
Jézus születése. 

Minél tisztábban áll előttünk a názáreti Jézus művének 
világtörténeti nagy fontossága és személyiségének hasonlit-
hatlanul nagy jelentősége, annál különösebbnek tetszhetik 
az a roppant hiány, amelyet élete folyásának egyes korszakai 
mutatnak. A nagy személyiségek életének minden egyes 
mozzanata, a reájuk hatást gyakorló tényezők minden leg-
kisebbje, családi körük, társadalmi életük s magánviszonyaik 
mind-mind különösen fontosak. Annál sajnálatosabb hát, hogy 
Jézus életének folyásáról a mintegy harmadfél esztendeig 
tartó nyilvános messiási működést kivéve, oly csodálatosan 
kevés adat maradt ránk. Mert ha Lukács 3 23. szerint Jézus 
fellépésekor a harmincadik éve körül járt, akkor azt mond-
hatjuk, hogy 33 évre1) terjedő életének csak utolsó három 
esztendejéről van részletesebb tudomásunk, míg a megelőző 
harmincat homály borítja. 

Ez azonban még nem zárja ki azt, hogy Jézusról tiszta 
képet alkossunk. Sőt a fellépését megelőző idő ismeretének 
teljes hiánya ép azt bizonyítja, hogy róla a nélkül is min-
den időben világos képet lehetett alkotni. Azért nem igen 
kutatták ki apróra Jézus életének előbbi folyását, mert a 
Messiás életének ismerete a názáreti ácsmester fia életének 
ismeretét nem tette nélkülözhetlenül szükségessé. 

Jellemző e tekintetben az újszövetségi szentiratok 
magatartása. Az evangéliomokat kivéve, a többiek csaknem 
kizárólag a Jézus tanításával foglalkoznak. A mit Jézus 
életére vonatkozólag közölnek, meglepően kevés. Az a kevés 
is majdnem csupán csak a halálra ós a feltámadásra vonat-
kozik, mint a mely két tény a Jézus messianitásának és a 
hivők üdvösségének a sarkpontja. Igy Pál apostolt is nem 
Jézus életének körülményei kötik le, hanem halála és fel-
támadása érdekli egyedül. Ez az oka, hogy számos levelében 
is oly kevés szó esik Jézus életének külső folyásáról. Róm. 1 3-
ban emliti, hogy Jézus test szerint Dávid magvából lett s mint 

4) Erre vonatkozólag az adatok és nézetek nagyon eltérők. Itt a kérdés 
közelebbi vizsgálata nélkül egyszerűen Lukács hozzávetőleges meghatározását 
használjuk fel. 
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ilyen testileg, valóságos ember (Róm. 5 ,5. 9 5. I. Tím. 2 5. 
Ap. Csel. 2 22.), de lélek szerint isten (Róm. 1 s párh.). 
Teste mindenben hasonló volt a többi ember testéhez, az 
egy bűnt kivéve (Róm. 8 3. 7 ,4 . 22. Kol. 1 19. 2 9. Fii. 2 7.) A 
test egyezése azon alapul, hogy Jézus is asszonytól született 
(Gal. 4 4.), de hogy nem volt bűnös, annak oka az volt, 
hogy Isten volt a Jézusban a maga lelke szerint (II. Kor. 
5 is—2i· I· Tim. 3 1 6 . V. ö. Fii. 26—8>). A többi iratban szü-
letéséről és neveltetéséről s általában fellépése előtti életé-
ről még kevesebb közlés áll rendelkezésünkre, úgy hogy 
az evangóliomok nélkül Jézus életéről jóformán mit sem 
tudnánk. 

De magukban az evangéliomokban is aránytalanul kevés 
anyagot találunk a Jézus életének nyilvános fellépését meg-
előző korszakra nézve. Tudjuk, hogy csak két evangéliom, 
Máté és Lukács evangélioma közöl Jézus gyermekkorára, 
illetőleg születésére vonatkozó elbeszéléseket, míg Márk és 
János egyáltalán nem szól Jézus gyermekkoráról. Családi 
viszonyait azonban mindkettő érinti, a mennyiben Márk 3 31-
ben megemlékezik Jézus anyjának és testvéreinek látogatá-
sáról (v. ö. Mt. 12 45—50. Lk. 8 20—21·)» s őt fóríitestvéreit 
nóvszerint is felsorolja 6 3-ban. János evangélioma szintén 
hivatkozik Jézus atyjára és anyjára 6 42., valamint testvé-
reire is 7 3. 5. 

Jézus gyermekkoráról azonban Máté és Lukács sem ád 
részletes tudósítást. Hiába mondja evangélioma elején Lukács, 
hogy mindennek utána járt, s a mihez csak hozzájutott, 
mind pontosan, a maga sorjában feljegyezte, úgy látszik, 
vagy nem volt semmi olyas különösebb eseménye Jézus 
ifjúságának, a mit érdemesnek itólt volna a feljegyzésre, 
vagy pedig nem tudott hozzájuk jutni. Csak igy érthető, 
hogy a Messiás ifjúságáról nem tud egyebet közölni, mint 
hogy a 12 éves korában tett templomi látogatás után haza-
ment szüleivel Názáretbe s ott Isten és emberek előtt való 
kedvességben nevekedett (Lk. 2 52). Máté még szűkszavúbb, 
mert csak annyit mond, hogy Jézus szülei Heródes halála 
után Názáretbe költözködtek (Mt. 2 53). 

Mátén ős Lukácson kivül több kanonikus szentirat 
Jézus születésének a történetét nem ismeri. De e kőt evan-
géliom közlése is eltér egymástól. Ez elbeszéléseknek köze-
lebbi vizsgálata képezi e tanulmány tárgyát. 

Elsőbb is feltűnő jelenségnek mondhatjuk, hogy Jézus 
születésének történetét csak két evangéliom közli, s hogy e kőt 
evangéliom sem egyezik egymással. Ennek oka kétségtelenül 
az, hogy az első hívők igehirdetésükben a hangsúlyt nem Jézus 
eletének külső körülményeire, hanem főkép s csaknem kizárólag 
üdvtörtóneti jelentőségőre helyezték. Ebből érthető, hogy 
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Márk a Jézus Krisztus evangéliomának kezdetét nem 
az ő születésében, hanem a Keresztelő fellépésében látja. 
Azokban az első missiói beszédekben is, melyeket az apos-
tolok tartottak, különösen pedig Pálnak pisidiai Antióchiában 
mondott beszédében (Ap. Csel. 13 1G—4I.), de István vértanú 
beszédében is (Ap. Csel. 7.) világosan felismerhető az a törek-
vés, hogy Jézusban az atyáknak adott igéret szerint eljött 
Messiást igazolják. Erre fordították minden figyelmüket ós 
erejüket, azon fáradtak, hogy az ótestámentomi messiási 
jövendöléseket Jézusra vonatkoztassák, a mi mellett aztán 
életének különösen a messiási szerepléssel kovésbbé össze-
függő eseményeit jóformán teljesen mellőzték. 

Ez az oka annak is, hogy a Jézus születésére vonat-
kozó elbeszélések úgy Máténál, mint Lukácsnál csak mint-
egy bevezetésül szolgálnak, de nélkülök ezek az evangélio-
mok is ép oly teljesek volnának, mint Márké ós Jánosé. Ez 
a tagadhatatlan tény indította a theologusok egy részét 
arra a felvételre, hogy eredetileg maguknak az evangélio-
moknak sem képezte alkotórészét a gyermekségről szóló 
elbeszélés, más részét meg arra, hogy annak forrását kutas-
sák. A mi előbb is a születésről szóló részleteknek az evangé-
liomokba tartozása kérdését illeti, Lukácsra nézve ez fel 
sem tehető, mert a bevezető négy vers maga bizonyítja, 
hogy az ő evangélioma úgy teljes, a mint előttünk áll. Máté 
eredeti terjedelme felett már lehet vitatkoznunk, amennyiben 
a róla szóló legrégibb bizonyság, Papias hierapolisi püspök 
adata szerint héber nyelven irt eredeti munkáját evan^éli-
omnak ós beszédgyüjtemenynek egyforma joggal vehetjük. 
Ha beszédgyűjtemény volt, akkor a születés története nem 
tartozhatott bele. Én evangéliomnak tartom1), s ezzel már 
megengedhetőnek tekintem azt a feltevést, hogy amikor Máté 
e héber nyelvű munkáját görögre fordították, akkor egyúttal 
ki is bővíthették. Ez a feltevés azonban mind még csakis 
feltevés, a mit döntő okokkal támogatni nem lehet. 

Ezért is többet foglalkoznak ma a születésről szóló 
elbeszélés forrásaival, mint az elvitatásával. Vannak, a 
kik három különböző forrást vesznek fel (Beyschlag) 
és pedig Máténak egyet, Lukácsnak kettőt, a meny-
nyiben az első és második fejezet elbeszélésében kiegyen-
líthetlen ellenmondásokat látnak. Mások inegelégesznek a két 
evangélista számára két külön forrással (Schleiermacher). S 
végül mások egy közös forrást vesznek fel, de azt más-más 
műben tételezik fel. Pl. Conrady2) Jakab elbeszélésében 

') Okaimat 1. Theol. Szaklap I. évf . Mi volt a logia ? címen. 
J) Die Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichte Jesu. Göttingen 1909. 

Thool . Szuklnp. IV. »vf. 9 
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= Protevangelium Jacobi, Rosch1) pedig a Máté 1 j-ben em-
iitett βίβλος γενέσεως-ban látja az eredeti ősforrást. 

A forrásokra csak végül térünk ki, mertarendelkezésünkre 
álló anyag elrzotes feldolgozása nélkül legföljebb a hipothe-
sisek számát szaporíthatnánk, de valójában teljesen meddő 
volna minden fáradozásunk. Csak annyit kívánunk itt rövi-
den megjegyezni, hogy a két kanonikus evangéliom Jézus 
születésére vonatkozó elbeszélését egy közös forrásra visz-
szavinni az eltérések számos ós lényeges volta miatt lehe-
tetlen. A külön források felvétele is pusztán a valószínűsé-
gek talaján keresheti támasztékait, mert evangéliomaink 
elbeszélései egymástól függetlenül, de kimutatható források 
nélkül állanak előttünk. Resch felvétele megállhatna ugyan 
legalább Mátéra nézve, de hogy Lukács is ugyanazon forrást 
használta volna, azt a családfa teljesen eltérő volta, sőt a 
Jézus születése történetét környező elbeszélések is egyenesen 
kizárják. Nem maradna hát más választás, mint Beyschlag 
kényelmes feltevése, hogy három különböző forrás állott 
evangélistáinknak rendelkezésére, de — sajnos — azt is 
teljesen tarthatatlannak bizonyítja az a körülmény, hogy a 
három forrás közül egyetlen egyet sem lehetett eddig felkutatni. 
Sőt, ha a Jézus születését tárgyaló számos őskeresztyén 
elbeszélést közelebbről vizsgálat alá vesszük, azt találjuk, 
hogy az első keresztyén századokban a kanonikus evangélio-
maink által felkarolt elbeszélések mellett teljesen önállónak 
látszó sok más legenda is el volt terjedve, ós hogy azok 
közül egyet sem tehetünk a kanonikus evangóliomok forrá-
sává, s viszont nem is valamenyit vezethetjük le belőlük. 

Ezért hát a Jézus születésére vonatkozó elbeszéléseket 
egyelőre a források kérdésének teljes mellőzésével vesszük 
vizsgálat alá. Hogy pedig úgy a velük való foglalkozást, 
mint az áttekintést is megkönnyítsük, az elbeszélés anyagát 
kisebb csoportokra részeljük fel. Minthogy pedig kanonikus 
evangéliomaink Mária születéséről s családi viszonyairól, vala-
mint neveltetéséről nem emlékeznek meg, ezekre az apokri-
fusokban bőven található részletekre mi sem térünk ki, 

*) Das Kindheitsevangelium nach Lucas und Matthaeu3. Leipzig. 1897. 
Resch vizsgálódásának eredménye e mondatban van összefoglalva: ..A kánon 
előtti gyermekségi evangél iom egy oly családi történet volt, me ly βίβ/.υς 
γινέσιως Ίησον Χριατοΰ ΓνίΡ'ΒΠ JJl^ Γ)1"Π1?Ι "SD nevet viselt, eredetileg héber 
nye lven Íratott, később azonban görögre fordíttatott. Rüth könyve mintájára volt 
berendezve, s így származási táblával volt e l látva. Összefüggő előadása volt 
ez Jézus születése és gyermeksége történetének, melyet az első evangélista 
céljainak megfele lően kivonatolt, azután a harmadik evangélista megmaradt 
részeiben felhasznált, a negyedik evangélista pedig a prológusában található 
mély értelmű elmélkedés tárgyává méltatott, s melyet Justinus egy kánonon 
kívüli változatban ismert, s a melynek közvet len vagy közvetett hatása volt 
az apokrifus gyermekségi evangéliomok korcsképződményeire". 28—29. 
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hanem csak ott vesszük fel a tárgyalás fonalát, a hol maguk 
az evangéliomok : Mária és József eljegyzésénél. 

1. Mária és József eljegyzése. 
Mária eljegyzésére vonatkozólag Máté evangélioma csak 

annyit mond 1 l 8-ban: Jézus Krisztus születése pedig igy 
történt: Anyja, Mária, ugyanis Józsefnek volt eljegyezve. 
Lukács evangélioma meg így szól 1 27. Gábor angyal Isten-
től elküldetett egy szűzhöz, a ki egy Dávid házából való 
József nevű embernek volt eljegyezve; a szűz neve pedig 
Mária volt. 

Evangéliomaink egyértelműleg azt mondják hát, hogy 
Mária Józsefnek még nem a felesége, hanem csak a jegyese 
volt akkor, amidőn neki az angyal Jézus csodás születését 
megjelentette. Lukács közelebbről még azt is megjegyzi, 
hogy ez a József a Dávid házából való volt. Magának az el-
jegyzésnek lefolyását vagy előzményeit azonban egyik evan-
géliom sem beszéli el, hanem megelégszik a puszta ténynek 
kiemelésével, hogy Mária a nagy esemény idején még csak 
jegyese volt Józsefnek. S igazában nem is szükséges a Jézus 
születése titkának megértéséhez a Mária eljegyzésének rész-
letes tárgyalása. Bizonyosan ezért is nem terjeszkedtek ki rá 
evangéliomaink. Hiszen Józsefnek Jézus születésében való 
részessége már igy is ki van zárva. Ámde az első keresz-
tyén századok tovább mentek, s József részességének teljes 
kizárását biztosítandó, apróra elbeszélték az eljegyzés lefo-
lyását, sőt Mária ós József házasviszonyának kezdetét is. 

Megfigyelésre méltó különben, hogy evangéliomaink 
Mária és József jegyességét egészen szokásos, rendes 
jegyességnek tartották. Egyetlen szó sincs bennük holmi 
kivételes dologról, hanem úgy tűntetik fel a jegyes viszonyt, 
mint két, házasságra képes, közönséges életviszonyok 
közt élő fiatal közt kötni szokott házasság természetes 
előzményét. Nem így a többi elbeszélés, a melyek könnyen 
felismerhető célzatossággal Józsefet mind elaggott özvegy 
embernek mondják, a kinek a templomban nevelkedett 
szüzet a papok adják át egyik szerint házasságkötés, másik 
szerint csak megőrzés végett, s a kit ennélfogva joggal nem 
is volna szabad jegyesnek mondani. 

Az erre vonatkozó elbeszélések a következők:1) 

') A fordítás alapjául, ahol külön megje lö lés nincsen, mindenütt C. 
Tischendorf, Evangelia apocripha. Editio altera Lipsiae, 1876. c imű munka 
szövege szolgált. Az Újtestamentum szövegét a Nestle féle kiadásból vesznin, 
vagy fordítom. Az ótestámentomi apokrifusokhoz Kámory fordítását, az újhoz 
pedig a sajátomat használom. Az ótestámentomi idézeteknél Ivároli fordítása 
mellett Loch, Vetus Tes tamentum graece juxta LXX interpretes. Ratisbonae 
1886. görög szövegét is tekintetbe veszem. 

9* 



124 Raf fay Sándor . 

Jakab elbeszélése — Protevangelium JacobV). 
8—9. fejezet. 

Mikor pedig Mária 12 esztendős lett, a papok tanácsot 
tartottak, mondván: 

— íme Mária 12 esztendős lett az Űr templomában, mit 
tegyünk hát vele, hogy az Úr szentélyét be ne szennyezze? 
Te az Úr oltáránál állasz — mondták a főpapnak, — menj 
be és imádkozzál miatta, s a mit az Úr ki fog nyilatkoz-
tatni, azt cselekedjük. 

És a főpap felöltvén a 12 csengettyűst2), bement a szen-
tek szentébe3) és imádkozott miatta. S ime az Úrnak angyala 
odaállott, azt mondván neki: 

— Zakariás, Zakariás1), menj ki és gyűjtsd egybe a 
nép özvegyembereit; mindenikük hozzon egy-egy vesszőt, s a 
kinek az Ur jelet mutat, annak a felesége legyen. 

Kimentek hát a hírnökök Júdea egész tartományába s 
megcsendült az Úrnak harsonája és mind összefutottok. 

9. József pedig eldobva a szekercéjét, kiment azok talál-
kozójára, akik összeverődve a főpaphoz mentek, vive a bo-
tokat. Az pedig miután mindenkitől elszedte a vesszőket, 
bement a templomba és imádkozott. Az imádság végeztével 
a vesszőket fogva kiment s kiosztotta köztük. És semmiféle 
jel sem mutatkozott rajtuk. Az utolsó vesszőt pedig József 
kapta. S ime galamb jött ki a botból és József fejére szállt. 
S mondá a főpap Józsefnek: 

— Te vagy arra választva, hogy az Úrnak szűzét ol-
talmadba vegyed. 

— Fiaim vannak, — veté ellen József — és öreg ember 
vagyok, ez pedig fiatal, nehogy nevetségessé legyek Izráel 
fiai előtt! 

Mondá a főpap Józsefnek: 
— Féljed a te Uradat Istenedet és ne feledd, mikép 

cselekedett az Isten Dáthánnal, Abirámmal és Kóréval; mikép 

') Részletes tárgyalását 1. Raffay, Újszövetségi Apokrifusok 49—74. 
Szerzőjét s szereztetése he lyét és idejét pontosan nem ismerjük ugyan, de 
mert a második században már széltében használják, szerzése idejét a m á -
sodik század elejére kell tennünk. 

s) A 12 csengettyűs öltözetről II. Móz. 28-ban olvasunk. Csak a főpap 
viselhette. Aranycsengőinek számát a törvény nem határozta meg, azért 
12—72 - 3 6 0 csengőről is beszélnek a hagyományok. 

') A szentek-szente a templom legbelső része, me lyben a szövetségláda 
volt, s melybe a főpap is csak egyetlen egyszer mehetett be évenként a nagy 
engesztelő napon. 

4) Zakariásnak mondják itt a főpapot, összetévesztve a Keresztelő 
atyjával, kiről Luk. l - b e n van szó. 
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nyílt meg a föld és nyelte el őket az δ hitetlenségük miatt1)! 
Most hát József, félj, nehogy ezek a te házaddal is megessenek. 

József megijedt és oltalmába vette azt. S azt mondta 
Máriának: 

— íme elvettelek téged az Úrnak templomából s most 
magadra hagylak az én házamban ós elmegyek megépíteni 
az épületemet s azután megtérek hozzád. Az Űr megőriz 
tégedet! 

Ál-Máté evangélioma = Pseudo-Mathaei evangelium.2) 
8. fejezet. 

Lön pedig, hogy mikor 14 éves lett ós Így bekövetke-
zett az az eset, amelyről a farizeusok mondani szokták, 
hogy már nem engedhető meg leánynak Isten templomában 
való tartózkodása3), akkor azt eszelték ki, hogy kikiáltó 
küldessék lzráel összes törzseihez, hogy harmadnapra mind 
gyülekezzenek össze az Úr templomában. Mikor aztán az 
egész nép összegyülekezett, Abiathár főpap4) felkelt s a leg-
alsó lépcsőkre ment, hogy az egész nép láthassa ós hall-
hassa. Mikor teljes csend lett, így szólt: 

— Hallgassatok rám, lzráel fiai, s figyelmeteket fordít-
sátok az én szavaimra ! Amióta ezt a templomot Salamon meg-
építette5), mindig voltak abban királyoknak, prófétáknak s 

') Az erre vonatkozó történet IV. Móz. 16-ban van elbeszélve, v. ö . 
V. Móz. 11 6 . , 

%) Az Ál-Máté terjedelmes munka, me ly mind azt az anyagot magában 
foglalja, melyet Jakab elbeszélése és a Tamás elbeszélése tartalmaz. Való-
színű, hogy ezek alapján keletkezett. Hieronymus ismerte é s fel is dolgozta Kr. 
u. 400 körül. Szerzőjét é s korát meghatározni kellő adatok hijján nem lehet. 
Hogy a 4. században már megvolt bizonyítva az, hogy Hieronymus a Hevidíus-
hoz írt levelében közli. Opera. Tom. XI. Ρ. II. ρ. 382. s köv. 

3) Utalás I. Móz. 31 s5. III. Móz. 21 j8. rendelkezéseire, melyek szerint 
az asszonyok hónaponként egyszer tisztátalanok. 

*) Abiathar főpap költött személy, kit a zsidó történet egyáltalán n e m 
ismer. Vele szemben Jakab elbeszélése Zakarias főpapról beszél . Egyik s e m 
közli a valóságot. Schűrer, Gesch. d. jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi II. Leipzig 1886. 1 6 6 - 1 7 1 . közli a főpapok névsorát Kr. e. 37-től 
Kr. u. 68-ig. Ε szerint Mária születése és férjhezmenetele idején Kr. e. 24 - 5-ben 
S imon volt a főpap. A névsor sem Abiathárról, sem Zakariásról nem tud. 

5) Salamon Kr. e. kerekszám ezer esztendővel építette fel Jeruzsálem-
ben a templomot. Négyszáz éves fennállás után Nebukadnezár diadalmas se-
rege a várost elpusztítva a templomot is felégette. Mikor aztán a 70 é v e s 
babyloniai fogságból a zsidók hazamentek, első dolguk volt a város falainak 
és a templomnak a felépítése. A templomot Kr. e. 520 ban kezdték építeni s 
ötödfél év alatt fel is építették. Ez a második vagyis Serubábel-féie templom. 
Ezt a templomot előbb Pompejus (Kr. e. 64), majd meg Heródes rongálta 
meg Kr. e. 37-ben. Uralkodása 18-ik évében, tehát Kr. e. 19-ben a megron-
gált templomot teljesen lebontotta és he lyébe díszesebbet és nagyobbat épí-
tett. Csakis erről a templomról lehet szó. 
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a legfőbb papoknak ós áldozóknak szűz leányai; s nagysze-
rűek és csudálatosak voltak. De mikor a törvényes kort el-
érték, házasságra léptek s elődeik nyomát követték és tet-
szettek Istennek. Csak egyedül Mária jött rá az Istennek-
tetszés új rendjére, megfogadván Istennek, hogy szűz marad. 
Azt gondolom hát, hogy a mi kérdésünk és az Isten felelete 
alapján tudhatjuk meg csak, kire kell őt megőrzés végett 
rábízni? 

A beszéd az egész gyülekezetnek tetszett. Akkor a papok 
sorsot vetettek Izráel 12 törzsére ós a sors Júda törzsére 
esett. Akkor a pap azt mondta: 

— Holnap bárki, akinek felesége nincsen, jöjjön el és 
hozzon vesszőt a kezében. 

Igy történt, hogy József is hozott vesszőt a fiatalokkal. 
S miután vesszeiket a főpapnak átadták, az Istennek áldozott 
és megkérdezte az Urat. Az Úr pedig azt mondta neki: 

— Vidd be mindnyájuk vesszeit a szentek szentébe, hadd 
maradjanak ott. S hagyd meg nekik, hogy reggel jöjjenek hoz-
zád a vesszeik átvétele végett. Egy vesszőnek a végéből majd 
galamb jő ki és száll fel az égbe. A kinek a kezébe vissza-
adott vesszőben ez a jel adatik, annak kell Máriát megőr-
zésre átadni. 

Lőn, hogy másnap mind jó korán jöttek, és az égő 
áldozás megtörténte után a főpap bement a szentek szentébe, 
s kihozta a vesszőket. S mikor egyenként kiosztotta és egyet-
len vesszőből sem jöt t ki galamb. Abiathár főpap felöltözött a 
tizenkét csengettyűsbe, meg a főpapi ruhába és belépve a 
szentek szentébe, meggyújtotta az áldozatot1). S imádkozása 
közben megjelent neki az angyal, mondván: 

— Ez a vesszőcske itt a legrövidebb, amelyet semmibe 
vettél, pedig a többivel együtt tetted ide. Most ha majd ezt 
kiviszed és átadod, benne nyilvánul ki az a jel, a melyről 
neked szóltam. 

Ez a vessző pedig Józsefé volt, aki olyan igénytelen, mert 
már öreg is volt ós nehogy őt erővel kényszerítsék arra, 
hogy a leányt magához vegye, nem is akarta követelni a 
vesszejét. S mialatt ott álldogált szerényen és leghátul, Abia-
thár főpap nagy hangon rákiáltott mondván: 

— Jer és vedd át a vessződet, mert rád várunk. 
József pedig remegve ment oda, hogy a főpap olyan 

nagy hangon hívta őt. De alig nyújtotta ki a kezét, hogy 
átvegye a vesszejét, annak a hegyéből tüstént egy hónál fehé-
rebb, nagyon remek galamb jött elő és egy ideig a templom 

') A szentek szentében sem oltár nem volt , sem másfé l e áldozatok 
hozatalára alkalmas eszköz, igy hát ott fel s e m lehetett gyújtani az áldozatot. 
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mennyezete körül repdesve az egekbe szállt. Akkor az egész 
nép kifejezte az öregnek jókívánságait, mondván: 

— Boldoggá lettél a te vónségedben, hogy téged az Isten 
alkalmasnak nyilvánított arra, hogy Máriát magadhoz 
vegyed. 

Mikor azután a papok is azt mondták neki: 
— Vedd őt magadhoz, mert Júda egész törzséből egye-

dül téged választott ki az Isten, akkor kérni és kérlelni 
kezdte őket s szerényen mondogatta: 

— Öreg vagyok, fiaim is vannak, miért adjátok há t 
nekem ezt a leánykát? 

Akkor azt mondta Abiathár főpap: 
— Emlékezzél József, mi módon veszett el Dáthán, 

Abirám és Kóré, mert hogy az Isten kívánságát megvetették, 
így lesz veled is, ha megveted, amit az Isten neked parancsol. 

— Nem vetem hát meg az Isten akaratát, mondá 
József, hanem őrizője leszek, mig az Isten akaratából meg 
nem tudhatom azt, hogy fiaim közül melyik bírhatja őt 
házastársul. Adjatok társai közül néhány szüzet, a kikkel 
addig idejét töltse. 

Akkor Abiathár főpap igy fvlelt: 
— Adunk néhány szüzet az ő vigasztalasára, inig a ki-

tűzött nap el nem érkezik, amelyen őt megkaphatod, mert 
mással nem léphet házasságra. 

Akkor József más öt szűzzel együtt, kik vele József 
házában legyenek, magához vette Máriát. Ε szüzek vol tak : 
Rebeka, Zefora, Zsuzsanna, Abigea és Zahel1), akiknek a 
főpapok selymet, jácintot, gyapotot, karmazsint, bibort és 
lent adtak2). Azután sorsot vetettek egymásközt, hogy melyik 
szűz. mit dolgozzék s igy esett, hogy Mária a bibort kapta 
az Úr templomának függönyéhez. Mikor ezt megkapta, azt 
mondták neki a szüzek: 

— Hogy mindeneknél kisebb légy, azért lettél csak a 
bíborra méltóvá. 

S ezt mondva, mintegy kötődve a szüzek királynőjének 
kezdték őt mondogatni. De mialatt egymással igy tettek, az 
Úr angyala jelent meg közöttük ós mondá: 

*) Ε lányokról közelebbi tudomásunk nincsen. I lyesfé le kirendelésnek 
a zsidók történetében n y o m a nincs. A szövésről Jakab elbeszélése is beszé l 
a 10. fejezetben, csakhogy egészen m á s szempontból. Ná la a s z ö v ő a n y a g 
kisorsolását is a papok végzik a templomban. 

! ) Josephus zsidó történész, Jézus és az apostolok kortársa, azt irja, 
hogy a templom függönyeihez használt e színeknek a következő je lentése ik 
vo l tak: A karmazsin jelentette a tüzet, a gyapot (byssus) a földet, a jác int a 
levegőt , a bibor a tengert s így együtt a világegyetemet. Flavius Josephus , 
Geschichte des jüdischen Krieges. Übersetzt von H. Clementz. Halle. 1900. 
5. B. 5. K. 4. 498. 
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— Ne váljék e mondástok tréfává, hanem legyen a 
legigazabb jövendölés előremondása. 

Az angyal láttára és beszédére aztán megrettentek és 
kérték Máriát, legyen elnézéssel ós könyörögjön értük. 

Mária születése — Be nativitate Mariae.x) 
7 — 8 fejezet. 

Az Úrnak szüze pedig kora előhaladtával az erények-
ben is gyarapodott és a zsoltáriró szerint,2) apa ós anya el-
hagyták, az Úr azonban felkarolta ó't. Ugyanis naponként 
angyalok táplálták őt, naponként isteni jelenésben részesült, 
a mely őt minden rossztól megóvta, s minden jóban bővel·, 
kedővé tette. így a tizennegyedik évéig jutott, hogy nem-
csak a gonoszok nem tudtak róla semmi megrovásra méltót, 
hanem a jók is mind, kik őt ismerték, életét és beszédét 
csodálatraméltónak Ítélték. Akkor a főpap nyilvánosan ki-
hirdette, hogy azok a szüzek, kik a templomban nyilvánosan 
neveltettek és a megfelelő kort betöltötték, menjenek haza 
és a nép szokásának és koruk érettségének megfelelően 
kössenek házasságot. Midőn e rendeletnek a többiek kész-
séggel engedelmeskedtek: egyedül csak az Úr szüze, Mária, 
felelte, hogy ő ezt nem teheti, mondván, hogy úgy ő, mint 
szülei az Úr szolgálatára kötelezvék s hozzá még ő az Úr-
nak szüzességet is fogadott, a mit soha férfl ismerésével 
megtörni nem akar. A főpap sarokba szorult, mert sem 
azt nem hihette, hogy egy fogadalom az irás ellenére, 
a mely azt mondja; „Fogadtátok, tartsátok", megtörhető, 
sem a népnek ismeretlen szokást bevezetni nem meré-
szelt : azért megparancsolta, hogy a közelgő ünnepekre 
Jerusálemből és a környékből minden főpap jöjjön be, a 
kiknek tanácsa alapján kiderüljön, hogy ilyen kétes dolgok-
ban mi a teendő. Mikor ez megtörtónt, mindenkinek tetszett, 
hogy e dolgra nézve az Úr kérdeztessék meg. S mialatt 
mind imádságba merültek, a főpap elvonult, hogy szokás 
szerint megkérdezze az Urat. Kevés vártatva mindnyájuk 
hallatára szózat támadt a jövendölés és kegyelem helyéről, 
hogy Jésaiás jóslásának megfelelően keresni kell valakit, a 
kire a szűz rábízassák ós a kivel eljegyeztessék. Jésaiás 

') Ez e lbeszé lés az Ál Máté uíán valósz ínűleg az 6. században keletke-
zett. Sokszor összezavarták az Ál-Mátéval. 

'') Itt b i zonyosan Zsolt. 27 10-re utal a szerző. Alább Jésaiásra is hivat-
kozik és pedig 11 ,-re. Ebből is láthatjuk, h o g y e munka már ótestámen-
tomi utalásokkal igyekezett elbeszélésének egyes adatait támogatni, s igy nom 
az egyszerű népies hagyomány lerakódásának, h a n e m a tudatos és tervszerű 
legenda-faragás egyik példányának kell tekintenünk. Mutatja ezt az is, hogy 
József itt már Dávid sarja, ki Betlehemben lakik. Az idézet szó szerint a 
Vulgátából van v é v e , s igy 400 után kellett e m ű n e k keletkeznie. 
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ugyanis azt mondja: „Jesse gyökeréből vessző hajt ki és 
virág fakad abból a gyökérből és azon az Úr lelke nyug-
szik, lelke a bölcsességnek és értelenmek, lelke a tanács-
nak és az erőnek, lelke a tudásnak és a kegyességnek és 
az Úr félelmének lelke tölti el őt". 

Ε jövendölésnek megfelelően megparancsolta a főpap, 
hogy a Dávid házából és családjából való összes nőtelenek 
hozzák az oltárra vesszeiket, s a kinek a vesszeje az előhozás 
után virágot hajt és hegyén galamb képében az Úr lelke 
megül, az legyen az, akinek a szüzet átadják ős eljegyezzék. 

8. A többi között ott volt a Dávid házából és családjá-
ból való élemedett József is. Míg azonban a többiek a vessze-
iket sorban átadták, egyedül ő tartotta vissza a magáét. 
Midőn azonban semmiféle jelenség sem mutatkozott az 
isteni kijelentés szerint, a főpap elhatározta, hogy ismételten 
megkérdezi az Istent, aki azt felelte, hogy a kijelöltek kö-
zül egyedül csak az nem adta át a vesszejét, a kinek a szüzet 
el kell jegyezni. így József el volt árulva. Mikor hát a vessze-
jét átadta ós annak hegyére az égből leszállva egy galamb 
ült, mindenkinek nyilvánvalóvá lett, hogy neki kell a szüzet 
átadni. így miután a szokásnak megfelelő módon megülte az 
eljegyzést, magánosan visszament Bethlehem városába, hogy 
a házát rendbehozza és a lakodalomhoz szükségesekről gon-
doskodjék. Az Úr szüze Mária pedig más hét szűzzel, kik 
kortársai és barátnői voltak, s kiket a főpaptól kapott, a 
a saját szüleik házához Galileába tért vissza. 

József története — História Josephi.') 
4. fejezet. 

Akkor tüstént kiküldöttek hívtak egybe tizenkét vént 
a Júda törzséből. És felírták Izráel tizenkét törzsének a nevét. 
A sors pedig az igazságos Józsefre, a kegyes vén emberre 
esett. Akkor a papok felelvén azt mondották az ón áldott 
anyámnak : 

— Menj el Józseffel és légy nála a házasság idejéig. 
Az igazságos József magához vette hát az anyámat ós 

házába vezette. Mária pedig ott találta az atyja házában az 
ifjabb Jakabot szomorú lélekkel ós csüggedten az árvasága 
miatt. Es nevelte őt. Ezért neveztetik Mária Jakab anyjának. 

') Λ 4. századból v a l ó s eredetileg minden valósz ínűség szerint kopt 
nyelven irt legenda, mely szerint maga Jézus beszélte el az eseményeket , a 
mikor egy izben tanítványaival az Olajfák hegyén pihent. A tanítványok fel-
jegyezték ezt az elbeszélést és a kéziratot a jerusálemi könyvtárban helyez-
ték el. A ránk maradt szöveg a „lényegében egy, de személyében három 
Isten nevében" kezdi m e g az elbeszélést. Már ez maga is mutatja korát és 
jellemét. 
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Azután otthon hagyva őt József a maga házában, elment a 
műhelybe, a hol az ács mesterséget űzik. Miután pedig a 
szent szűz két esztendőt töltött el a házában, éppen tizen-
négy esztendős lett, a mely idő után őt József visszavette. 

* * 
* 

Az itt közölt részletek önmagukban is elegendő bizony-
ságul szolgálnak arra nézve, hogy Jézus szülei közül kivált-
kép az anyának, Máriának a sorsa érdekelte a hívőket. Mert 
δ volt Jézusnak a csodás származásában első sorban érde-
kelve. Ezért már az ő születése is az Isten különös kegyel-
mének a kifolyása volt. Szüleit, Joákimot és Annát, magtalan-
ságuk miatt való őszinte kesergésükben az Úr megszánja s 
Máriával ajándékozza meg. Az isteni kegyelom közvetítői a 
zsidó nép között mindig különös kegyelem eredményeiként 
támadnak is. Igy Izsák, Keresztelő János és Jézus is. De 
Jézus révén hozzájuk vette a hivők kegyelete Máriát is, 
legendákkal díszítvén körül már az ő születését és gyermek-
korát is. Több elbeszélés szól Mária gyermekkoráról1) s 
apróra elmondják születése előzményeit s közvetlen követ-
kezményeit és úgy a szülei házban, mint a templomban való 
nevelkedését. Ezek szerint Mária a templomban három éves 
korától tizenkét, némelyek szerint pedig 14 éves koráig 
tartózkodott. Bevonulását, ottani életmódját mind apróra 
részletezik. Végre a mikor eléri fejlettsége azon fokát, hogy 
a templomot megfertőzhetné, férjet, illetőleg gondviselőt 
keresnek a számára. Kanonikus szentirataink mindezekről 
mit sem tudnak. Azokban a Mária jegyességót megelőző 
eseményekről nincsen szó. 

Józseffel nem foglalkoznak ennyit az apokrifus tudósí-
tások, evangéliomaink azonban többször megemlítik. Máté 
1 ,6 Jákob fiának, Lk. 3 2S pedig Illés fiának mondja őt. Úgy 
ismerték, mint Dávid sarjadékát (Mt. 1 2o)i ezért is nem 
vonja soha senki kétségbe Jézus dávidi eredetét. Mt. 13 55. 
szerint mesterségére nézve ács volt s fia Jézus is ezt a 
mesterséget űzte (Mk. 6 3). József Máriát eljegyezte (Mt. 1 l 8 
Lk. 1 27) s később el is vette és a kortársak mind őt tartot-
ták Jézus természetes, test szerint való atyjának (Lk. 4 22. 
Ján. 1 46. 6 42), a kinek Jézuson kivül még több gyermeke 
is volt (Mt. 12 ie. 13 55, Mk. 3 31. 6 3. Lk. 8 ,9. Ján. 2 l 2 . 7 3. 
20 17. Ap. Csel. 1 14. I.' Kor. 9 5. Gal. 1 19.) Későbbi sorsáról 
mit sem közölnek az evangéiiomok, s Máriát a gyermekeivel 
mindig József nélkül látjuk megjelonni, a miből joggal követ-

1) Prolevangel ium Jacobi-Jakab elbeszélése. 1. Raffay, Ujszöv. Apok-
rifusok. Pseudo-Matthaei evanse l ium. Evang. Infantiae Arabicum. De nati-
v i late Mariae. Tischendorfnál . És számtalan Mária-leger.da. 
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keztetjük, hogy József ínég Jézus nyilvános fellépése előtt 
elhalt. Ez a körülmény erősen összejátszhatott a legendák 
alakulására azzal az érdekkel, a mely bizonyosan nagyon 
korán felmerült, de a melynek a végleges eldöntésére csak 
a 3—4. század adta meg a végső lökést, hogy Máriát Jézus 
miatt lehetőleg magasra emeljék, s szeplőtelenségét biztosít-
sák. Ezért teszik aztán mog Józsefet öreg özvegy embernek, 
a kinek a Szentírásban is megnevezett gyermekei nem Máriá-
tól, hanem egy előbbi házasságából valók. Persze, mivel nem 
igen tehető fel, hogy egy elaggott ember a maga jószántá-
ból még egy 12—14 éves leánykát feleségül vegyen, ezért 
a legenda úgy beszéli el ennek a házasságnak a történetét, 
mint a melybe Józsefet az isteni akarat kényszerítotte bele. 
Sőt némely elbeszélés nem is valódi házasságnak minősíti 
József és Älaria viszonyát, hanem csak egyszerű gyámkodás-
nak. Ennek bizonyságait az előbb közölt elbeszélésekben 
világosan megtaláljuk. 

Nem érdektelen azonban egy rövidke pillantást vetnünk 
József jellemzésére. Ε tekintetben a József története 
című elbeszélés 2. fejezete a legjellemzőbb, mint a melyben 
észrevehetően megtetszik az a törekvés, hogy az egyszerű 
vidéki ácsmestert is lehetőleg a közönséges emberek fölé 
emeljék, sőt az Isten szolgájává tegyék. 

„Volt egy ember, József néven, a ki a betlehemi nemzet-
ségből, Júda városából, Dávid király háznépéből származott.1) 
Ezt a tudományokban ós ismeretekben való jártasságban 
nevelték s pappá tették az Isten templomában. A mellett 
űzte az ács mesterséget is.2) A többi ember módjára ő is 
megházasodott, s felesége fiakat és leányokat adott neki, 
még pedig négy fiút és két leányt. Ezek nevei a következők: 
Júdás, Justus, Jakab és Simon, a két leány neve pedig 
Assia és Lidia volt. Azután meghalt az igazságos József 
felesége, a ki minden ő dolgában Isten dicsőségét tartotta 
szem előtt. József pedig, ez az igaz ember, a ki test szerint 
atyám volt és férje az ón anyámnak Máriának,3) elment fiai-
val együtt a foglalkozására, az ácsmesterség űzésóre." 

Ha a Máriára vonatkozó elbeszélések sok meglepő új 
dolgot tartalmaznak, a melyekről a kanonikus szentiratok 
mit sem tudnak, úgy a Józseffel foglalkozó ez irat is mond 
olyan dolgokat, a melyek meglepnek. Igy nevezetesen hogy 
József pap volt, azt sehol másutt nem olvassuk. Nincs is 

1 Geilte oriundus Bethleemitica, de urbe Juda et civitate Davidis regis. 
Ez a zsidóknál s általában a keleti népeknél természetes. Pál apos-

tol is farizeus irányú rabbi volt és mégis a keze munkája után élt. mint sátor-
készítő, illetőleg takács. 

\ Pater m e u s secundum carnem et sponsus Mariae matris meae . 
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semmi alapja, mert tudvalévő dolog, hogy a zsidóknál csakis 
a Lévi törzséből származó férfiak láthatták el a papi teendő-
ket, József pedig a Júda törzséből való volt s igy már csak 
e miatt sem lehetett pap. De nem lehetett azért sem, mert 
ugyanezen történet később maga is úgy tűnteti fel Józsefet, 
mint a ki a Júda törzséből való többi nőtlen emberrel minden-
ben teljeson egyenlő közönséges ember, a ki a papok rendel-
kezései alatt áll. 

József foglalkozásáról az iratok jóformán mind egyezően 
nyilatkoznak. Máté 13 5ft. szerint ácsmester volt, a ki műhelyben 
dolgozott,1) de a községben szerte is járt s egyes házaknál 
végezte a rábízott munkát2), sőt elment idegenbe is, a hol 
aztán esetleg több évig is elmaradt és házakat is épített.3) 

Munkaköre azonban nem terjedt túl az ács és bognár 
mesterség határain4), úgy hogy mikor egy gazdag ember 
ágyat rendelt nála, elvétette a deszkák kiszabását, mert 
nem volt az ilyesféle munkákhoz szokva.5) 

Tamás elbeszélésében (12. fej.) azt olvassuk, hogy József 
gazdálkodással is foglalkozott. Egy ízben a vetéshez Jézus 
is kiment ós az általa elvetett egyetlen szem búzából roppant 
nagy termés lett, a mit aztán aratáskor a szegények között 
osztott szét. Hippolytus szerint Justinus és gnostikus követői 
megerősítik Tamás ezen tudósítását, elbeszélvén, hogy Isten 
angyala, Baruch ép a mezőn a nyáj őrzése közben közölte 
Jézussal az isteni kijelentést és a messiási megbízást.6) Hie-
ronymusnál meg az is megvan, hogy József operarius, vagyis 
munkás, kézműves (napszámos ?) volt7), a mi talán leginkább 
megegyezik József története 4. fejezetével, mely szerint mű-
helyben dolgozott. 

A mint József történetében olvassuk, József fiai 

Μ Hist. Jos. c. 4. abivit ad off icinám, tibi exerceturars fabriiis lignaria. 
s ) Evarig. Infantiao Arabicum c. 38. Josephus autem per totam urbem 

circunnens etc. 
3) Protev. Jacobi c. 9. άηέρχυμαι oixoSou'aai τάς υίχοάομάς μον. c. 13. 

rjkStv 'Γωσήφ άπύ Ίων οϊκυόομώΐ' αττην. 
4) Tamás e lbeszélése 13. fejezete szerint csakis ekét és jármot készített, 

v. ö. Justinus Martyr, Dialógus cum Tryphone c. 88. — Opera quae exs lant , 
omnia. Venetiis 1747. — Origenes contra Celsum I. 39. 28. II. 52. stb. Ter-
tullianus, Opera. Venet i is 1744. De spectaculis. X X X . p. 85. c. v. ö. Apolo-
geticus. XXI. b., p. 74. 

5) A Tamás-fé le legendákban Józsefet a megrendelés zavarba is hozza . 
") Hippolytus, Refutatio omnium haeresium. Ree. Duncker et Sc lmeid-

win. Göttingae 1859. Lib. V. c. 26. p. 226—228. xal Ιλ9ών (ü Βαρονχ) ei; 
Ναζαρέτ ίί'ρί τϋν Ίηοονν νιοι* τον 'Ιυ>πτ]φ xal Μαρίας, βόαχοντα πρύβατα, 
παιδάυιον άνοιάίχαετές. 

') Hieronymusnál ennek az adatnak Epist. ad Heliodorumban ke l lene 
előfordulnia, amint azt Tertullianus Opera p. 85. e. jegyzetében o lvasom. D e 
hiába kerestem, n e m találtam rá. A Ilel iodorushoz és Chromatiushoz irott 
levél különben az Ál-Máté .e le jéve l azonos, de nem szószerint. 
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mind atyjuk mesterségét űzték. Hogy Jézus maga is ács 
volt, azt Mk. 6 3 is bizonyítja, de az apokrifusok is nem 
egyszer mondják, hogy a ty já t munkáiban követte és segítette.1) 

Jézus mesterségét illetőleg azonban már képies ma-
gyarázatokra és ferdítésekre is találunk. így Origenes munkái 
egyik jegyzetében olvasom, hogy Beda és Hilarius Jézust 
azért, mert tűzzel keresztelt és alakította az embereket, 
kovácsnak tette meg.2) Mások meg képiesen értelmezték 
a mesterségét. Ennek legelső nyomát Justinus-nál találjuk, 
a ki 156 körül szenvedett vértanúságot. A zsidó Tryphonnal 
folytatott vitatkozásában ugyanis azt mondja, méltán mond-
ták Jézust ács fiának, mert δ maga is ekét és jármot ké-
szített, a mik azonban nála az igazságnak és az eredményes 
életnek a jelvényei.3) Még érdekesebb Hieronymus egyház-
atya nézete, a mely szerint az a mondás, „ács fia" nem a 
József, hanem a mennyei atya mesterségére utal, s így 
Jézust nem az eke és a járom, hanem a hajnal és a nap 
készítőjével hozza fiúi viszonyba.4) A második század leg-
nevesebb theoiogusa, az alexandriai Origenes pedig egyenesen 
tagadja, hogy az evangéliomok bárhol is ácsnak mondanák 
Jézust.5) Ε nézetet Theodoretus egy adata szerint6), a későbbi 
századokban, nevezetesen a hitehagyó Juliánus korában is val-
lották ugyan, de ez Mk. 6j.-mal szemben egyenesen tarthatatlan. 

*) Tamás elbeszélése 13. fej. Evang. Inf. Arabicum cc. 38—39. Tischen-
dorfnál. 

') Origenes contra Gelsum Lib. VI c. 36-hoz csatolt jegyzetben : Bedam 
solummodo et Hilarium j u v a t seorsim ire, qui artem ferrariam eundem 

. exercisse v o l u n t ; hic Can. in Mtt. 13. „Plane hic fabri erat filius, ferrum 
igne vincentis, omnium seculi virtutem iudicio decoquentis, m a s s a m q u e for-
mantis in o m n e opus utilitatis humanae." Ille libro in Ev. sec. Mc. c. 2 : 
„Nam etsi humana non sunt comparanda divinis , typis tamen integer est, 

uia Pater Christi igne operatur et spiritu. Unde et de ipso tanquam de fabri 
iio praecursor suus ait: Ipse v o s baptizabit in spiritu sancto et igne, quia 

vasa irae sui spiritus igne mol i endo in misericordiae vasa commutet ." — 
Origenis Opera omnia. Ed. Lommatzsch Berolini 1846. T. X!X. p. 367. 

Justini Martyris Opera. Ven. 1747. Dialógus c. Tryphone Jud. c. 88. 
xal (λΟνντος τον 'Ιηβον έπϊ τον ' Γορδάνην xal νομιζομένον 'Ιωσήφ τον τέχτονος 
vlov νπάρχιιν χα» άιιδοϋς, ώς ut γραφαϊ ίχήρνπσον, φαινομένου και τίχτονος 
νομιζοιιένον — ταντα γάρ τά τίχτονιχά ίργα (ίργάζιτο (ν άνΰρώποις ων άροτρα 
χα I ζνγά. δια τ όντων χΐχϊ τά της διχαιοσννης ανμβολα διδάπχων χαϊ άιργή βίον. 
(Preuschen, Antilegomena 1905. II. Aufl. 38. az αιργή helyett Ινιργ^Λ tesz, a 
mi mindenkép helyesebb is.) 

4"í Hieronymi Opera. Editio altera cur. Vallarsio et Maffeio. Venetiis 
1772. Tom. 11. Pars. 3. pag. 89. ad Mc. 6,. Deinde iens in pátriám suam, 
filius fabri Jesus yocatur. Ét h o c myst ice; sed fabri, qui fabricatus est auro-
ram et eolem, id est Eocles iam primam et sequentem : in quarum figura 
mulier et puella sanantur. 

s j Origenes contra Celsum L. VI. c. 36 ov βλέπων ότι ηνδαμον των iv 
ταΐς (χχί,ηαίαις (tρομίνων fvayyιλίων τέχτων αυτός ό Ίηοονς άναγέγραπται. 

') Theodoreti Opera o m n i a . Ex rec. J. S irmondi ed. J. A. Noesse't . 
Halae 1771. Hist. Eccl. III. 18. 
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Nemcsak a József története, hanem a többi elbeszélés 
is azt tartja, hogy József már idős özvegy ember volt, a 
mikor Máriát eljegyezte. Erről evangéliomaink mit se tud-
nak. Mindenesetre korai azonban ez a feltevés, mert már 
Jakab elbeszélésében is azt olvassuk, hogy a mikor a sors 
rá esett, azzal szabadkozott, hogy „Fiaim vannak és öreg 
ember vagyok, ez pedig fiatal, nehogy nevetségessé legyek 
Izráel fiai előtt." (9. fejezet) József története azonban apróra 
elbeszéli (14. fejezet), hogy József 40 éves korában házasodott 
első izben, 49 évig élt első feleségével, azután egy évre, 
tehát 90 éves korában érte az a megtiszteltetés, hogy Máriát 
reábízták a papok addig, mig a házasságra megérik. Két 
esztendeig tartózkodott Mária a házában, a mikor József 
visszaérkezett s ott tartózkodása harmadik evében, a mikor 
József 93 éves, Mária pedig 15 volt, született Jézus. Másutt 
azt is elmondja meg (10. fejezet), hogy József 111-ik évében 
halt meg. Ezt az életkort a monda kétségtelenül I. Móz. 50 26-
ból vette, a hol Jákob fiáról, József pátriárkáról olvassuk, 
hogy 110 éves kort ért. Úgy látszik, a 400 körül iró Epi-
phanius más forrásból vette értesülését, mert szerinte József 
csak 80 éves volt, mikor Máriát magához vette, 84 volt, 
mikor az egyptomi menekülésből visszatért, s azután még 
8 esztendeig élt s igy 92 éves korában halt meg.1) Egyik 
adat sem állhat meg a kanonikus, evangóliomok, s azokkal 
együtt a Jakab elbeszélése, Ál-Máté stb. ama tudó-
sítása mellett, hogy Jézust 12 éves korában nemcsak az 
anyja, hanem József is elkísérte Jerusálembo a templomba 
s Máriával együtt kereste az eltévedt gyermeket. Ε szerint 
Józsefnek e templomi zarándoklás idején az első tudósítás 
szerint legalább 115, a második szerint legalább 94 éves-
nek kellett lennie, s így ha Epiphanius azon adatát elfogad-
juk , hogy József a templomi látogatást követő évben halt 
meg2), akkor legalább is 116, illetőleg 95 éves korában kellett 
volna meghalnia. Ámde nyilvánvaló, hogy Józsefet azért teszik 
meg ilyen öreg embernek a kanonikus tudósítások egyszerű 
adatai ellenére, mert igy jobban kizártnak látszik a Jézus szü-
letésében való részessége. Ε felvételnek kedvezett az a körül-
mény is, hogy József már nem érte meg Jézus nyilvános 
fellépését, a mit bizonyít az, hogy a testvérekkel mindig csak 
Mária jelenik meg. József életben létét Mt. 13 r,5 és Ján. 6 42 
nem bizonyítja, mert rá ily módon akkor is hivatkozhattak, 
ha már nem volt életben. 

1 Epiphanii episcopi Const. contra octoginta haereses . Ed. J. Cor-
narius. Basiliae 1543. L. III. Τ. 11. ρ. 497—500 haer. LXXVIII. 10. ν . ö. 
haer. LI. 10. 

') Epiphanius c. haer. LXXVÍ1I. L. III. Τ. II. p. 501. 
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Hogy József özvegy volt, azt a legendák egy része vilá-
gosan kimondja. Kanonikus evangóliornaink erről sem tud-
nak. Úgy látszik azonban, hogy korán elterjedt ennek a hite. 
Origenes1) azt mondja, hogy Názáret lakosai Jézust József 
és Mária fiának tartották, Jézus testvéreiről pedig a Péteré-
nek nevezett evangéliom vagy a Jakab elbeszélése alapján, 
némelyek azt mondták, hogy azok Józsefnek a fiai egy előbbi 
asszonytól, kivel József Mária előtt élt. Péter evangélioma 
máig ismeretos töredékében, a mely csakis a szenvedéstör-
ténetet foglalja magában, sajnos, ezt az Origenes által emii-
tett adatot meg nem találjuk. Nincs azonban okunk kétség-
bevonni, hogy Origenes csakugyan ott olvasta ezt első izben. 
A Péter evangéliomával körülbelül egyidőben keletkezett 
Jakab elbeszélése a másik forrás, a mire Origenes hivat-
kozhatik. S abban csakugyan azt olvassuk, hogy József 
özvegy volt, akinek első házasságából már voltak gyermekei. 

Hasonlókép mondják a többi elbeszélések is, a melyek 
azonban részben már későbbi századok termékei. Nevezetes, 
hogy az apostoli iratokban és a hozzájuk legközelebb álló 
atyák irataiban József özvegységéről, előbbi házasságáról és 
e házasságból való gyermekeiről nem olvasunk. A szűztől 
való születést kiemelik, de József családi állapotával nem 
töi'ődnek. A negyedik század két nagy apologétája, Epi-
phanius és Hieronymus azonban már nemcsak hirdetik, 
hanem okokkal is támogatják azt a hivatalossá lett felfogást, 
hogy József özvegy volt, s azok a gyermekei, a kikről a 
Szentírásban, mint az Úr testvéreiről tényleg szó van, nem 
Máriától, hanem első feleségétől valók voltak. Azt mondja 
Epiphanius2), hogy József már nagy ideje özvegy volt. Aty-
ját Jakabnak — melléknéven Panthernek, — testvérét Clo-
pasnak hívták. Első felesége Júda törzséből való volt és hat 
gyermeket, és pedig négy fiút és két leányt hagyott maga 
után. Nevezetes, hogy Epiphanius ennek az adatnak erősítésére 
egyenesen Márk ós János evangéliomára hivatkozik, s így nem 
osztozik azon római katolikus nézetben, hogy a nevezett 
evangéliomok Jézus nagybátyjairól vagy unokatestvéreiről 
szólanak3). A hat testvér legidősebbje Jakab volt, a kit 
melléknéven Oblia-nak ~ kőfalnak és Justus-nak = igazsá-
gosnak is neveztek. Ez nazír volt és a jerusálemi gyülekezet-
nek legelső püspöke, a kit joggal nevezett Pál apostol is 

') Comment. in Mtt. 1 0 1 7 . óhovro ovv ανιόν είναι 'Ιωσήφ xal Μαρία; 
ν tó ν. τον ς <$ε αδελφούς 'Ιησοϋ </ ααί τι ν (ς είναι (χ παραδόσεως ορμώμενοι του 
Ιπιγεγοαιιμένον κατά Π(τρον εύαγγεΚίον ή της ßlßlov Ίαχώβον, νΐονς Ιωσήφ 
Iχ ιοοτίοας γνναιχός αννωχηχνιας «lirrü non της Μαοίας. 

5) Epiphanius i. m c. haer. LXXVIII. L. III. ϊ . II. ρ. 500. 
s) Masznyik, Voltak-e Jézusnak testvérei? Pozsony, 1906. az erre vonat-

kozólag legújabban felmerült polémiát vi lágosan feltárja. 
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az Úr testvérének. De Epiphanius szerint ez az elnevezés csak 
propter coeducationem, non secundum naturam, sed per 
gratiam = nem a kegyelem ós nem a természeti össze-
tartozás alapján, hanem az együtt nevekedés miatt illette 
őt meg. A többi testvér Joses, Simeon, Júdás, Mária és Salome. 

Hieronymus1) még azt is megokolja, miért volt József-
nek több felesége? Azért, mert Ábrahámnak is, Jákobnak is 
több volt. Munkája 218. oldalán az e. jegyzetben olvasom, 
hogy Hyppolitus szerint József első feleségét Saloménok, 
leányait pedig Mártának és Eszternek hívták. Más helyen2) 
azt is mondja Hieronymus, hogy Józsefnek első felesége né-
melyek szerint Mária testvére volt. Ε tekintetben a legenda 
ingadozása igen nagy. De ez természetes, mert mihelyt el-
hagyja egy történet a valóság egyszerű talaját, ingoványba 
téved, melyből nincsen kivezető út. Mária szüzessége érdeké-
ben addig alakítgatták az evangéliomok egyszerű elbeszélé-
seit, mig az ellenmondásoknak egész serege keletkezett. S 
a legendáknak valamikép megérthetővé kellett tenniök azt 
is, mi az oka, hogy egy öreg, családos özvegy ember a még 
gyermek Máriát feleségül vet te? S egyáltalán mi értelme 
volt József és Mária házasságának, ha a Megváltónak mégis 
szűztől kellett születnie? Miért nem választott hát Isten az 
ő céljainak eléréséhez leányt, miért jelölt ki egy fiatal 
asszonyt? Ezeket a kérdéseket már Ignatius, János apostol 
kortársa s Origenes szerint Péter apostolnak az antiochiai 
püspökségben utóda, továbbá Origenes maga és Hieronymus 
is felteszi és megfelel rájuk azzal, hogy csak igy nem von-
hat ták kétségbe a zsidók Jézus dávidi származását és csak 
így nem nevezhették Máriát paráznának, csak igy lehetett 
a sátánt megcsalni, a ki azt hitte, hogy Jézus is közönséges 
ember és csak igy tehettek szert Józsefben az egyptomi 
bujdosás idejére védelmezőre ós kalauzra.8) 

Az eljegyzésről szóló tudósítások sok megfigyelésre 
méltó eltérést mutatnak. Abban azonban mind megegyeznek, 
hogy Máriát József a templomból vette magához, a hol 3 
éves korától 12 (Ál-Máté szerint 14) eves koráig a papok 
körében a szentek-szentében nevelkedett. Különösen az Ál-
Máté az, a mely ezt a dolgot kiélezi, azt a mondást adván 
a főpap szájába, hogy a jerusálemi templomban Salamon 
óta mindig voltak nevelőben királyoknak, prófétáknak és 
papoknak leányai. Jakab elbeszélése azonban még csak addig 

') Opera. Tom. II. Pars. t . ρ. 227. Adv. Helvidium de perpetua virgi-
nitate b. Mariae c. 9. 

") De viris il lustribus c. 2. pag. 829. 
") Origenes Opera omnia. V. 104. Homil ia in Lucám VI. — Ignatius 

Epist. a d Epheseos. — Hieronymus, Comin. in Mtt. L. I. p. 12. 
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megy, hogy kivételesen egyedül Mária lakott a templomban 
azért, mert a szülők fogadalmat tettek, hogy gyermeküket 
Istennek szentelik. II. Móz. 13 2 szerint Isten elrendelte, hogy 
..,,Minden elsőszülöttet nekem szentelj, valami megnyitja 
az ő anyjának méhét az Izrael fiai között, akár az embe-
rek, akár a barmok közül, enyém az!·1· v. ö. IV. Móz. 3 l 3 . 
II. Móz. 22 29· 3419 . Ennek azonban sohasem az volt az 
értelme, hogy az elsőszülötteket a templomban neveljék, 
mert hiszen akkor a jerusálemi templomnak egy óriási kisded-
óvónak kellett volna lennie. Az Istennek szentelés az áldo-
zat képzetével függött össze. Azt tartották, hogy az ember 
köteles Isten minden áldásából megadni^ a tisztelet és hódolat 
adóját. A zsenge ós a tized tehát az Úréi voltak. Az ilyen 
köteles áldozat megváltása ós helyettesítése azonban mindig 
meg volt engedve (IV. Móz. 18 13—17. s párh.), s különösen 
a gyermekekre nézve ezt az engedélyt rendesen igénybe is 
vették. 

Az ember fogadással is Istennek szentelhette akár ön-
magát, akár gyermekeit (IV. Móz. 18 ,4). Jakab elbeszélésé-
ben (4. fej.) és az Ál-Mátéban (2. fej.) valóban ilyen el-
kötelezésről van szó, a melyre Mária születése 7. fejezete 
szerint maga Mária is hivatkozik. Ez elkötelezés a nazireus 
fogadalommal egyezik, a melyről IV. Móz. 6-ban olvasunk. 
De a Jakab elbeszélésében említett fogadalom nagyon is 
emlékeztet I. Sám. 1 n - re , s jogos a gyanú, hogy a Mária 
anyja Annának a fogadalma a Sámuel anyja Annának a 
fogadalmán nyugszik, illetőleg annak a mása. Bizonyítja ezt 
nemcsak a fogadalom körülményeinek ós tartalmának azonos-
sága, hanem beváltásának a lefolyása is. Minkét Anna magá-
nál tartja kisdedét a szoptatás idején át s azután felviszi 
Jerusálembe s ott hagyja az Úr házában, a papok között, 
hogy szolgáljon az Úrnak. 

Persze a két történetben nagy különbség az, hogy 
Sámuel mint fiú csakugyan szolgálhatott a templomban,1) de 
Mária nem, mert leányok és általában nők, a templomban 
szolgálatot nem teljesíthettek s annál kevésbbé lakhattak 
bent állandóan. Ε tekintetben hiába hivatkoznak II. Móz. 
38 8-ra, mert ott olyan asszonyokról van szó, a kik a frigy-
sátor készítése alkalmával, a mint azt a 35—36 fejezetek mu-
tatják, a szövés, fonás, varrás és általában a női munkák 
végzésére vállalkoztak,s) továbbá ajándékokat hordtak fel 

') Tamid 1 t mondja, hogy azok a fiatalok, kik a templomi szolgálatra 
elég korosak még nem voltak, az előudvarra vezető kapu emelet i szobájá-
ban teljesítették az őrszolgálatot. Rabe, Mischnah. 5 Theil Kodaschim. Onolz-
bach. 1762. 

*) V. ö. Riehm, Handwörterbuch des bibi. Altertums. I. 447. 

Tlieol. Szaklap. IV. óvf. 10 
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s igy csak egy kevés ideig, és akkor is csak a frigysátor 
készítése alatt tartózkodtak az Úrnak házában. Meg kell itt 
jegyeznünk hogy az eredeti héber szövegben nincs meg e 
szó: „aszonyok", hanem csak a hazzobot = összegyülekez-
tek női végzetéből következtették, hogy itt róluk van szó. 
Az asszony szót Onkelos targuma tette ki első ízben, továbbá 
megtaláljuk Iben Ezra 11. századbeli spanyol zsidó exegetá-
nál is azon biblia kiadásában, mely Vilnában nyomatott s 
tíz kommentárral van ellátva.1) Ε hely magyarázatára nézve 
azonban döntő a Tanhuma rnidras elsőrendű forrás, a mely 
élé pekudé szidrához, a melyre a legkitűnőbb zsidó exegeta 
Raschi2) is támaszkodik, azt mondja, hogy itt azon asszo-
nyokról van szó, a kik érc, esetleg arany tükreiket hordták 
fel a templom felépítéséhez ajándékul. Ε tükrökből készült 
az a mosdó medence, a melynek az is volt a rendeltetése, 
hogy a férfi és a nő megzavart békességét helyreállítsa. 
Már ez érteimezes is mutatja hogy bentlakó nőkről itt egyet-
len szó sincs, sőt azt mondja a midras, hogy Mózes ez 
asszonyokat ajádókaikkal együtt vissza akarta utasítani, de 
Isten kedvesen vette azokat, mert azok a tükrök a férjek-
nek tetszés, s ezzel a családos élet megszilárdítása szolgá-
latában állottak. I. Sám. 2 2a-ben is olvasunk olyan asszo-
nyokról, kik a templomban megfordultak. Ezek azonban 
megint csak nem bentlakó, hanem áldozni és imádkozni jövő 
asszonyok voltak, s a mint a szöveg világosan mutatja, 
nem a szentélyben, hanem a „szentély kapuja előtt", tartóz-
kodtak. Ezt az értelmezést több héber magyarázat igazolja.3) 
Hivatkozni szoktak még 1. Makk. 3 ,9. III. Makk. 1 18 és IV. 
Makk. 18 7-re is. Ámde ezek a helyek nem a templomra, hanem 
a rendes lakóházakra vonatkoznak, a melyekben az asszonyok, 
illetőleg leányok számára külön osztályok és szobák voltak. 
(I. Kir. 7 8. Eszter 2 3 .9 . l4.) Erről az alexandriai Philó is szól,4) 
s megerősíti azt a nézetet, hogy a Makkabeusok könyvei nem 
holmi zárdai módon a templomban elvonultan élő, hanem a 
házaikban tartózkodó nőkről szólanak, a kik a felszabadulás 
zűrzavaros idején elhagyták csendes fészkeiket és az ablakok-
hoz, ajtókhoz, sőt az útcákra is kitódultak.5) 

Végül hivatkozni szoktak még Lk. 2 37-ra is, mely szerint 

') 1. 196. v. ö. Cassel. Handbuch der jüd. Gesch. u. Litteratur. 
") Raschi, ed. Berliner. 1866. 179. — ed. Dessauer Budapest. 1887. 259. 

v. ö. Herxheimer. Der Pentateuch. 2 Aufl Bernburg 1854. 1353. 
3) Mikraóth Gedaloth. Varsó 1861. VII. 84. b. Midrasch Bereschit Raba. 

ed. Wünsche . Leipzig. 1881. 422. v. ö. Herxheimer, A Pentateuch egy régebbi 
kiadását, 433. 8. jegyzet, mely Targum Jonathánra utal. 

4) Phi lonis Opera. Lipsiae 1828. V. 101—103. De specialibus legibus 
§ 31. -τίρ» τον uη αναιοχνντίΐν γνναίχας. 

') Zöckler, Die Apokr. des A. T.-s. München 1891. 
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egy Anna nevű próféta-asszony vénségében éjjel-nappal a 
templomban szolgált az Istennek böjtölésekkel és imádkozá-
sokkal. Ez az egyetlen hely, a melyre azt a feltevest leg-
alább némi biztossággal alapítani lehetne, hogy a jerusálemi 
templomban asszonyok is állandóan tartózkodhattak. Igaz, 
hogy még igy sem nyújtaná annak bizonyságát, hogy a 
templomban zárdai módon leányokat neveltek, de legalább 
arra szolgálna adatul, hogy öreg asszonyok szolgálhattak 
éjjel-nappal az Úr házában böjtölésekkel és imádkozásokkal. 
Igen de az az egy bizonyos, hogy a zsidó templomot éjjelre 
mindig becsukták úgy, hogy abban, ideértve az összes udva-
rokat is, az őrségen és a szolgálattévő soros papokon kivül 
senki bent nem maradhatott s igy Istennek nem is szolgál-
hatott. Tumid és Middóthl) apróra elmondja, kik maradtak 
a templomban éjszakára. Nevezetesen a papok három helyi-
ségben, a léviták pedig huszonegy helyen tartottak őrséget, 
még pedig a kapuknál, kivül a négy sarkon, az áldozati 
kamarában, a függönykamrában és a szentek-szente mögött. 
A parancsnok fáklyásokkal járta be éjjelenkint az őrsége-
ket. Az őrök azért állottak pedig a sarkokon kivül, mert az 
előudvarban éjjel senkinek sem volt szabad lennie, mint csak 
egyedül a Dávid házából származó királynak, s igy még az 
őrök is csak kivül állhattak. A 8. pont szerint a fűtőház, 
egy hatalmas boltíves épület körül lévő lépcsőkőn voltak a 
vének fekvőhelyei, a kik a kulcsokat őrizték. Ε kulcsok a 
9. pont szerint egy márványtáblára voltak felakasztva. In-
nét vették le este, hogy a kapukat bezárják, ide tették a 
bezárás után. A kapunyitás kakasszókor, illetőleg pitymalat-
kor történt. — Éjjelen át tehát a papokon kivül senki sem 
lehetett a 'templomhegyen, de legkevésbbé asszony. — Ha 
tehát azt olvassuk Lukácsnál, hogy Anna éjjel-nappal szol-
gált az Úrnak, azt az éjjelt csakis a buzgóság és kitartás 
jellemzésére szolgáló képies kifejezésnek vehetjük. 

De az asszonyoknak nappal sem volt szabad bizonyos 
határon túl menniök. A mint a pogányok nem mehettek túl 
a pogányok előudvarán, úgy az asszonyok is csak a maguk 
előudvarára voltak szorítva. Ez udvart és annak méreteit 
Middóth 2. fejezete 5 irja le. Terjedelme négyszögben 135 
rőf volt, melynek négy sarkán egyenként 40 rőf fedetlen 
kamara állott (Ezek 46 2i—22)· Ε kamarák közül a délkeleti 
a naziroké volt, melyben békitő áldozatokat főztek, hajukat 
levágták és az üst alá dobták, Az északkeleti volt a fás-
kamara, hol a papok a teljesen ép fákat az oltárra kiválo-
gatták. Az északnyugati volt a poklosok fürdőhelye. A dél-
nyugatiban bort és olajat tartottak. Az asszonyok udvara 

') Rabe, Mischnah. Onolzbach 1762. 5. Th. 249 - 282. 

10* 
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eleinte nem volt elkerítve, de később karzattal vették körül, 
hogy az asszonyok fölülről nézhessék a férfiak udvarán lévő 
oltáron hozott áldozatot. Az asszonyok tehát csakis a maguk 
udvarán tartózkodhattak, ahol azonban megfelelő épület 
hiánya miatt nem lakhattak volna még akkor sem, ha azt a 
zsidó törvény megengedte volna. Middóth = a templom mé-
retei, azután apróra leirja az udvarok, kamarák, folyosók, 
szobák, mellékhelyiségek egész tömegét, de azok között 
egyetlen egyről sem tud, amelyben asszonyok valaha tar-
tózkodtak volna. 

Még Josephusra, a Jézus korabeli zsidó történészre is 
hivatkoznunk kell. A zsidó háborúról irt művében (c. 5.) 
leirja a templomot, s határozottan azt mondja, hogy az 
asszonyoknak csakis a saját udvarukban volt szabad tartóz-
kodniok, de az is csak buzgólkodásuk végzésére állott ren-
delkezésükre. Az asszonynak sohasem volt szabad, ha tiszta 
volt is, átmenni azon a korláton, amely egy rőfnyi magas-
ságban az oltárt ós a templomot körülvette. Igaz, hogy szen-
tély volt már az a rész is, ahol az asszonyok előudvara 
volt, de ott lakóházak nem voltak ós az asszonyok abban 
az udvarban is csak buzgólkodásuk idején tartózkodhattak. 
Bizonyítja ezt a Kiddasim tractatas 52 b. ahol ama kérdésre, 
hogyan kerül asszony a szentélybe, Raschi azzal felel, hogy 
nő egyáltalán nem mehet a szentélybe. S hivatkozik Kelim 
1. 8. misnára. Az e helyhez csatolódó Toszafóth pedig egész 
határozottan azt mondja, hogy izraelita nő csakis akkor 
mehetett be a nők csarnokába (azorasz nosim),ha arra szük-
sége volt De hogy a templomban nők laktak volna, arról a 
Talmud mit se tud. Josephus a zsidó régiségekről irt müve 
2. kötete 11. fejeztében az 5. pontban ismételten megemlé-
kezik arról, hogy az asszonyok egészen a saját udva-
rukig elmehettek, de a belső szentélybe, amely az oltárt 
is magában foglalta, „semmi esetre sem mehettek be." 
Általában, hogy mikép kell a legendák ama tudó-
sítását, hogy Máriát a templomban, s még hozzá a 
szentek-szentében nevelték fel, megítélni, elég legyen csak az 
orthodox zsidóság mai szokásaira ós nézeteire utalnunk, a 
melyek évezredek óta nem változtak, s a melyek a nőket a 
templomba soha be nem engedik. A szüzességet legnagyobb 
érdemül tartó, s hierarchikus és methodistikus irányba tere-
lődő keresztyénség azonban egészen természetesnek vette, 
hogy Mária, ha szűz volt, ha szent volt, csakis az Úr templo-
mában nevelkedhetett. S nem vette észre, hogy ezzel a törté-
neti valóságon tesz olyan erőszakot, a mely századokra ki-
ható tévelygések eredő forrását nyitja meg1). 

l ) A Kr. u. hat század múlva keletkezett Kórán szintén azt mondja, h o g y 
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Az Ál-Mátéban azt olvassuk, hogy a templomban lakó 
szüzek közül egyedül csak Mária fogadott szüzességet. S 
ebben Mária nemcsak társai, de az összes nők közül is ki-
vált. A főpap maga is bevallja, hogy előtte szokatlan ez a 
fogadalom, azért megütközéssel mondja a 8. fejezet szerint, 
hogy „egyedül csak Mária jött rá az Istennek tetszés új 
rendjére, megfogadván Istennek, hogy szűz marad". Hogyan 
jött e gondolatra Mária, azt is megvilágítja a 7. fejezet. Ε 
szerint Abiathár főpap mindenféle ajándékkal igyekezett meg-
vesztegetni a papokat, hogy Máriát az ő fiainak adják feleségül. 
Nem is rajtuk, csak egyedül Márián múlt tervének meghiúsulása. 
Szüzességi fogadalmára hivatkozva tiltakozott a férjhezadás 
ellen. A főpapok és a rokonok (szülőkről nincsen szó!) akkor 
arra a biblikus felfogásra hivatkoztak, hogy „Istent a gyer-
mekekben kell tisztelni és az utódokban imádni, a mint az 
mindig szokás volt Izráelben" (Zsolt. 127 3. V. Móz. 4 1 0 . 
11 í 8 . 19. stb.). Mária ekkor válik a zsidó felfogás átalakító-
jává, azt a tételt állítván fel, hogy „Istent mindenekelőtt tisz-
taságban kell tisztelni, hogy helyeslésre találjon. Mert Ábel 
előtt senki sem volt igaz az emberek között, és ő is csak 
áldozata miatt tetszett Istennek, s attól öletett meg, aki nem 
tetszett. Mégis két koronát nyert: az áldozatét és a szüzes-
ségét, minthogy az ő testéhez soha semmiféle mocsok nem 
tapadt. Azután Illés is még testben ragadtatott fel, mert 
testét szűzen őrizte meg. Ezt tanultam én az Isten templo-
mában gyermekségemtől kezdve, hogy Istennek kedves csak 
a szűz lehet. Ezért azt tökéltem el magamban, hogy férfit 
egyáltalán nem ismerek." 

Ε tudósításnak könnyű felismerni a célzatát: Máriát a 
szüzek elsejének és örök példaképének akarja megtenni, aki 
előtt még nőszemély sohasem fogadott szüzességet. Nem is 
tud női, csak férfi példákra hivatkozni, akiknek a példáiból 
azonban előtte senki sem volt képes levonni azt a vallás-
erkölcsi törvényt, amely aztán a keresztyénségben úgy el-
méletileg. mint gyakorlatilag is számos hivőre talált, hogy 
Istennek a test szeplőtelen megőrzése sokkal kedvesebb, 
mint az élethivatás természetes betöltése. A tisztaság érdemül 
vétele és kötelességszerű megőrzés eddig is alaptörvénye 
volt a zsidó vallás-erkölcsi világnézetnek is, de azt Mária 
helyezte e tudósítás szerint első ízben szembe az Isten által 
rendelt házassággal. Ebben vált Mária ú j erkölcsi törvény-
hozóvá és a szűzen maradás érdemének felfedezőjévé. 

Ez új felfedezés azonban a főpapot Mária születése 
szerint nagy zavarba hozta. Zavarának oka kettős: egyik, 

Máriát a templomban nevelték fel s Zakariás, a Keresztelő atyja volt a fel-
ügyelője 3. Szúra. 32. Henning, Der Koran. Leipzig, 1901. 
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mert a fogadalom az írás szerint feltótlenül megtartandó 
(V. Móz. 23 21. IV. Móz. 30. Zsolt. 50 14. 116 ]4. Préd. 5 4. stb.); 
másik, mert Mária szüzességi fogadalma eddig merőben isme-
retlen volt Izráel előtt, új szokást pedig a saját felelősségére 
behozni nem mert. Döntést kellett tehát kérnie. Ha tekin-
tetbe veszszük a zsidóságnak a törvényhez való szigorú 
ragaszkodását, természetesen hamarosan felismerjük, hogy a 
legenda itt sem a zsidó, hanem a hierarchikus irányban ala-
kuló keresztyénség viszonyait tartja szem előtt, amikor azt 
mondja, hogy a főpap a közelgő ünnepekre behivatta a kör-
nyéken lakó főpapokat tanácskozásra. Az elbeszélés bizonyo-
san a jerusálemi nagy tanácsnak, a synédriumnak az ösz-
szehivására céloz. De feledi, hogy a zsidó tanácsban nem-
csak a papok, hanem a világiak is résztvettek s igy az nem 
papi testület, hanem vegyes tanács volt. Az Ál-Máté meg a 
másik végletbe esik, amennyiben nem a vallási ügyek elbí-
rálását végző hivatalos testületnek, hanem az egész népnek 
összehívásáról beszél. Milyen fogalma lehetett egy ilyen 
népgyűlésről a szerzőnek, eléggé jellemzi az a terminus, a 
mit az összegyülekezésre kiszab: „Harmadnapra Izrael ösz-
szes törzsei gyülekozzenek össze az Úrnak templomába." A 
két ellentétes tudósítást azután József története (3. fej.) úgy 
akarja kiegyenlíteni, hogy szerinte a papok tanácsa Júda 
törzséből 12 vént hívott be, akik aztán Izráel 12 törzsének 
neveit felírva, kisorsolták azt, a kire Máriát rábízhatják. 

József története szerint tehát a tanácskozás tárgya nem 
elvi kérdés felett való döntés, mint Mária születésében, 
hanem csak Mária sorsáról való intézkedés. És ebben meg-
egyezik vele Jakab elbeszélése és az Ál-Máté is. Jakab 
elbeszélése szerint azonban a Máriával való elbánás módját 
is az Istentől tudakolják, a többi elbeszélés szerint pedig 
egyszerűen csak azt a férfit keresik, a kinek Máriát átad-
hatják. 

Ε végből Jakab elbeszélése szerint hírnökök járják be 
a Júda törzsét, hogy azok özvegyembereit összehívják. Ezek 
aztán az előre megállapított találkozóról együttesen vonul-
nak a templomhoz. Ál-Máté szerint e törzs minden nőtlen 
embere számot tarthatott Máriára, de azok is a törzsekkel 
együtt mentek Jerusálembe. Mária születése Jés. 11 t — 2 " r e 

támaszkodva már csakis a Dávid házának nőtlen embereire 
szorítja a sorsolást, mig a József története a legszűkebb 
körben mozog, mert szerint a Júda törzséből való 12 vén 
egyenesen Józsefet sorsolta ki, aki azonnal ott is volt kéznél, 
s mint jerusálemi lakos egyenesen házába vitte Máriát. 

A sorsolással való döntést úgy az Ó-, mint az Újtesta-
mentomban megtaláljuk. (I. Sám. 10 20. Eszter 3 7. Jónás 1 7 . 
Mt. 27 35. Ján. 19 24. Ap. Csel. 1 26). A sorsolásnál mindig az 
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volt az alapgondolat, hogy Isten döntsön a maga bölcses-
sége és mindentudása szerint. A bottal való döntés azonban 
egészen szokatlan. Kulcsát azonban bizonyosan Mária szü-
letésében a Jesaiásból vett próféciában találjuk meg. Ebben 
van szó egy olyan vesszőről vagy botról, a ^ mely a Jesse 
gyökeréből hajt ki, s a melyen virág ós az Úr lelke mutat-
kozik. Minthogy pedig az Úr lelke Jézusra „mintegy galamb" 
szállt le1), azért itt a legendák egyszerűen galambról beszél-
nek, feledve, hogy azon prófétai helyen, melyre ez a monda 
támaszkodik, nem a formáról, hanem a lényegről van sző. 

Igen, do a bottal való jövendölés a többi legendában is 
megvan, pedig azok némelyike több századdal megelőzte a 
Mária születését. Ez tény, do tény az is, hogy már a leg-
régibb legendában, a Jakab elbeszélésében is megtaláljuk 
azt az alapgondolatot, a melyet azután a Mária születése 
bibliai helylyel támogat, hogy a kisorsolás e szokatlan módja 
egyenes isteni rendelkezésnek a folyománya. József törté-
nete ép a szokatlanság miatt, el is ejti a bottal való sorso-
lást s csak egész általánosságban szól a sorsvetésről. 

Nevezetes külömben, hogy ép a jésaiási helyre hivat-
kozó Mária születésében a kisorsolásnak egészen más 
a célzata, mint a többinél. Szerinte a jövendölés teljesülése 
érdekében csakis arra kellett tekintettel lennie a papságnak, 
hogy Dávid családjából való ember vegye el Máriát. Ezért 
sereglik össze Dávid ivadékának minden nőtlen embere. A 
sarjadék azonban egészen rendes módon származik, tehát az 
utód nem az emberi vagy isteni származás tekintetében, 
hanem csakis abban különbözik majd a többi embertől, hogy 
benne egy ősrégi ígéret- ós jövendölés telik be. 

A többi elbeszélésnek mind az az uralkodó szempontja, 
hogy a születendő gyermeknek a természetestől eltérő szü-
letését minden módon már eleve előkészitettnek mutassa be. 
Erre céloz az anyának a templomi neveltetése, foga-
dalma, a kisorsolás isteni akaratból való levezetése, a sors-
nak az öreg Józsefre esése, de leginkább a kisorsolás célja is. 
Tudjuk, hogy kanonikus evangéliomainK rendes eljegyzésről 
beszélnek, s igy feltételezik, hogy József és Mária szokott 
módon házasságra léptek. Legközelebb állanak hozzájuk 
József története és Mária születése,amelyekben szintén fér j-
hezadásról olvasunk. Jakab elbeszélésének 8. fejezete 
ugyanúgy szól, de mára 9. 13. 15. 16. 17-ben csak oltalma-
zásról, gyámkodásról beszél. Az Ál-Máté aztán már csak az 
oltalmazást emeli ki. Az egyházatyák maguk is sokat fog-
lalkoztak ezzel a dologgal, inert igen jól tudták, hogy a 
zsidók ós pogányok támadásainak egyik legkedvezőbb alkal-

4) Mt. 3 ώηύ πιριστιρΰι·. 
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mát és legszilárdabb alapját az nyújtja, hogy maguk a 
keresztyének is hangoztatják, hogy József és Mária között 
nem állott fenn tényleges házasság1). Másrészt meg ha a 
tényleges házasságot elismerik, Jézus közönséges származá-
sának a lehetőségót kockáztatják. S tényleg igy jutottak az 
első századok ebionitái2) és gnostikusai3) arra a feltevésre, 
amely miatt aztán a hivatalos egyház őket eretnekítettc, 
hogy Jézus Józsefnek a természetes gyermeke, akivel az őt 
Messiássá avató Szentlelek csak a keresztség alkalmával 
egyesült, mikor az az isteni szózat elhangzott: Te vagy az 
én szerelmes Ram) (Mt. 3 1B). Ez a Szentlélek azonban a 
keresztfán ismét elhagyta Jézust, ezért a felkiáltása: Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet ?(Mt. 26 46). 
Nincs okunk eltérni a kanonikus evangéliomok azon tudó-
sításától, hogy József ós Mária csakugyan annak rendje ós 
módja szerint összeházasodott, mert, amint azt majd később 
látni fogjuk, e körülménynek Jézus születésére nézve sem-
miféle döntő jelentősége nincsen. 

Rövidesen rá kell még itt mutatnunk a bottal való el-
bánás dolgában mutatkozó eltérésekre is, a mikkel aztán a 
csodajel különbsége is összefügg. Ezeknek az adatoknak 
ingadozása is mutatja a legenda kiforratlanságát. Az egyház-
atyákban ezekről sehol sincsen szó, a mi azt bizonyítja, hogy 
a botjelenet csak a népnél otthonos mondák alkotórészét 
képezte. Jellemző különben, hogy Jakab elbeszélése ós Ál-
Máté szerint a galamb a botból jött ki s atna szerint József 
fejére, eme szerint az égbe szállt, mig Mária születése szerint 
már a Jézus keresztelésekor történt csodának megfelelően 
az égből szállt le a botra, de nem volt igazi galamb, hanem 
az Úrnak a lelke. 

Józsefnek a Mária átvételétől való vonakodásában az a 
gondolat domborodik ki, hogy ő már a házasságra teljesen 
alkalmatlan volt nemcsak elaggottsága, hanem vándor fog-
lalkozása és felnőtt fiai miatt is. A papok fenyegetéséből 
pedig könnyű kiérezni azt, hogy Máriának Józsefre való bízá-
sát az isteni világkormányzás és üdvrend egyik sarkalatos 

') Epifanius , Contra haer. és Hieronymus Opera számos helyén, de 
már Origenesnél is. 

') Epiphanius, Contra octoginta haereseos . Bas. 1543. L. I. Τ. II. 
60. szerint Ebion volt az e lső, a ki még az apostolok korában Jézust 
zsef fiának mondotta, v. ö. Hippolytus. VII. 4. p. 406. 

3) Hippolytus, Refutatio omnium haeres ium. Ree. Dunecker et Schneid-
win. Göttingae 1859. V. 26. p. 226. VII. 32. p. 398. VII. 33. p. 404. X. 21 p. 
626. VII. 34. p. 406. szintén azokról beszél, akik Jézust József fiának íartot-
ták, mig voltak o lyan gnostikusok is, kik e l ismerték ugyan hogy Jézus szűz-
től született, de azt vitatták, hogy vele a szentlélek csak később egyesült. 
VII. 35, p. 406. VI. 35. p. 284. V. 6. p. 1 3 2 - 1 3 4 . stb 
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tényének tekintik, melynek ellene szegülni egyértelmű az 
isteni büntetés kihívásával. 

József házát Mária, születése valóságos kolostorrá teszi 
azzal, hogy szerinte 5 szüzet adtak a papok Mária mellé. 
Ezzel szemben Al-Máté azt tartja, hogy a papok 7 szűzzel 
bocsátották el Máriát de nem József, hanem a szülei házába. 
Ez az egyetlen hely, mely Mária szüleinek életbenlétére 
enged következtetni, mig a többi elbeszélésből, a melyekben 
egyedül a papok rendelkeznek Máriáról, csak azt lehet ki-
olvasnunk, hogy Mária elhagyatott árva volt, a mint azt 
különben Mária születése (7. fejezet) is mondja, hogy a 
zsoltáríró szerint elhagyta őt mindenki, csak az Isten nem. 

A szüzek, úgy látszik, csak arra valók, hogy a Mária-
kultusz kezdetét és jogosultságát kimutassák. A 8. fejezet 
végén a szüzek Máriát közbenjáróvá teszik meg, mert az 
angyal kijelentette előttük, hogy ő lesz a szüzek királynéja. 
Minden különösebb fejtegetés nélkül is felismerhetjük azt a 
dogmatikai szempontot, a mely ezt a részletet megtermette. 

Hasonló célzatosságot látunk József története 4. feje-
zetében is, hol a Jakab kérdés megoldásának érdekes kí-
sérletét találjuk. Az Alfeusfi Jakab volna tehát az, a kiről 
Jakab elbeszélése szói, a kit az Úr testvérének neveznek, 
s a ki mindig Mária környezetében mozog az evangéliomok-
ban. Ezt Mária árván találta, felnevelte s ezért nevezik őt 
Jakab anyjának is. József története ezzel a Jakab elbeszélé-
sének magyarázatára ós tudatos javítására vállalkozott, s igy 
a Mária örök szüzessége dogmájának előharcosává ós a 
Jakab-kérdés egyik összekúszálójává lett. Ε kérdésről a 
későbbiekben esetleg részletesebben is fogunk szólani. Most 
csak rövidesen érintettük ezt is, mint a melyet bizonyos 
korban már, a jegyesség idején megoldott kérdésnok tekin-
tettek. Ezt azonban sem az egyházatyák tudósítása, sem a 
tudomány mai állása nem igazolja. 

Raffay Sándor. 


