
Mária születése. 

Ez az elbeszélés De nativitate Mariae cimet visel a 
Tischendorf-féle gyűjteményben,1) a melynek szövegét for-
dításom alapjául veszem. Az előbbi kiadásban Fabricius és 
Thilo után maga Tischendorf is Evangelium de nativitate 
Mariao cimen közölte ezt a munkát, de belátva ez elnevezés 
jogosulatlan voltát, az evangélium szót elhagyta. 

Mária születése másodrendű munka. Jakab elbeszélé-
séhez és az Ál-Mátéhoz való, gyakran a szószerű megegye-
zésig összevágó rokonsága feljogosít a feltevésre, hogy ezek 
alapján keletkezett. Mégis nem egyszerű másolat, hanem 
önálló feldolgozás, a mint azt a futólagos összehasonlítás is 
bizonyítja. Ez okolja meg, hogy a többiek mellett ezt az 
elbeszélést is teljes szövegében közlöm. 

Ε munka keletkezése idejét pontosan meghatározni 
adatok híjján nem lehet ugyan, de első nyomaiból követ-
keztetve, keletkezése idejét a 6-ik, legfőlebb az 5-ik századra 
tehetjük. Bizonyítja az a körülmény is, hogy benne a Mária-
tisztelet alapjai teljesen megszilárdulva állanak előttünk. 
Mária itt már teljes tudatában van kiválasztottságának, 
még pedig gyermekségétől fogva. Akkor teszi az örök szü-
zességi fogadalmat is. A templomban az apácák mintájára 
él, többed magával. De már születése is tudatos előkészítése 
a Mária csodálatos fogantatásáról szóló római dogmának. A 
felfogás tehát már teljesen katholikus, célzatos. Mint ilyen, 
a katholizálódás alakulására jellemző munka, s így a vele 
való megismerkedés hasznos is. 

A szöveg a következő: 

') Tischendorf de, Constantinus, Evangelia apokrypha, adhibitis pluri-
mis codicibus Graecis et Latinis maximam partém nunc primum consultis 
atque ineditorum copia insignibus. Editio altera. Lipsiae 1876. 
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Mária születése. 
1. fejezet. 

A boldogságos és dicsőséges, örökké szűz Mária Dávid 
királyi törzséből és családjából származott, Názáret városá-
ban született, Jeruzsálemben, az Úr templomában nevelkedett 
fel. Atyját Joákimnak, anyját pedig Annának kivták. Atyai 
ága Galileából, Názáreth városából, anyai nemzetsége pedig 
Betlehemből való volt.1) Ezek élete egyszerű és az Ur előtt 
igaz, az embereknél feddhetlen és kegyes volt. Mert minden 
vagyonukat három részre tagolták: egy részét a templomnak 
és a templom szolgálatában lévőknek adták, a másikat a 
vándoroknak és a szegényeknek nyújtották, a harmadikat 
pedig családjuk és a maguk fentartására tartották vissza. 
Ily módon, mint Istennek kedvesek, embereknek jámborak, 
már húsz esztendőn át éltek tisztes házasságban, a nélkül, 
hogy gyermekük lett volna. Megfogadták azonban, hogy ha 
Isten netalán utódot adna nekik, azt az Úr szolgálatára 
szánják, a minek érdekében évenként minden egyes ünnepen 
el is szoktak járni az Úr templomába. 

2. fejezet. 
Történt pedig, hogy az újesztendő ünnepe8) elérkezett, 

a melyre néhány hozzátartozójával Joákim is Jeruzsálembe 
ment. Ekkor pedig Izakár volt ott a főpap. Mikor aztán 
több polgártársával együtt Joákim is az áldozata után látott, 
lenézte őt és megvetette ajándékát, azt kérdezve tőle, hogyan 
merészel, mint magtalan, a termékenyek közé állani.3) mond-
ván, hogy Istennek nem lehet kedves az ajándéka, miután 
nem ítélte őt méltónak utódra, a mint azt az irás hangoz-
tatja : Átkozott mind, a ki nem szül fiat Izraelben. Azt 
mondta hát, hogy előbb a magtalanság átkától kell feloldást 
nyernie, és csak úgy járuljon az Úr szine elé áldozattal. Ε 
szemrehányás okozta nagy szégyenében Joákim a nyájakkal 

4) Itt Máriát már nem Áron, hanem Dávid utódjának mondják, hogy 
Jézus dávidi származását kétségtelenül kimutassák. 

J) Encaeniorum festivitas. 
s) A zsidók a magtalanságot nagy szégyennek és csapásnak tartották. 

Az ótestamentom számos helye tanuskodiK erről (pl. I. Moz. 80a3. Hiob 24a i . 
I. Sám. 2„. Jés. 47„. 49a l . Hos. 914 stb). 
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lévő pásztorokhoz menekülve, a legelőjükön letelepedett és 
mégcsak haza se akart térni, nehogy ellenesei, a kik szintén 
jelen voltak és ezt a paptól hallották, ott a szemrehányásra 
való emlókeztetőssel megbélyegezzék. 

3. fejezet. 
Mig azonban ott bizonyos időt eltöltött, mikor egy 

napon egyedül volt, az Úr angyala lépett hozzá átható 
ragyogásban. Mikor aztán látomása megzavarta, a neki 
megjelent angyal eloszlatta félelmét, mondván : 

— Ne félj, Joákim, ne is zavarjon meg az én látásom, 
mert én vagyok az Úr angyala, akit ó küldött hozzád, tud-
todra adnom, hogy kéréseidet meghallgatták, s jó cseleke-
deteid felszálltak az Úr szine elé. Látván látta pedig a te szé-
gyenedet és hallotta a magtalanság miatt téged jogtalanul 
illetett szemrehányást. Isten azonban nem a természetnek, 
hanem a bűnnek a büntetője, s ezért mikor valakinek a 
méhét bezárja, azért teszi, hogy annál csodásabban nyissa 
fel, hogy azt, aki születik, ne a vágyak, hanem az isteni 
ajándék gyümölcsének ismerjék el. Hiszen nemzetségtek 
ősanyja Sára is nem volt-e 80 éves koráig meddő ? És mégis 
késő vénségében szülte Izsákot, akinek az összes népek 
megáldásának Ígérete adatott. Rákel is, akit nem kegyelt 
kevésbbé, mint a hogy szent Jákob szeretett, meddig volt 
meddő, és mégis Józsefet szülte, aki nemcsak Egyptom ura. 
hanem oly sok éhséget szenvedő népnek szabaditója is lett 1 S 
ki volt a vezérek közül Sámsonnál erősebb, vagy Sámuelnél 
szentebb? És mégis mindkettőjüknek meddő anyjuk volt. 
Ha hát szavam okfejtése meg nem győz, úgy higyj annak, 
hogy a kései fogamzás és meddő szülés csodálatosak szoktak 
lenni. Ezért hát a te feleseged Anna leányt szül neked és 
Máriának nevezed majd nevét. Ez, amint fogadtad, csecsemő 
korától fogva Urának lesz szentelve és születésétől kezdve 
szentlélek tölti be. Se nem eszik, se nem iszik semmiféle 
tisztátalant, nem is forgolódik kint az emberek tömkelegében, 
hanem az Úr templomában tartózkodik, nehogy illetlenséggel 
vádolni, vagy csak gyanúsítani is lehessen. S amint ő maga 
is előhaladott korban csodálatosan meddőségből születik, 
liasonlókép példátlanul szüli majd maga is a Magasságos 
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fiát, ki Jézusnak neveztetik, a ki nevének jelentése szerint az 
összes népek megváltója lesz.1) S ez lesz néked mindezen 
meghirdetett dolgoknak a jele, hogy ha most felmégy Jeru-
zsálembe az aranykapuhoz, ott találod szemben feleségedet 
Annát, a ki visszatérésed késedelmezese miatt igen búsla-
kodik s most látásodra megörül. 

Ezt mondván az angyal, eltávozott tőle. 

4. fejezet. 
Azután feleségének, Annának jelent meg az angyal 

mondván: 
— Ne félj Anna, se kópzelődésnek ne gondold, a mit 

látsz. Én vagyok ugyanis az az angyal, a ki a te kórőseidet 
és jótéteményeidet Isten szine elé felvittem, s most hozzátok 
vagyok küldve, hogy hirdessem nektek egy leányka szüle-
tését, a ki Máriának neveztetik s az összes asszonyoknál 
áldottabb leszen.2) Ez mindjárt születésétől fogva telve lesz 
az Úr kegyelmével, elválasztásától három esztendeig a szülei 
házban marad, azután az Úr szolgálatába adatik, s felnőtt 
koráig el nem válik a templomtól, a hol bőjtölősekkel és 
imádkozásokkal éjjel-nappal Istennek szolgálva, minden tisz-
tátalantól tartózkodik, férfit soha nem ismer, hanem egyedüli 
lesz, aki példátlanul, mocsoktalanul, romlatlanul, férfi közös-
sége nélkül, szűzen, mint Isten szolgálója szül majd fiat, 
kegyelemmel, névvel, cselekedettel üdvözítőjét a világnak. 
Azért hát gyorsan menj fel Jeruzsálembe, és ha ama kapuhoz 
érsz, a melyet aranyozása miatt aranykapunak hívnak, jelül 
szemben találod majd a te férjedet, a kinek jóléte miatt 
aggodalmaskodol. Ha hát ez így lesz, abból megtudhatod, 
hogy a mit mondtam, kétségtelenül megtörténik. 

*) A Mária-kultusz ez irat keletkezése idején már annyira ki volt fej-
lődve, hogy nem tünt fel az a roppant ellenmondás, a mely az ilyesféle 
elbeszélés és az újtestamentomi közlés között van. Itt már a csodásszti 
lést, az örök szüzességet, a kiválasztottság tervszerűségét, az unoka Jézus 
nevét és jelentőségét évtizedekkel előbb meghirdeti az angyal nem az anyának, 
vagy az apának, mint Máténál és Lukácsnál, hanem már a nagyapának. 

*) Ez a fejezet is olyan jellemű, mint az előbbi. Kései kor Mária-
kultusza színezte igy ki. Jakab elbeszélésével összehasonlítva, láthatjuk, 
hogy ez a monda annak alapján keletkezett. 
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5. fejezet. 
Igy az angyal utasítása szerint mindketten felkerekedve 

a helyről, a hol voltak, Jeruzsálembe mentek, és a mint az 
angyali jövendölés által jelölt helyre értek, ott szembe-
kerültek egymással. Akkor a kölcsönös látáson örvendezve 
és bizonyossá válva róla, hogy kétségtelen az igért utód, a 
köteles hálaáldozatot meghozták az alázatosakat felmagasz-
taló Úrnak. Az Úr imádása után hazatértek és biztossággal 
ós vidáman várták az isteni ígéretet. Fogant hát Anna és 
leányt szült, a kit is az angyali utasításnak megfelelően 
Máriának neveztek el a szülei. 

6. fejezet. 
Mikor három esztendő letelt és az elválasztás ideje 

elérkezett,1) a szüzet áldozatokkal az Úr templomába vitték.2) 
A templom körül pedig a tizenöt lópcsőzsoltárnak3) meg-
felelően tizenöt lépcső volt a felmenetelre, mert miután a 
templom hegyen épült, a kívül lévő egészen elégő áldozati 
oltárhoz nem lehetett máskép, mint lépcsőkön eljutni. Ezek 
egyikére tették le a boldogságos szűz Mária gyermeket a 
szülei. S mialatt azok az úti ruháikat levetették ős a szo-
kásnak megfelelően ékesebb és tisztább ruhába öltöztek, az 
Úrnak szüze az összes lépcsőkre egymásután kézfogás és 
vezetés nélkül úgy ment fel, hogy legalább ebből mindenki 
azt gondolhatta, a teljeskorúságból mi sem hiányzik nála. 
Az Úr ugyanis az ő szűzével már gyermekségében nagyságos 
dolgot cselekszik és megmutatja csodás bizonysággal előre, 
milyen nagy jövendője lesz. Igy aztán a törvény szabása 
szerint meghozván az áldozatot ós tett fogadalmuk szerint 
a szüzet átadván, hogy őt a templomban más hét szűzzel 
együtt neveljék, maguk hazatértek. 

') A zsidók a gyermeket éveken át szoptatták. 
a) Nagyon elapácásodott egyházi életnek kellett ott lennie, a ho l ezt 

az elbeszélést történetinek tartották. A zsidóknál ugyanis szent szüzek n e m 
voltak, mert a templomban asszonyok n e m lakhattak, n e m is mehettek be. 
Ε fejezetben pedig szüzek benlakásáról olvasunk, a mi csak a katholikus 
egyházban szokásos. L. Theol. Szaklap 1906. 2. számában Jézus születése 
c. cikket. 

') Ε lépcsők a papok előudvarában álló nagy égőáldozati oltárt kör-
nyezték. A lépcsőzsoltárok, vagy a grádicsok énekei a 120—134. zsoltárok. 
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7. fejezet. 

Az Úrnak szííze pedig kora előhaladtával az erények-
ben is gyarapodott és a zsoltáriró szerint1) apa ós anya el-
hagyták, az Úr azonban felkarolta őt. Ugyanis naponként 
angyalok táplálták őt, naponként isteni jelenésben részesült, 
a mely őt minden rossztól megóvta s minden jóban bővel-
kedővé tette. Igy a tizennegyedik évéig jutott, hogy nem-
csak a gonoszok nem tudtak róla semmi megrovásra méltót, 
hanem a jók is mind, a kik ismerték, életét ós beszédét 
csodálatraméltónak ítélték. Akkor a főpap nyilvánosan ki-
hirdette, hogy azok a szüzek, kik a templomban nyilvánosan 
neveltettek ós 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 a,z Úr szüze, Mária, 
felelte, hogy ő ezt nem teheti, mondván, hogy úgy ő, mint 
szülei az Úr szolgálatára kötelezvók s hozzá még ő az Úr-
nak szüzességet is fogadott, a mit soha férfi 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 
Jeruzsálemből 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 dologra nézve az Úr kérdeztessék meg. S mialatt 
mind imádságba merültek, a lőpap elvonult, hogy szokás 
szerint megkérdezze az Urat.s) Kevés vártatva mindnyájuk 
hallatára szózat támadt a jövendölés ős kegyelem helyéről, 

') Itt bizonyosan Zsolt. 2710-re utal a szerző. Alább Jésaiásra is hivat-
kozik és pedig l lj-j-re. Ebből is láthatjuk, hogy e munka már ótestámen-
tomi utalásokkal igyekezett elbeszélésének egyes adatait támogatni, s igy nem 
az egyszerű népies hagyomány lerakódásának, hanem a tudatos és tervszerű 
legenda-faragás egyik példányának kell tekintenünk. Az idézet szó szerint a 
Vulgátából van véve, s igy 400 előtt e mű nem keletkezhetett. 

') Célzás arra. hogy a főpap a szentek szentébe ment, a hova csakis 
neki volt szabad belépnie. Csak az a baj, hogy a szerző megfeledkezik arról, 
hogy a főpap is csak egyetlen egyszer ment be évenként a szentek szentébe, 
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hogy Jésaiás jóslásának megfelelően keresni kell valakit, a 
kire a szűz rábízassák és a kivel eljegyeztessék. Jésaiás 
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 értelemnek, 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 és eljegyezzék. 

8. fejezet. 
A többi között ott volt a Dávid házából és családjá-

ból való élemedett József is. Mig azonban a többiek 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. Igy József el volt árulva. Mikor hát a vessze-
jét átadta és annak hegyére az égből leszállva egy galamb 
ült, mindenkinek nyilvánvalóvá lett, hogy neki kell a szüzet 
átadni. Igy miután a szokásnak megfelelő módon megülte az 
eljegyzést, magánosan visszament Betlehem városába,1) hogy 
a házát rendbehozza és a lakodalomhoz szükségesekről gon-
doskodjék. Az Úr szüze Mária pedig más hét szűzzel, kik 

a nagy engesztelő napon. Ilyen ügyekben tehát n e m járulhatott az Ur szine 
elé, ha csak eset leg a templom másik részébe, a szentbe nem ment be. De 
az a hely meg n e m volt i lyenfé le dolgokra szánva. Kétségtelen, hogy a ka-
tholizálódó egyház szempontjai, szokásai és felfogása vitetnek itt rá Jézus 
korára. Mutatja ezt az is, hogy Mária meglepő nyilatkozatát a nagy tanács 
hivatalosan tárgyalja s az isteni nyilatkozás után tudomásul is veszi , a mi 
pedig kortörténeti képtelenség. 

') Itt József már nemcsak hozzátartozik Dávid családjához, h a n e m 
Betlehemben, Dávid városában lakik is. Ha ez igy lett volna, akkor n e m 
kellett volna Máriával az összeírás alkalmára Bet lehembe vándorolnia, hacsak 
úgy nem áll a dolog, hogy fe lesége után Názáretbe ment (1. 10. fej.), a mikor 
meg nem volt értelme, hogy Bet lehembe menjen a ház rendbehozása végett. 

Theol. Szaklap . IV". évf . 2 1 
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kortársai és barátnői voltak, s kiket a főpaptól kapott, a 
saját szülei házához Galileába tért vissza.1) 

9. fejezet. 
Azon napokban pedig, tudniillik az δ Galileába érkezé-

sük kezdetén, Gábor angyalt küldte hozzá az Isten, hogy 
neki az Úr fogamzását megmondja s előtte a foganás módját 
és körülményeit feltárja. Mikor aztán bement hozzá, ama 
helyiséget, melyben tartózkodott, hatalmas fénnyel árasz-
tot ta el, őt pedig a legnagyobb hódolattal üdvözölte, mondván: 

— Üdvözlégy Mária, Istennek legkedvesebb szüze, kegye-
lemmel teljes szűz, az Úr van veled, te áldottabb minden 
asszonynál, áldottabb az összes eddig született embereknél! 

A szűz, ki az angyali arcot már jól ismerte, s ki előtt 
a mennyei fény nem volt szokatlan, sem az angyali jelenés-
től nem ijedt meg, sem a nagy fénytől el nem ámult, hanem 
csak a beszéd zavarta meg, s gondolkozni kezdett, mi lehet 
az a szokatlan üdvözlés, mire céloz, vagy mi végre vezet ? 
Gondolkozásának az isteni ihletű angyal jöt t segítségére: 

— Ne félj Mária, úgymond, mintha ezen üdvözlettel 
valami olyast rejtegetnék, a mi a te tisztaságoddal ellentót-
ben áll. Mert kegyelmet találtál az Úrnál, mivelhogy a tisz-
taságot választottad: ezért is szűzűl bűn nélkül fogansz és 
szülsz majd fiat. Ez nagy lesz, mert uralkodni fog egyik 
tengertől a másik tengerig ós a folyamtól egész a föld végső 
határáig; s a Magasságos fiának mondatik, mert bár e földön 
alacsonyan születik, az égben majd fenségesen uralkodik. És 
az Úristen atyjának Dávidnak a székét adja majd neki, s 
uralkodni fog a Jákob házában örökké, s uralmának vége 
nem szakad; mert hisz ő a királyok királya és az urak ura, 
s trónusa ö rök! 

Az angyal e szavaira a szűz nem hitetlenségből,2) hanem 
csak mert a módját akarta tudni, válaszolt : 

- - Hogyan lehet az? Hiszen ha én fogadalmam szerint 
ι 

') A szüzek itt Mária á l landó ktséretét képezik, s így Mária olyan, 
mint egy apáca-fejedelemasszony. 

!) Látszik, mi ly gondosan kerülnek mindent, a mi Máriára csak leg-
kisebb foltot is vethetne. 
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férfit soha nem fogok ismerni, férfi magjának hozzájárulása 
nélkül hogyan szülhetek? 

Erre az angyal mondá: 
— Ne véld Mária, hogy majd emberi módon fogansz, 

mert te férfival való közösülés nélkül szűzűl fogansz, szűzül 
szülsz, szűzül szoptatsz. Ugyanis majd a szentlélek szálland 
te beléd és a Magasságos ereje árnyékoland be téged a 
vágyak minden izgulása nélkül; azért a ki tőled születni fog, 
egyedül lesz szent, mert mint olyan neveztetik Isten fiának, 
aki egyedül fogant és született bűn nélkül. 

Akkor Mária kezeit kiterjesztve és szemeit az égre 
emelve mondá : 

— Ime az Úrnak szolgálója, mert én nem vagyok méltó 
az úrnő nevezetre, legyen velem a te beszéded szerint! 

Nagyon hosszadalmas és bizonyos mértékig unalmas is 
lenne, ha ebben a kis munkácskában mindazt, ami az Úr szüle-
tését megelőzte, vagy követte, el akarnánk beszélni, azért 
hát azokat, amik az evangéliumban vannak elbeszélve, el-
hagyván, azokat toldjuk meg, amelyek elbeszélése némi pót-
lást igényel. 

10. fejezet. 
József hát Júdeából Galileába jővén, a neki eljegyzett szü-

zet 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 jegyesek szokása szerint szabadabban járogatott a szűzhöz 
és bizalmasabban beszélgetett vele s igy észrevette, hogy 
terhes. Búslakodni és 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-

2 1 * 
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nek műve. S mint mindenek között egyedül szűz fogja meg-
szülni az Isten fiát és te ennek nevét majd Jézusnak nevezed, 
ami annyi mint szabadító, mert ő szabadítja majd meg az 
δ népét bűneitől. 

Igy hát József az angyal parancsa szerint feleségül 
vette a szüzet s még csak nem is ismerte őt, hanem tisztán 
őrizte meg. Már a kilencedik hónap állt be az δ fogantatása 
óta, midőn József, felpakkolván a feleségét és minden egyéb 
szükségeseket is, Betlehem városába ment, a honnét való 
volt. Lőn pedig, hogy mialatt ott voltak, beteltek a szülés 
napjai és megszülte az δ elsőszülött fiát, a mint az evan-
gélisták tanít ják, a mi Urunk Jézus Krisztust, a ki az Atyá-
val és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké! 

Raffay Sándor. 


