettő erősen magán viseli a célza-
tosság bélyegét. Jakabnál a pap is, Erzsébet is, Lukácsnál 
Erzsébet úgy fogadja Máriát, mint akinek titkát ismeri, s 
előre tudja, hogy a jövendőben kultusz tárgyává lesz. Sőt 
nevezetes, hogy Jakab szerint Mária egészen megfeledkezik 
a titkáról, s csak akkor veszi magát észre, mikor állapota 
változni kezd. Lukácsnál ellenben ótestamentomi töredé-
kekből alkotott hymnust adnak Mária szájába, mellyel a vele 
történt kegyelmi tény fontosságát hirdeti. Mindkét elbeszélés 

4) Némely szövegben a πιιΐς helyett νιος áll, ami szintén megállhat, 
mert Izraelt az Isten fiának mondja Deut. 141 . Hos. 11 Zsolt. 80 l 6 . 84 10 
viszont szolgának mondja Jés. 4 1 8 — 

*) Erzsébetet némelyek Mária testvérének is mondják. Merx i. m. 2. 
Hälfte 186. — Hofmann i. m. 85. szerint Nicephoros unokatestvéreknek mondja 
őket. 
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eleven bizonysága annak, hogy a keresztyénség körében a 
legendaalkotás munkája korán megindult, s egymástól füg-
getlenül, párhuzamosan haladt. Mert tény az, hogy Lukács 
és Jakab elbeszéléseit egymástól függővé tenni nem lehet. 
De mindkettőben könnyű felismerni a mozgató szempont 
azonosságát, t. i. hogy a hivők meggyőződése szerint Jézust 
már világrajövetele előtt elismerték és vallották messiásnak. 

A látogatás inditó oka Jakab elbeszélése szerint csak 
alkalmi, Lukács szerint azonban az angyal kijelentésének 
kövelkezménye. Mária meg akart győződni arról, hogy Er 
zsébet állapota csakugyan olyan-e, mint a milyennek az an-
gyal mondotta. Ezért siet oly nagyon Erzsébethez. De i t t 
nem is feledkezett meg a vele történt dolgokról, mint Jakab 
elbeszélése szerint. 

A látogatás alkalmával mondott hymnust a nyugati 
szövegek egy része Erzsébettel mondatja el. Igy helyesebb 
is, mintha Mária magasztalja önmagát. 48. vers από τον νϋν-
jének pedig csakis igy van igazán értelme és jogosultsága1) 
Más egyéb, különösen hymnologlai okok is a mellett szólanak, 
hogy eredetileg Erzsébetnek tulajdonították ezt az éneket. 

Az ének különben teljesen zsidó jellemű, még messi-
ási vonatkozásában is merőben partikularistikus. Négy stró-
fára oszlik, u. m. 46 - 48. — 49—50.. — 51-53. — 54 - 5 5 . 

A látogatás történetiségét nagyon kétessé teszi egyrészt 
az, hogy Lukácson kivül az Újtestamentom egyetlen irata 
sem tud e látogatásról; másrészt, hogy a Keresztelő később 
Jézussal szemben nem viselkedett úgy, amint azt rokonoktól 
várnók; s végül, hogy Jézus anyja és testvérei Jézus messi-
ási hivatását kétségbevonták, ami pedig ezen előzmények 
után érthetetlen volna. 

4. Angyaü jelenés Józsefnek. 

Málé 1 ,8—25. 
Jézus Krisztusnak a születése pedig így tör tént : Anyja, 

Mária, Józsefnek lévén eljegyezve, mielőtt összementek, a 
szentlélektől viselősnek találtatott. 19József azonban az ő 
férje1), igaz lévén és nem akarván őt kicégérezni, titkon 

') Köstlin H. A. Das Magníticat Lk. 1 4 e—5 5 Lobgesang der Mária oder 
der Elisabet? Zschrft f. d. ntl. Wissenschaft. 1902. 2. 

') József csak eljegyezte Máriát, de azért férje volt Máriának csakúgy, 
mint Mária is felesége volt Józsefnek a 20. és 24. v. szerint. Ennek magya-
rázatát a zsidóknak az eljegyzésről való felfogása adja meg. A Misnában, az 
eljegyzésről szóló rész, a Kiddusin (Rabe i. m. 3 R. 7. tr. 233—250) azt tartja, 
hogy az eljegyzés, ha csak puszta szóbeli kijelentésen alapul is, épen o lyan 
elbírálás alá esik, mint a házasság maga. A jegyes nőt a férfi csakis elbo-

17* 
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akarta őt elhagyni. 20Mig ezekről tanakodott, ima az Úr an-
gyala megjelent neki álomban, mondván: 

— József, Dávid fia, ne félj elvenni1), a te feleségedet, 
Máriát, mert ami benne fogant, a szentlélektől van. ^Fia t 
szül majd s azt Jézusnak nevezed, mert az fogja az ő népét 
bűneitői megszabadítani. 

a-'Mindez pedig azért történt, hogy beteljék az Úrnak a 
próféta által mondott ama beszéde: ~3Ime a szűz fogan és 
Bat szül s ennek nevét Immánuelnek nevezik, ami azt je-
lenti: Velünk az Isten! 

24Mikor aztán József az álomból felserkent, úgy csele-
kedett, amint az Úr angyala meghagyta neki és magához 
vette a feleségót. 25De nem ismerte őt addig, mig meg nem 
szülte az ő elsőszülött fiát, s annak nevét Jézusnak nevezte. 

József története. 
5. fejezet. 

A foganás után három hónapra visszatért az igazságos 
férfiú József azon helyről, ahol a mesterségét űzte, s amikor 
az ón szűz anyámat terhesnek találta, felkavart lélekkel tit-

csátó levéllel hagyhatta el, s a jegyes nő gyermeke a jegyes férfi törzsének 
a tagjává lett azon esetben is, ha házas együttélés nem történt. Ezért mondja 
szövegünk, hogy József igaz volt, sem a j egyesé t nem akarta kicégérezni 
(szó szerint például állítani), s e m a Dávid törzsének tagjává nem akart be-
lopni olyan gyermeket, aki any ja után csak az Aron törzsének a tagja lehe-
tett. — Azért akarta pedig Máriát titkon, vagy i s a párhuzamos legendák ma-
gyarázatai szerint éjjel e lszökve elhagyni, h o g y ne kelljen a válólevél meg-
írat ás a végett Máriával együttesen valamely erre képesített íróhoz mennie. 
Mert a válólevélről szóló misna, a Gittin szerint a válólevél csak akkor volt 
érvényes, ha az elbocsátott nő is jelen volt annak kiállításánál (3 ,). A levél-
ben világosan ki kellett je lentenie a váló férfinak, hogy a nő bárkivel házas-
ságra léphet. A válólevél érvénytelen volt, ha a férfi sajátkezüleg írta, ha 
nem volt rajta kelet, s ha nem volt két tanúval láttamozva. Az elbocsátást 
V. Móz. 24. szabályozza v. ö. Jer. 38. Jés. 50,. Mai. 2„. Mt. δ u . Az elbocsátás 
joga kezdetben csak a férfié volt , de Jézus idejében már a n ő is elbocsát-
hatta férjét (Mk. 1012). Az elbocsátás jogának elvesztése büntetés (V. Móz. 
22,9). Minthogy a házasságot i gen könnyen felbontogatták, í g y Hillél szerint 
az étel elrontása is elég ok vott, Schammai szerint azonban házasságtörés, 
fedetlen fővel, hasított ruhával, meztelen karral járás volt az elbocsátás oka. 
Jézus helytelenítette az elválást , s annak egyet len okát a paráznaságban 
jelölte meg. A házasság tehát szerinte is felbontható, de csak is akkor, ha 
erkölcsi alapja megrendült. 

*) Bármennyire komoly v o l t is a jegyesség viszonya, a házasság mégis 
csak akkor fejeztetett be, mikor a férfi magához vette, tehát elvette a fele-
ségét. Akkor vált az igazán házastárssá, bárha addig is fe leségnek tekintették. 
Persze ennek a magához vételnek az apokrifus elbeszélések szerint már nem 
lett volna értelme, mert hiszen József mindjárt a templomból hazavitte a 
leányt. A leány, ha el van is jegyezve, addig, mig haza nem viszi a 
jegyese, az atyja joghatósága alatt áll. A házasságkötés befejezése tehát az 
elvitel, v. ö. Merx i. m. I. 14—18. 
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kon szándékozott őt elbocsátani. A félelem, szomorúság és 
lelkének szorongása miatt azon napon sem enni, sem inni 
nem bírt. 

6. fejezet. 

Nap közben aztán megjelent neki az angyalok fejedelme, 
Gábor, álomban utasítást adván atyámnak, s mondván neki: 

— József, Dávidnak fia, ne félj feleségedet Máriát elvenni, 
mert a szentlélektől fogant és szül fiat, kinek neve Jézusnak 
mondatik. Ez az, aki uralkodni fog minden népen vas-
vesszővel. 

Ezt mondván eltávozott tőle az angyal. Mikor pedig 
József az álomból felserkent, úgy cselekedett, amint az Űr 
angyala mondotta neki, és nála maradt Mária. 

Mária születése. 
10. fejezet. 

József Júdeából Galileába jővén, a neki eljegyzett szüzet 
feleségévé akarta tenni, mert már három hónapja múlt s a 
negyedik is beállott, a mióta jegyese volt. Azon közben azon-
ban lassanként domborodott, úgy hogy a terhessége nyilvá-
nulni kezdett, ami József előtt sem maradhatott titok, mert 
a jegyesok szokása szerint szabadabban járogatott a szűzhöz 
és bizalmasabban beszélgetett vele s igy észrevette, hogy 
terhes. Búslakodni ós tétovázni kezdett, mert nem tudta, mit 
volna helyesebb cselekedni. Ugyanis sem elvenni nem akarta, 
mivel hogy igazságos ember volt, sem pedig paráználkodás 
gyanúja alapján meggyalázni, mivelhogy kegyes volt. Igy 
hát azt gondolta, titkon bontja fel a házasságot és őt csend-
ben elbocsátja. Mikor azonban ezt kigondolta, íme az Úr 
angyala jelent meg neki álomban, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj, ne tápláld a szűz iránt 
a paráználkodás gyanúját, se más igaztalanságot ne gondolj, 
se ne félj őt feleségül venni, mert a mi benne fogant, s ami 
most lelkedet aggasztja, nem embernek, hanem a szentlélek-
nek műve. S mint mindenek között egyedül szűz fogja meg-
szülni az Isten fiát ós te ennek nevét majd Jézusnak nevezed, 
ami annyi mint szabadító, mert ő szabadítja majd meg az 
ő népét bűneitől. 

Igy hát József az angyal parancsa szerint feleségül 
vett« a szüzet s még csak nem is ismerte őt, hanem tisztán 
őrizte meg. 
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Jakab elbeszélése. 
13. fejezet. 

A hatodik hónapjában történt, hogy József az építke-
zéseiből megérkezett és bemenvén a házba, terhesnek találta 
őt. A szemét lesütve, a földön zsákra') vetette magát ós ke-
servesen sírt, mondván: 

— Milyen arccal tekinthetek az én Uram Istenemhez ? 
S mit kérjek e leányt8) illetőleg? Mert az ón Uram Istenem-
nek templomából szűzen vettem őt magamhoz és nem őriz-
tem meg. Ki tett engem tönkre ? Ki cselekedte ezt a gazságot 
az én házamon? Ki szennyezte be a szüzet? Csak nem az 
Ádám esete1·) ismétlődött meg r a j t a m ? Mert amint az ő ma-
gasztalásának óráján a kigyó eljött és egyedül találta s meg-
csalta Évát, úgy történt velem is. 

Azután felkelt József a zsákról, Máriát odahívta és azt 
mondta neki; 

— Oh Istennek kedveltje, miért tetted ezt ? Miért feled-
keztél meg a te Urad Istenedről? Miért alacsonyítottad le a 
te lelkedet, ki a szentek szentében nevelkedtél fel ós angyal 
kezéből vetted fel táplálékodat ? 

Az pedig keservesen sírt, mondván, hogy: 
— Tiszta vagyok ón ós férfit nem ismerek. 
S mondá neki József: 
— Hát honnét van a magzat, a kit viselsz? 
Az pedig feleié: 
— El az én Uram Istenem, hogy nem tudom, hon-

nét van4). 

14. fejezet. 

József nagyon megijedt, elvonult tőle és töprengett, mit 
tegyen vele? Igy okoskodott: Ha eltitkolom bűnét, az Isten 
törvénye ellen lázadok, ha pedig leleplezem őt Izráel fiai 
előtt, félek, hogy esetleg talán angyaltól van a magzata, s 
akkor ártatlan vért adok halálra. Mit tegyek hát vele? Tit-
kon bocsátom el őt magamtól. És meglepte őt az éjszaka, 
s íme az Úrnak angyala megjelent neki álomban, mondván: 

*) A zsák durva szövet , mit a gyászo lás vagy böjtölés alkalmával a 
zsidók magukra vettek (I. Móz. 37 31), i l letőleg amelyre letelepedtek. (Jés. 58 t ) . 

') Itt persze Mária n e m feleségül, hanem csak gyámságba adatott Józsefhez. 
') Á d á m esete a rabbinusok szerint a z , , hogy míg Á d á m buzgólkodott, 

azalatt a sátán kigyó képében megismertette Évát az élet keletkezésének tit-
kával, amit aztán Éva a . tudás" és az „élet" fája gyümölcsének megizlelte-
tésével Ádámnak is elárult. Pál maga is i smerte ezt a magyarázatot, s erre 
utal II. Kor. 11 s-ben. 

4) Jel lemző, hogy Mária itt nem hivatkozik az angyali je lenésre ! 
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— Ne félj ettől a leánytól, mert a mit visel, az a Szent-
lélektől van. Mert az fogja az ő népét bűneiből kiszabadítani. 

József mikor felkelt, dicsőítette Izráel Istenét, aki neki 
ezt a kegyelmet adta. És oltalmazta őt. 

Ál-Máté evangéliuma. 
10. fejezet. 

Mialatt ez történt, azalatt József a tengermelletti Kaper-
naumban volt elfoglalva, ahol kilenc hónapot töltött. Ugyanis 
ács volt. Visszatérve a házába, Máriát viselősnek találta. 
Egészen megrémült s zavarában felkiáltott és mondá: 

— Úristen, vedd el az én lelkemet, mert jobb nekem 
halnom, mintsem élnem. 

De mondának neki a Máriával lévő szüzek : 
— Mit beszélsz, József úr ? Mi tudjuk, ! hogy férfi nem 

érintette őt, mi tudjuk, hogy benne a szüzesség ós érin-
tetlenség sértetlenül maradt. Mert Istentől őriztetett, velünk 
együtt kitartva az imádkozásban, naponként az Úr angyala 
beszélget vele, naponként az angyal kezéből veszi táplálókát. 
Hogy volna hát lehetséges, hogy valami bűn akadjon benne? 
Ha azonban azt akarod, hogy a gyanúnkat közöljük, hát a 
terhességet legfölebb az Isten angyala okozhatta. 

József azonban mondá: 
— Mit áltattok engemet, hogy elhigyjem, mintha az Úr 

angyala ejtette volna teherbe? Mert lehetséges, hogy valaki 
magát az Űr angyalának adta ki és megcsalta őt. 

S azt mondván sírt és monda: Milyen arccal megyek 
majd az Isten templomába? Milyen képpel nézek szembe az 
Isten papjaival? Mit tegyek? S ezt mondva azon okoskodott, 
hogy elrejtőzik, őt meg elbocsátja. 

11. fejezet. 
Mikor elhatározta, hogy éjjel ellopódzik, hogy elmene-

külvén elrejtőzve éljen, ime azon éjjel megjelent neki álom-
ban az Úr angyala, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj elvenni a te feleségedet 
Máriát, mert ami az 6 méhében, van a Szentlélektől való. 
Szülni fog majd fiat, ki Jézusnak mondatik, mert ő szabadítja 
majd meg népét a bűneitől. 

Mikor József az álomból felkelt, hálát adott Istennek s 
beszédbe elegyedett Máriával és a vele lévő szüzekkel s el-
beszélte látomását. S vigasztalta Máriát, mondván: 

— Vétkeztem, hogy gyanakodtam benned. 
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A fentebbi szakaszok mind azt tartják, hogy az angyal 
nemcsak Máriának, hanem Józsefnek is megjelent. A Máriá-
nak történt jelenés a messiás születésének csak bejelentése, 
a Józsefnek történt jelenés azonban már igazolása. Hogy 
ennek szükségét az első hivők nem érezték általánosan, 
bizonyítja az, hogy csak az egyetlen Máténál van meg. 

Az δ közlése azonban nem mindenben egyezik a többi 
rokon közléssel. Elsőbb is nála nincsen szó József hazatéré-
séről, hanem József és Mária egyszerű názáreti lakosok, a 
kiknek jegyesviszonya a közönségestől miben sem tér el. Az 
apokrifus tudósításokban már az a szempont uralkodik 
minden részleten, hogy Máriát József csak oltalmába vette. 
S még ahol a szempont korlátait áthágták és Mária jegyes-
ségéről beszélnek, ott is a foganás sajátosságának ki-
emelése és biztosítása végett el nem feledik hangsúlyozni, 
hogy József hónapokon át idegenben dolgozgatott, s csak 
akkor tért haza, amikor Mária a szentlélek ajándékát már 
láthatólag viselte. Az elmaradás, melynek helyét egyedül 
csak Al-Máté mondja meg, egyik tudósítás szerint három, 
más szerint negyedfél, hat, sőt kilenc hónapig tartott. Ε ter-
minusok valószínűleg a Máriának Erzsébetnél tett látogatása 
történetében emiitett terminusok kombinációi. 

Más eltérés az, hogy Máténál az angyal egyszerű sza-
vakkal biztosítja Józsefet, hogy Mária a szentlélektől kapta 
magzatát, aki nem más, mint a zsidók messiása. Ezt az egy-
szerű kijelentést Józseí története azzal színezi ki, hogy a 
zsidók közönséges messiásképzete szerint a születendő gyer-
meket az Izráelt felemelő, de minden más népet leigázó, 
vesszővel uralkodó hatalmas királylyá teszi. Mária, szüle-
tése pedig a szűztől való születés tényére fekteti a súlyt; a 
mit legjobban kiélesít az Ál-Máte, amely szerint nemcsak az 
angyal, hanem a Mária társaságában élő szüzek mindenike 
is bizonyítja, hogy Mária érintetlen, tiszta. Itt tehát már 
emberi tanúskodás is járul az angyalihoz, melynek látomás-
szerűsége e kétségtelen bizonyosságot hamarább kizárhatja. 
Jakab elbeszélése egyedül követi azt a különben egészen 
természetes, helyes utat, hogy József első sorban a jegyesével 
igyekszik a kellemetlen dolgot tisztázni. 

Máté abban is egyedül áll,hogy Jesaiás7J4-re, hivatkozik, s 
ezzel ezt a helyet messiási jelentőségűvé teszi. Ez már annak 
a inflexiókkal élő theologizáló folyamatnak az eredménye, a 
melynek megindulását Jézusnál, virágzását Pál apostolnál, 
gyümölcsét a dogmaalkotásokban láthatjuk. Hogy a 22—23. 
versek nem az angyal beszédének alkotórészei, azt bővebb 
bizonygatás nélkül is könnyű belátnunk1). Az Immanuel és 

*) Weiss Β. Das Matthaeusevangelium. Göttingen 1898. 42. 
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a Jézus nevének lényegében azonos jelentése lehetett az oka, 
hogy a Jesaiási helyett itt felhasználták. Mátét azonban e hely 
értékesítésében Justinusig senki sem követte. 

Az álomban való megjelenés idejét illetőleg legneveze-
tesebb a József története, mely szerint az angyal nem éjjel, 
hanem napközben jelent meg Józsefnek. Itt egészen helyesen 
úgy tűnik fel a dolog, hogy József éjjel szokni akarván, 
napközben feküdt le erőt gyűjteni, s ekkor kereste őt meg 
az angyal. 

Az angyali kijelentésben a névadásra vonatkozó utasítás 
is megvan, még pedig az felel meg a történeti valóságnak, 
hogy József nevezze el a gyermeket, mert a névadás mindig 
az apa joga és kötelessége volt. A Jézus név különben gya-
kori volt a zsidóknál, de most különös jelentőséget nyert, 
mert a gyermek mint Szabadító, csak Jézus nevet kaphatott . 

Máté abban is egyedül áll, hogy csak ő emeli ki Jézus 
elsőszülött voltát. Hogy Jézus elsőszülött volt, azt Lukács 
27-ben is megtaláljuk, sőt 2 23-ben azzal okolja meg Lukács 
a templomi áldozat hozatalát, hogy Jézus elsőszülött volt s 
így őt a mózesi törvény szerint (II. Móz. 13 2· IV. Móz. 3 45-47. 
111. Móz. 12 6_8) meg kellett váltani. Jézust az újszövetségben 
Rom. 8 29-ben mondja az apostol a testvérek közt, vagyis a 
hivők közt elsőszülöttnek, Kol. 1 ) 5 a teremtettség elsőszü-
löttének, Kol. 1 18 és Apok. 1 5. a halottakból felkelők első-
szülöttjének, Hebr. 1 fi pedig általában az Isten elsőszülötté-
nek. A πρωτότοκος csak annyit jelent, hogy első, akit valaki 
világra hoz1). Úgy, amint Nasiansi Gergely Kol. í 15-t magya-
rázza2), ós amint azt Theodoretus Kol. 1 ] 8-nál megjegyzi3). 
A πρωτότοκος szótári jelentése nem követeli azt a föltevést, 
hogy Máriának több gyermeke is volt, hanem csak azt, hogy 
Jézus előtt még nem volt gyermeke. Jézus testvéreinek a 
kérdését tehát egészen más adatok alapján lehet csak eldön-
tenünk. Hogy evangéliomaínk mégis kiemelik Jézusnak első-
szülöttségét, ennek magyarázatát az elsőszülöttségnek egy-
részt családjogi, másrészt theokratiai nagy jelentősége adja 
meg1) 

Justinus némi változtatással közli ezt a történetet, eleven 
példájául szolgálván annak, hogy a II. század közepén sem 
volt még az elbeszélések szövege megállapodva. Közlése így 

Stephanus, Thea, linguae gracae. 
2) ü ποοπότοχος πάση; χτίσιως de Christo, quam Deus pater genuit ante · 

quam quidquam creasset . 
3) πρώτος γαρ τά; ω/ίνα: ελνπρ το' Οανάτον χα) πΰαιν ίιίωχί της 

ävaßitäatmq την γϊνχιΐαν Ο.πίδα. Stephanusná!. 
*) Justinus: Dialógus cum Triphone 84. 85 és 100 cc-aiban Jézus elsőszü-

löttségét mindig a teremtettséghe·: va ló viszonya szempontjából említi. 



246 Raffay Sándor. 

hangzik1): József pedig, aki Máriát eljegyezte, miután előbb 
el akarta bocsátani2) a neki eljegyzett Máriát, azt gondolván, 
hogy férfival való érintkezéstől, azaz paráznaságból viselős, 
látomás által megintetett, hogy ne bocsássa el3) az δ felesé-
gét, azt mondván neki a megjelent angyal, hogy ami méhé-
ben van, a Szentlélektől van. Megijedt hát ós nem bocsá-
totta el4). 

Jesaiás menybemenetelének 11. részében így olvassuk 
a történetet. Midőn el volt jegyezve, terhesnek találtatott, s 
József, az ács, el akarta őt hagyni. De a Lélek angyala meg-
jelent a világon s arra József nem hagyta el Máriát, hanem 
oltalmazta őt, de nem közölte senkivel e dolgot s nem köze-
litett Máriához, hanem úgy őrizte őt, mint, bár terhes, de 
szent szüzet. 

Itt is egyik érdekes változatát láthatjuk a Jézus szüle-
tése történetének. A különféle tudósítások közül azonban 
kétségtelen bizonyságok alapján az eredeti elbeszélést meg-
állapítanunk lehetetlen. Az azonban bizonyos, hogy a kanoni-
kus tudósítás az apokriphusokkal szomben másodrendűnek 
semmikép sem mondható. 

5. A iörvény elötí. 

Jakab elbeszélése. 
15. fejezet. 

Az irástúdó Hannás pedig elment hozzá és azt mondta 
neki: 

— Miért nem mutatkozol a mi összejöveteleinken? 
— Mert elfáradtam az úttól — mondá neki József — 

és az első napot pihenéssel töltöttem. 
Amaz megfordult ős látta, hogy Mária viselős. Gyorsan 

a paphoz futott és azt mondta neki : 
— A te védenced, József, nagyot vétett. 
— Hogy-hogy? kérdő a pap. 
— A szüzet, a kit az Úr templomából vett ki, beszeny-

nyezte, ágyát meglopta s nem jelentette azt meg Izráel fiainak. 
S felelvén igy szólt neki a pap : 
— József tette volna ezt? 
S mondá az Írástudó Hannás : 
4) Dialógus cum Triphone 78. 
') Szószerint: kiakarta dobni = βονληΟύς πρότιρον ΙχβαΙΙίϊν. Ez az 

elhagyás szokásos kifejezése. Lásd. Resch id. m. 112. Máténál a szelídebb 
anokvoai áll. 

3) Szószerint: ne dobja ki. 
*) Szószerint: és nem dobta ki. 
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— Küldj szolgákat és a szüzet terhesnek fogod találni. 
A szolgák kimentek és úgy találták, a mint az mondotta. 

S Józseffel együtt a törvény elé hurcolták öt (Máriát). 
— Mária, mondá a pap, miért tetted ezt? Miért alacsonyí-

tottad le a te lelkedet ós feledkeztél el a te Urad Istenedről ? 
Te, a ki ott nevelkedtél a szentek szentében és angyal kezé-
ből vetted eledeledet, dicsőítő énekeket hallgattál és táncoltál 
Ő előtte, miért tetted ezt?! 

Az pedig keservesen sirt és mondá: 
— Él az én Uram Istenem, hogy tiszta vagyok előtte 

és férfit nem ismerek. 
S mondá a pap Józsefnek: 
— Miért tetted ezt? 
— Él az én Uram Istenem, feleié József, hogy tiszta 

vagyok én ettől. 
— Ne tégy hamis tanúságot, — mondá a pap — hanem 

mondd meg az igazat: te megloptad az ágyát és nem jelen-
tetted meg Izráel fiainak, s nem hajtottad fejedet a hatalmas 
kéz alá, hogy magod megáldassák. 

József pedig hallgatott1). 
16. fejezet. 

Akkor azt mondta a pap: 
— Add vissza a szüzet, a kit a Úr templomából vettél ! 
József erre heves zokogásba tört ki. A pap pedig igy 

szólt: 
— Az Úr próbájának vizével itatlak meg titeket, s a 

ti bűnötök nyilvánvaló lesz előttelok. 
És a pap megitatta Józsefet és a hegyre küldte őt, de 

sértetlenül jött vissza. 
Azután Máriát is megitatta ós a hegyre küldte, de sér-

tetlenül jött vissza. 
S az egész nép csudálkozott, hogy nem jelontkezett 

ra j tuk bűn. Akkor azt mondta a pap: 
— Ha Isten nem nyilvánította ki a ti bűneiteket, én 

sem itélem azokat, 
És elbocsátotta őket. József pedig magához vette Máriát 

s örömmel és Istent dicsőitvo tér t haza. 

Ál-Máté evanaélioma. 
12. fejezet. 

Történt ezek után, hogy híre támadt Mária terhességé-
nek. S Józsefet a templom szolgái megfogták és a főpaphoz 
vezették, ki a papokkal együttesen vallatóra fogta őt mondván : 

') Jellemző, hogy az angyali j e l enésre egyik fél s em hivatkozik ! 
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— Miért loptad meg egy ilyen szűznek a házasságát, 
a kit az Isten angyalai mint egy galambot tápláltak a temp-
lomban, a ki férfit soha még csak látni sem akart, ki az 
Isten törvényében a legjobb nevelést kapta. S ha te erő-
szakot nem követsz el rajta, ez a szűz még ma is megvolna. 

József azonban esküvel fogadkozott, hogy őt sohasem 
érintette. Abiathár főpap azt mondta neki: 

— Él az Isten, hogy az Úr próbájának vizét adom 
innod, és tüstént kinyilvánul a te bűnöd. 

Akkor összegyülekezett Izráel egész népe, a melyet 
megszámlálni lehetetlen és Máriát is az Úr templomához 
vezették. A papok pedig, meg a rokonok és szülők sirva 
mondották Máriának: 

— Valld meg bűnödet a papoknak, ki galambként éltél 
az Isten templomában és angyal kezéből vetted eledeled. 

Józsefet is odahívták az oltárhoz és az Úr próbájának 
italát adták neki, a melyet ha hazug ember kóstolt meg és 
hétszer az oltár körül ment, az Isten valamely jelet adott 
az arcán. Mikor azonban megitta azt a nyugodt József és 
körülment, semmi jel sem mutatkozott rajta. Akkor meg-
szentelték őt az az összes papok, szolgák ós nép mondván: 

— Boldog vagy te, hogy vétek nincsen te benned. 
S Máriát előhiván, azt mondták neki: 
— Micsoda mentséged lehet neked ? Avagy nyilvánul-

hatna- e i'ajtad nagyobb jel, mint ez, hogy meglátszik ter-
hességed? De ezt egyedül csak rajtad keressük, hogy, miután 
József ártatlan tőled, megvalld, ki csalt meg tégedet? 
Mert jobb, ha téged a saját vallomásod leplez le, mintha az 
Isten haragja jelt adva arcodon, a nép szine előtt nyilvánít 
ki tégedet. 

Akkor Mária szilárdan és merészen mondá: 
— Ha van bennem bármi piszok vagy vétek, vagy ha 

volt bennem bármi vágy vagy szemérmetlenség, leplezzen le 
az Úr az egész nép előtt, hogy mindeneknek javulásra 
szolgáló példájává legyek. 

És biztossággal lépett az Úr oltárához és megitta a 
próba vizét s hétszer körülment az oltár körül ós semmi jel 
sem mutatkozott rajta. S a midőn az egész nép elámult ós 
csodálkozott látván, hogy terhes és mégsem jelentkezett 
raj ta semmi jel sem, különféle pletykák kezdtek a nép közt 
kavarogni. Némelyek szentségről beszéltek, mások meg rossz 
lelkiismerettel vádolták őt. Akkor Mária a nép gyanakvását 
látva, hogy még nem volna eléggé tisztázva, mindenek 
hallatára csengő hangon mondá: 

— Él a seregek Ura Istene, a kinek szine előtt állok, 
hogy férfit soha nem ismertem, sőt ismerni sem szándékozom, 
mert gyermekségemtől kezdve feltettem ezt magamban. S 
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ezt a fogadást tettem gyermekségemtől az én Istenemnek, 
hogy ártatlanságban annak maradok meg, a ki engem terem-
tett, s bízom, hogy ebben a feltételben élhetek majd egyedül 
csak neki és hogy a mig élek, egyedül neki maradhatok 
meg minden tisztátalanság nélkül. 

Akkor mind' csókolgatni kedték őt, kérve, hogy gonosz 
gyanakodásukat bocsássa meg.j S az összes nép a papok és 
az összes szüzek lelkesedéssel és örömmel vitték őt egész a 
házáig, kiáltván és mondván: 

— Áldott legyen az Úrnak neve, ki a te szentségedet 
Izráel egész népének kinyilvánította! 

* * 
* 

Máriának a törvényes forum előtt való igazolásáról csak 
két apokrifus tud. A többi még nem tartotta szükségesnek, 
hogy Jézus születésének törvényes, tisztességes voltát így 
körűibástyázza. A legendának e része gyakorlatilag úgy sem 
ér semmit, sőt a Jézus születéséről szóló többi részletnek 
is a hitelét inkább rontja, mintsem támogatja. Mert ha 
Mária igazolása ilyen hivatalos módon, nagy nyilvánosság előtt 
meg történt volna, akkor Jézus messiánitása más világításban 
állott volna az egész nép előtt. De jól tudjuk az evangélio-
mokból is, hogy úgy a papok, mint a nép, mit sem tudtak 
Jézus különös származásáról s nem látták be messiási igé-
nyeinek jogosultságát. 

Az igazolás elbeszélésében is eltér azonban a két tudó-
sítás egymástól. Jakab elbeszélése még nem színezi ki 
annyira az esetet és annak jelentőségét, mint az Ál-Máté. 
Amott a nyilvánosság sem oly; nagy, mint emitt, az eredmény 
sincs olyan nagyon kiélesítve, mint emitt, ahol a Mária-kultusz 
és az örök szüzesség dicsőítésének kezdetét könnyű felismer-
nünk. Jakabnál a próba is még a régibb módon, a hegyre 
menetellel, az Ál-Máté szerint a kósőbbi módon, az .oltár 
megkerülésével történik. S Mária amott halgatag, csendes, 
aki ártatlansága tudatában nyugodtan veti magát alá a pró-
bának, emitt azonban pózoló drámai alak, aki messze jövőre 
kiható elvi kijelentéseket tesz az előtt a nagy. tömeg előtt, 
„amelyet megszámlálni lehetetlen", s amely éppen olyan 
készségesen ragadott volna a bűnösre követ, mint a mily kész-
séggel „csókolgatni kezdte Máriát, s kérte, hogy gonosz gyana-
kodásukat bocsássa meg". Ε részlet érdekes jelensége az 
apologetikus irodalmi törekvéseknek, s csakis irodalomtörté-
neti szempontból van értéke. 

Az átok víz vagy próbavíz IV. Móz. 5 n _ 3 1 rendelkezésén 
alapul. A Raschi-Kommentár (ed Dessauer. 369—372) és a 
Sota misna szerint Raaben i. m), aki házasságot tör, s ezt 



250 Raf fay Sándor. J ézus születése. 

két tanú igazolja, a víz megivására ítéltetik. A vizet azon 
medencéből merítették, amelyről II. Móz. 38 8 szól. Ezt kegyes 
asszonyok készítették, azért a vétkesek bűnének ez által kell 
kinyilvánulnia. A vizet a vádlott cserépedényből itta, mert ked-
vesét drága kehelyből itatta. Keserű vizet ivott, de nem holmi 
gyökerektől, hanem az átok miatt, amely vele járt, mert 
kedvesét kitűnő borral vendégelte meg. A vízbe a templom 
homokjá t kevertek bele. Mielőtt azonban az átokhozó vizet, 
mely magában nem volt átkozott, hanem inkább szent, a vét-
kesnek adták volna, nehogy az Isten nevét hiába vegye, a pap 
a vádlott által hozni köteles és kosárba rakott áldozatot, mely-
nek hozatala közben a vádlott az oltár délnyugati oldalán a 
Kemíza elé állott, a bűnös tenyerére tette, hogy megtérésre 
bírja. Finom lisztet az ételáldozathoz nem volt szabad hasz-
nálni, hanem csak abraknak való durva árpalisztet, mert a 
bűnös az állathoz lett hasonlóvá. Olajat sem kevertek hozzá, 
mert az olaj a világosság jelképe, a bűnös pedig sötétben vét-
kezett. Aztán el kellett menni az eíőudvar keleti oldalán fekvő 
Nikanor kapuig. A bűnnel vádolt nő feloldotta hajkötőjét s 
így mént itt végig nyilvánosan. Innét, hogy a zsidó tudósok 
megszégyenítőnek tartot ták a zsidó asszonyra nézve a ki-
eresztett hajjal vagy hajadonfőt járást, (v. ö. I. Kor. 11.) A 
próbaviz átvételekor Jes. 65 15 értelmében á tkot mond magára 
a vádlott. Megesküszik, hogy nem becstelen s nem hűtelen. 
Az eskü, mint á tok, természetesen feltételes. Ha a vádlott 
nem akar inni, mer t Isten neve van a vízzel keverve, akkor 
kényszeríteni keli rá, kivévén ha bűnösségét beismeri. Ha a 
bűnös nő meghal, a férjét nem terhelheti a lelkiismeret vá-
doskodása, mert felesége bűnös volt. Ha azonban életben 
marad ós az átok foltjai sem mutatkoznak testén, akkor 
magához veheti, mer t az a nő nem bűnös. 

Hexheimer, Der Pentateuch 534—536. azt mondja, hogy 
e víz hatásában a régi magyarázók csodát lá t tak, az újabbak 
pedig az istenitéletek egy fa já t ismerik fel, de maga e szo-
kás igazában a mózesi törvény szellemével, mint a gyöngé-
debb érzésű ár tat lanokra is veszélyes kísérletezés, semmikép 
sem egyeztethető össze. 

Az eljárást részletesen leírja a Sota mísna, mely minden 
eshetőségre is kiterjeszkedik. 

Raffay Sándor. 


