
Szörényi Andor

"HONNAN VALÓ VAGY TE?"
A TÖRTf:NELMI KRISZTUS

Több, mint 19 évszázaddal ezelőtt Pilátus előtt befejezéshez kö
zeledett Krisztus pere, amikor a gyűlölködő, fellázitott tömeg oda
ordította a római császár helytartójának fülébe: "Nekünk törvé
nyünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává
tette magát !" (Jn. 19, 7.) A már eddig is ingadozó, léha és gyáva
Pontius Pilátus lelkében fenyegető kérdőjelként meredezett föl a
probléma: ki lehet ez a titokzatos ember; ez a meggyalázott, mín
denki által elhagyott, elárult, félholtra kínzott Krisztus? Megret
tenve kérdezte Jézust: "Honnan való vagy te?" (Jn. 19, 9.) Az Úr
azonban nem felelt a megalkuvó és gyáva helytartónak, akit ugyanis
az eddigi kihallgatás nem tudott meggyőzni, annak hiábavaló lett
volna minden további beszéd.

Honnan való vagy te ? ! Ki vagy te ? ! Ez a kérdés magaslik föl
1900 éve az emberiség történetében, s erre a kérdésre mindenkinek
felelnie kell, Krisztussal szemben mindenkinek állást kell foglalnia.
A hívő lelkek száz és ezer milliói erre a kérdésre Szent János evan
gélista szavaival felelnek: "Az Ige testté lett és közöttünk lakozott"
(Jn. 1, 14.); azaz megvallják, hogy az örök Isten egy~zülött Fia, a
második isteni személy megváltásunkért belépett az emberiség tör
ténelmébe, valóságos emberi természetet - "testet" - vett föl. Ka
rácsonykor az örök Istenfiú belépett az időbe, hogy az időben élő

és elmúló embereknek megadja a megváltásnak, az örök életnek
végtelen kegyelmét. Éppen ezért a kereszténység szerint karácsony
napja az egész történelem középpontja, egyetlen igazi értelme, aho
gyan azt a keresztény időszámítás is világosan kifejezésre juttatja
azzal, hogy Krisztus előtti esztendőket visszafelé fogyasztva szá
molja Urunk születése évéig, az utániakat pedig előre. Ami annyit
jelent, hogy mindaz, ami az Ige megtestesülése előtt és utána tör
tént, vagy történni fog, ezzel a központi eseménnyel, Krisztus szü
letésével, az Örökkévalónak az időbe való belépésével van valami
képen kapcsolatban: innen nyeri indítékát, végső értelmét és célját.

Zsidó és pogány források Krisztusról

A legelső feljegyzéseket Krisztus Urunkra és az ő tanítására
vonatkozóan a zsidók irodalmában kellene megtalálnunk, hiszen Jé
zus Krisztus a Talmud alapvetésének korában, a híres Rabbi Hillél
és Sammaj iskoláinak virágzása idején élt és működött. Sajnos a
Talmud régebbi részében, a Misnában, a különböző Midrasokban
és a Tószeftában nem találunk Jézus Krisztusra vonatkozó komoly,
tárgyilagos történeti anyagot, s ennek kettős oka van. Az első az,
hogya talmudista irodalmat kifejlesztő rabbik testi és szellemi utó
dai azoknak az írástudóknak és farizeusoknak, akik kezdettől fogva
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a legélesebb harcot folytatták az Úr Jézus ellen. A másik ok sok
kal mélyebb és az elsőből logikusan következik: az elhallgatás, amit
a történelemtudományban elfogadott műszóval "damnatio merno
riae"-nek nevezünk. III. Tutmose fáraó darabokra zúzatta szét előd

jének, Hatsepsutnak karnaki obeliszkét, az összes emlékekről eltün
tette még a nevét is, úgyhogy nagyon sokáig nem tudtuk, hogy ilyen
nevű királynője volt Egyiptomnak (v. ö. Breasted: Ancient times.
A History of the Early World, 105 kk. old.). Ezt az eljárást követték
a rabbinista írók is, akiknek elődei halálbüntetés terhe mellett adják
ki az apostoloknak a parancsot, hogy nem szabad prédikálniok Jé
zus Krísztusról, még nevét sem szabad kiejteniök. (Ap. csel. 4, 17-18;
5, 27-28.) A rabbinista irodalomban ennek ellenére is akadnak szép
számmal az úr Jézusra, Szűz Máriára, az apostolokra vonatkozó
följegyzések, melyek azonban nem tárgyilagos történeti adatok, ha
nem a gyűlölt keresztények alapítójával szembeni polemikus és
tendenciózus, nem egyszer anakronisztikus és egymásnak ellentmon
dó koholmányok. De éppen ezért tanúságtételük a történelmi Krísz
tus és tanítása mellett vitathatatlanul döntő jelentőségű. Ezek az
adatok ugyanis tanúskodnak arról, hogy a kereszténység alapítója
a názáreti Jézus volt, akinek édesanyja Mária; aki rendkívüli jele
ket és csodákat művelt; aki tanítványokat gyüjtött maga köré, az
Ószövetséget a rabbiktól eltérő "eretnek" módon magyarázta és az
írástudók tanítását kigúnyolta; aki magát Isten fiának mondotta;
akit "hamis" tanítása és "káromlása" miatt egy szombatra eső hus
vét ünnep előtti napon, azaz pénteken keresztre feszítettek; akinek
a tanítványai az ő nevében betegeket gyógyítottak stb. (V. ö. Strack
Billerbeck: Kommentar zum N. T. aus Talmud und Midrasch. I. 35.
kk. old.; Huber: Zsid. és ker. r. 211. kk. old.)

Josephus Flavius, a zsidók nagy történetírója részletesen tár
gyalja Nagy Heródes és fiai életét és korát, de mélységesen hallgat
Krisztus Urunk életének és működésének körülményeiről. Három
feljegyzése mégis van, mely ebből a szempontból fontos. Az egyik
ben megemlékezik Keresztelő Szent Jánosról, akit nagy és igaz em
bernek, prófétának nevez (Arch. Jud. XVIII. 116-119.). A másikban
beszél arról, hogy Szent Jakabot, "Jézusnak, akit Krisztusnak ne
veznek" a testvérét miként végeztette ki az ifjabb Annás főpap

(Arch. Jud. XX. 200). A harmadik hely hitelessége fölött ma is heves
vita folyik a tudósok között. Az Arch. Jud. XVIII. 63-64-ben ezt
olvashatjuk: "Ezekben az időkben élt Jézus, egy bölcs ember, ha
ugyan embernek kell őt nevezni: mert rendkívüli tetteket művelt

és az igazságot örömmel elfogadó emberek tanítója volt. Sok zsi
dót magához vonzott és görögöt is. Ű volt a Krisztus (azaz a Mes
siás). :f;s amikor legfőbb embereink feljelentésére Pilátus kereszt
halállal büntette, nem hagyták el azok, akik kezdettől fogva sze
rették őt. Ű ugyanis megjelent nekik három nappal később ujra él
ve, amint ezt és sok ezer más dolgot megjövendöltek róla az isteni
próféták. ~s a mai napig sem tünt el azoknak az embereknek a tö
mege, akiket őróla keresztényeknek neveznek;' Ez a "testimonium
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Flavianum" név alatt ismert hely megtalálható Jos. Flavius mun
kájának valamennyi ránkmaradt kódexében ésa IV. században több
ször idézi caesareai Eusebius történetíró. Ennek ellenére sok tudós
azt állítja, hogy nem származik magától Flaviustól, hanem az ő mun
kájának késői keresztény másolója toldotta be a szövegbe. Ezek az
zal érvelnek, hogy a zsidó és farizeus Flavius nem írhatott ilyen
elismerő szavakat Jézusról. Annyi bizonyos, hogy egy zsidó fari
zeusnak szájában túlságosan soknak tetszik a fenti hely elismerő

és komoly hangja. De ugyanakkor meg kell állapítanunk azt is, hogy
-egy keresztény szájában viszont túlságosan kevés. Akárhogy is ítél
kezünk a hely hitele felől (a katolikus Lagrange tagadja, a raciona
lista Harnack védi azt l), annyi bizonyos, hogy az idézett szöveg
alapja magától Flaviustól származik, ha vannak is benne későbbi

hozzátoldások. :E':s bizonyos az is, hogy e három hely is tanúskodik
az úr Jézus történetisége mellett.

A Kr. u. II. század elejéig a pogány történetíróknál sem talá
lunk részletes feljegyzéseket az úr Jézus Krisztus életére vonatko
zólag. A hallgatásnak itt is megvan az indító oka. A már ismert
damnatio memoriaen kívül a főok itt a római történetírók kaszt
szellemében keresendő. A pogány történetírók, politikusok, költők

és bölcselők rendszerint csak egy vékony társadalmi osztálynak, a
kiváltsagos felső tízezernek nézeteit és felfogását közvetítik felénk.
Az "előkelőknek", a "honestiores"-nek kíváltságos kasztja lenézte az
egyszerű népet, a "profanum vulgus"-t; gyűlölte a zsidóságot, s
vele együtt megvetette mindazt, ami a zsidósággal valamiképpen is
kapcsolatban volt: a kereszténységet is, mely nem volt méltó egy
"cívis Romanus"-hoz. Mégis találunk Krisztus történelmísége mel
lett döntő fontosságú feljegyzéseket, akármilyen szűkszavúak is azok.

Suetonius (t Kr, u. 160) római történetíró feljegyzi, hogy Clau
dius császár "a zsidókat, akik Krisztus izgatására folyton lázongtak,
Rómából kiűzte". (De vita Claudii, 25.) Ezt a rendeletet kb. Kr. u.
49-50-ben adta ki Claudius, s erről megemlékezik az Ap. csel. 18, 2
is a zsidókeresztény házaspárral, Aquila és Priscillával kapcsolat
ban. Jellemző a görög római kaszt-lelkületre, hogy Suetonius semmi
különbséget sem tesz a zsidók és keresztények között, pedig abban
a korban, amikor ő munkáját megírta, a kereszténység már régen
véglegesen elvált az ószövetségi választott néptől és diadalmasan tért
hódított a római birodalom legeldugottabb tartományában is. Egy
másik helyen a keresztényeket egy "új és átkos babona" híveinek
mondja (De vita Neronis, 16). Annyi világos e két helyből, hogy
Jézus Krisztusnak Kr. u. 50-ben már nagyszámú követője és híve
volt Rómában, a birodalom fővárosában.

Tacitus, Róma egyik legkiválóbb történetírója beszámol arról,
hogy Néró császár alatt Kr. u. 64 júliusában Róma legnagyobb ré
szét borzalmas tűzvész pusztította el, s ennek okozóját Néróban ta
lálta meg a nép. Hogyanépharagot magáról elhárítsa, a császár
bűnbakot keresett és meg is találta a keresztényekben, rájuk fogta
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a gyujtogatás vádját és hatalmas sokaságot ("ingens multitudo l")
végeztetett ki közülük válogatott kinzásokkal. Tacitus azután ki
fejti, hogy a kereszténység megalapitója az a Krisztus volt, akit
Tiberius császár uralkodása alatt Poncius Pilátus helytartó halállal
büntetett. "Ideig-óráig visszaszoritott babonájuk ujra előtört, nem
csak Judeában, ahol a baj keletkezett, hanem Rómában is, ahová
mindenünnen összegyűlnek és dicsérnek mindenfajta vad és szé
gyenletes dolgot." (Annal. Ub. 15, 44.) Nem csodálkozhatunk azon,
hogy a felső tízezer gőgös római polgára, Tacitus, Kr. u. fl7-ben még
szégyenletes és vad orgiákat űző tömegeknek mondja a kereszténye
ket. De a lényeg nem is ebben van, hanem abban, hogy világosan be
számol arról, hogy Jézus Krisztus Tiberius uralkodásának idején
Poncius Pilátus feszítette keresztre; hogy Krisztus halála után nem
szünt meg a benne hívők terjedése, sőt a krisztusi hit oly diadalma
san hódított a római világbirodalomban, hogy Kr. u. 64-ben - 30
esztendővel a tragikus nagypéntek eseményei után - a kereszté
nyekből már "ingens multítudo't-t lehetett kivégeztetní magában
Rómában.

Az első pogány részről aránylag tárgyilagos tudósítást az ifj.
Pliniusnál találjuk meg, aki Kr. u. 111-1l3-ban Pontus és Bythinia
kormányzója volt. Traianus császár megbízásából nyomozást foly
tatott a keresztények és azok tanítása után. Ezt a nyomozást az ak
kori szokások szerint sok keresztény nő kínvallatása kísérte, s az
eredményt Plinius levélben közölte a császárral. így ir:

"Mindenüvé elterjedt ez a babona... Isteneink templomai üresen
állanak s már jó ideje nem mutatnak be áldozatot az emberek. Elfogat
tam egypár keresztény nőt, akiket ők diakonisszáknak neveznek, meg
kínoztattam.jde vallomásukban nem találtam egyebet, csak romboló ba
bonát. Meghatározott napokon napfölkelte előtt gyülekeznek és Krisztus
nak, az ő istenüknek dicsőítő énekeket énekelnek. Szent igérettel arra
kötelezik magukat, hogy semmi bűntényt nem követnek el, hogy elke
rülik a lopást, rablást és házasságtörést; nem szegik meg a hűséget és
nem árulják ela rájuk bízott titkot." (V. Ö. Pecz Vilmos: Ökori lexikon
II. 527. old.)

Ez a beszámoló döntő módon bizonyítja, hogy Kr. u. II2-ben,
amikor már a harmadik véres keresztényüldözés vonult végig a ró
mai birodalomban, Krisztus hite meghódította a birodalom oly tá
voli és nem túl jelentős tartományát, mint amilyen Bythinia volt.

Ezek a feljegyzések, éppen azért, mert a kereszténységgel el
lenségesen szembenálló szerzőktől erednek, minden kétséget kizá
róan bizonyítják Krisztus történeti valóságát. Világos, hogy ezekből

nem kaphatunk tárgyilagos és akárcsak megközelítő képet sem az
Úr Jézus nyilvános működéséről és tanításáról, hiszen a zsidó tal
mudisták, Jos. Flavius és a pogány történetírók nem is akarnak
erről a tárgyról írni. A teljes képet az uj szövetségi Szentírás, s azon
belül a négy evangélium adja meg számunkra.
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Az evangéliumok történelmi hitelessége

Az utolsó fél évszázad egyre gazdagabb régészeti leletei, az ása
tások, a napvilágra került írott dokumentumok, papiruszok és sír
feliratok stb. ma már bizonyossá teszik, hogy kb. 30 esztendővel

Krisztus Urunk földi működésének befejezése után virágzó nagy
egyházközségek, keresztény települések voltak Palesztinán kivül
Szíriában, Kappadóciában, Likaóniában, Frigiában, Galáciában, Pon
tusban és Bythiniában, Azsia provenciáiban, Rómában, stb. A krísz
tusi hitet az apostolok és tanítványaik minden földi segítség hiányá
ban, még az akkori kornak legtöbb lehetőségétől is megfosztottan,
élőszóval hirdették. Hirdették pedig azt a tanítást, melynek hit és
erkölcstana szinte válogatott gyüjteménye volt mindannak, amit az
akkori világ bölcselői, politikusai, államférfiai és hadvezérei, tudó
saí és vezetői mint képtelen babonát elvetettek. Hirdették az evan
géliumot, melynek lényegét a nemzetek apostola, Szent Pál röviden
így határozza meg: "Mi azonban a keresztrefeszített Krisztust hir
detjük, aki ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig ok
talanság" (1 Kor. 1, 23). Az evangélium hirdetése élőszóval történt,
s az apostolok szava felhangzott Jeruzsálem templomában, Paleszti
na zsinagógáiban, Athén agóráín és Róma fórumán, Korinthus ut
cáin és Efezus oszlopcsarnokaiban, mindenütt szerte a nagy római
birodalomban. Krisztus tanítványai nem alkottak titkos társulatot,
mely egypár beavatott részére közölt a tömegeknek nem való. kü
Iönleges tanításokat; kezdettől fogva egyetemes igényekkel lépett
fel az új hit, ahogyan azt az Úr Jézus megparancsolta: "Menjetek
tehát, tegyetek tanítványommá minden népet... (Mt. 28, 19.);
"Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek !" (Mk. 16, 15.) És az apostolok, a tanítványok tel
jesítették ezt a parancsot, hirdették az Isten egyetlen örömhírét, az
evangéliumot, Jézus Krisztust, de mindig a nagy nyilvánosság előtt,

úgyhogy szavukat tízezrek hallgatták, figyelték, ellenőrizték és
krítízálták. Tették ezt olyan világban, mely általánosságban s a
maga egészében ellenséges érzülettel volt eltelve Krisztus hitével
szemben (ennek világos jeleit láttuk a zsidó és pogány írók följegy
zéseiben). Ez a prédikáció, ez az igehirdetés folyt a birodalom leg
különbözőbb tartományaiban és akkor, amikor az Úr Jézus földi
életének számtalan szem- és fültanúja még élt, amikor a meggyó
gyítottak, ahalottaikból feltámasztottak ott álltak a közvélemény
színe előtt, mint élő és megcáfolhatatlan tanúk. Az apostolok és ta
nítványok nem mondhattak és nem taníthattak olyat, amely a köz
ismert való tényekkel ellentétben állott, hiszen abban a pillanatban
leleplezték volna őket.

Ez a kezdettől fogva élőszóval hirdetett, mindenütt egységesen
prédikált hagyomány volt az a forrás, melyből később az írott evan
géliumok meritettek és éppen ez az állandó, meg nem sziinő, az
egész világon hirdetett tanítás teszi lehetetlenné a hamísítást, a
történelmi csalást. A mult század óta fellépő különböző racionalista
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elméletek a négy evangélium keletkezését a Kr. utáni IL századba,
annak is inkább második felébe igvekeztek helyezni. Nem lehetett
volna az evangéliumok történeti hitelességét kétségbevonni, ha el
fogadjuk, hogy azok szem- és fültanúktól származnak és olyan kor
ban íródtak, amikor a dolgok igazságáról még könnyű volt meg
győződni. D. F. Strausz nyiltan be is vallja, hogy ő azért helyezi az
evangéliumok keletkezési idejét a Kr. u. II. század közepére, mert
egyébként tarthatatlan lenne mitosz-elmélete.

Ezért szedett össze a racionalista kritika minden legkisebb tá
madási felületet is, hogy minél későbbre helyezhesse az evangéli
umok keletkezési idejét. De önmagában véve lényegtelen az a kér
dés, hogy pl. Máté, Márk és Lukács evangéliuma Kr. u. 70 előtt,

vagy az után keletkezett, vagy hogy Szent János írása Kr. u. 90
körül, vagy annál későbbről származik-e. Mert az evangéliumok
mögött és előtt ott van a kezdettől fogva élő szóval hirdetett ha
gyomány, s ennek az egész világon prédikált evangéliumnak nagy
nyilvánossága és azonossága zárja ki ameseköltés lehetőségát is.

Nagyon helyesen írja a világhírű protestáns tudós, Oscar Cull
mann:

. "Az ujszövetségi kánonnak a II. század végén történt körülhatáro
1ása (azaz az uj szövetségí szentírás egyes könyveinek pontos meghatáro
zása) a végén oda vezetett, hogy megfeledkeztek aITÓl, hogy a mi evan
géliumainknak hosszú előtörténete van, és hogy azokat egy hosszú tör
ténelmi folyamatnak nem az elejére, hanem a végére kell helyezni. Ép
pen ezért a katolikus egyház a hagyománynak a fogalmával mindig tá
vol állott az írott betű túlzott és kizárólagos értékelésétől... A refor
máció meghamisította az evangéliumok keletkezéséről alkotott fogal
mainkat . .. Ezzel szemben a katolicizmus sohasem felejtette el, hogy
a hagyomány megelőzte a Szentírást; míg a protestáns teológusok egyál
talán nem törődtek azzal a ténnyel, hogy 'az Úr Jézus életének és az
evangéliumok keletkezésének ideje között legalább 30 esztendős időköz

van, melyben még nem volt írott Jézus-életr,ajz." (Les récentes études
sur la formation de la tradition évangélíque, 1925. 459-4i0. old.)

Viszont kétségkívül óriási jelentőségű mégis az a kérdés, illetve
a kérdésre adott válasz: mikor íródtak azok az evangéliumok, me
lyek számunkra feljegyezték az Úr Jézus Krisztus életét és taní
tását? Fontos azért, hogy így még megcáfolhatatlanabbá tegyük
Máté, Márk, Lukács és János írásának történelmi hitelességét; azt,
hogy azok pusztán profán szemmel vizsgálva is megbízható tör
téneti kútfők. Harnack, a kiváló racionalista kutató már több, mint
félszázada megállapította:

"Die Zeit ist vorüber, in dem man die alteste christliche Literatur,
einschlieslich des Neuen Testaments, als ein Gewebe von Tauschungen
und Falsehungen beurteilen zu rnüssen meinte... Die alteste Literatur
der Kirche ist in den Hauptpunkten und in den meisten Einzelheiten,
literarhistorisch betrachtet, warhaftig und zuverlassig.' (Geschichte der
altchrist. Lit. I. VIII. old.)
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Azóta azonban a kutatások, a legújabb óriási fontosságú papi
rusz-leletek döntő módon bebizonyították az evangéliumok törté
nelmi megbízhatóságát és azt, hogy nem lehet azokat olyan korba
helyezni, melyben a mese- és mitoszképződés feltételezése megalapo
zott volna. Az evangéliumokat szem- és fültanúk írták, illetve ab
szolút megbízható források alapján dolgozták ki (Márk és Lukács) és
- s ez rendkívül fontos - elsősorban kortársaknak; olyan időben,

amikor még mindenki könnyen meggyőződhetettaz elmondottak hi
telességéről és valóságáról.

A legősibb, a Kr. u. II. században, sőt annak az első felébe visz
szanyúló feljegyzések szerint a IV. evangélíumot Szent János apos
tol, az Úr Jézus szeretett tanítványa írta az ázsiai Efezusban az I.
sz. vége felé. Az evangélium tartalmából világosan kitűnik, hogya
szentszerző föltételezi a megelőző három evangélium ismeretét; na
gyon jól tudja, hogy olvasói ismerik a hit alapigazságait és az Úr
Jézus földi működésének eredményeit. Szent Máté, Márk és Lukács
írása tartalmilag főleg az apostoli hithirdetés elemeit tartalmazza: a
hit alapvetését, az Úr Jézus életére, megváltó halálára és föltáma
dására, valamint leglényegesebb tanítására vonatkozó adatokat. Ez
zel szemben Szent János nyiltan megírja I. levelében - mely vala
miképen az evangélium kisérő iratának és tanbeli kifejtésének te
kinthető -, hogy ő már hitben erőseknek és tájékozottaknak szól:
"Ti azonban fel vagytok kenve a Szentlélek által, és mindent tud
tok. Nem is úgy írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot,
hanem mint olyanoknak, akik ezt tudják ..." (2, 20-21.) De éppen
ezért Szent János evangéliuma oly határozottan és félremagyaráz
hatatlanul bizonyítja az Úr Jézus istenségét, küldetésének és életé
nek megváltói szerepét, hogy a racionalista kritika mindenképpen
igyekezett ezt az evangéliumot megfosztani történelmi hitelességé
től. A mult század vége óta szinte általános lett a racionalista tu
dósok között az az állítás, hogya IV. evangéliumot nem Szent János
apostol, a megbízható szem- és fültanú írta, hanem a Kr. u. II. szá
zad közepe táján, vagy még annál is később egy névtelen hamisító,
aki nem tudott és nem is akart a történelmi Krisztusról tanúságot
tenni, hanem csak az akkori "hit Krisztusáról" ... Amit abban az
időben a keresztény közösségek elgondoltak, hittek az Úr Jézus
Krisztusról, azt foglalta Irásba; s evangéliuma nem más, mint val
lási dogmák mitikus, képzelt eseményekbe való foglalása. Többek
között Loisy (La naissance du Christianisme, Paris, 1933) azt állít
ja, hogy a IV. evangéliumot Kr. u. 135-140 között irták; E. Hirsch
(Das vierte Evangélium in seiner ursprünglichen Gestait, Tübingen,
1936) pedig Kr. u. 150-et állapít meg; akkor, amikor már egy évvel
hamarabb, 1935-ben kiadták a Papyrus Rylandst és Papyrus Eger
tont (C. H. Roberts: An unpublished Fragment of the Fourth Gospel
in the John Rylands Library, Manchester, 1935; H. I. Bell and T. C.
Skeat: Fragments of an Unknown Gospel, London, 1935.)

A Papyrus Rylands egy Egyiptomban a II. század elején írt kó
dex töredéke, mely kódex az egész IV. evangéliumot tartalmazta.
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Irásí idejét egész pontosan nem lehetett még megállapítani, de a
szakértők egyhangú megállapítása szerint mindenképen 120-125
előtt. A Papyrus Egerton 2 laptöredék Hadrianus császár uralkodá
sának korából (Kr. u. 117-138), mely Szent János evangéliumából
is tartalmaz részleteket. Mit bizonyít ez a két Papyrus? Azt, hogy
a II. század elején Egyiptomban már ismerték, szent könyvnek tar
tották és éppen ezért másolták a IV. evangéliumot, abban az idő

ben, amikor egy könyv másolása, elterjesztése igen nagy nehéz
ségekbe ütközött. A hozzáértő szakemberek egyhangú megállapítása
szerint legalább 20 esztendő kellett ahhoz, hogy az Efezusban meg
írt evangélium Egyiptomba eljusson, ott megismerjék és elismerjék
szent könyvnek. Ezek alapján nyugodtan aláírhatjuk Bultman meg
állapítását, aki a jelenkor legnagyobb racionalista biblikusa és a
mitikus elmélet elszánt védője és legújabb munkájában megjegyzi:
"Denn das ,Unknown Gospel', dessen Fragmente H. Idris Bell und
T. C. Skeat 1935 aus Papyri herausgegeben haben, und vor allem
das 1935 von C. H. Roberts harausgegebene Fragment des Johannes
Evangeliums zeigen, dass das Joh. Evg. etwa um 100 in Aegypten
bekannt gewesen sein muss" (Das Evangelium des Johannes 12, Göt
tingen, 1952. 2<rJ. old. 4. jegyzet).

Az Úr Jézus nemzetségtáblája
(.

"Honnan való vagy te? l" - hangzott föl a kérdés értekezé
sünk elején. A felelet első részét megadtuk és megadjuk minden
nap hitünknek imájával: "Te vagy a Krisztus, aa élő Isten Fia l",
de ennek a válasznak megvan a második része is, hiszen az Ige
testté lett és miköztünk lakozott. Hogyan lett testté az isteni örök
Ige? Ezt mondja el Szent Máté és Lukács evangélista, amikor le
írja az Úr Jézus nemzetségtábláját, genealogiáját, (Mt. 1, 1-17 és
Lk. 3, 23-38.) Szent Máté evangéliuma Ábrahámtól lefelé háromszor
14 generációt sorol föl az Úr Jézusig bezárólag, Lukács viszont az
Úrtól fölfelé menő sorrendben egész Adámíg 76-ot (mivel a 44-45
tag Levi és Mathat, s ugyanez a két név szerepel 72. és 73. tagként,
sokan az első helyen a másolók hibájának mondják a két nevet, s
így csak 74 tag maradna Szent Lukácsnál). Most mellőzzük a két
genealogiával kapcsolatos szövegkritikai problémákat, azzal sem fog
lalkozunk, hogy mindkettő nyilvánvaló hiányokkal közli a szárma
zási tagok névsorát (pl. Máté az egész egyiptomi tartózkodás idejére
- kb. 400 esztendő - mindössze három nevet sorol föl; Szálrnon és
Jessze között - kb. 300 év - pedig mindössze kettőt stb.). Tudjuk
ugyanis, hogy a régiek a nemzetségtáblákban nem akarták és nem
is tüntették föl az egyes ízeket, és a "fia" meg "nemzete" szó a hé
berben és általában a régi keleti Iróknál nem jelent közvetlen el
sőfokú vérségi leszármazást. A nagy probléma ellenben az, hogy az
Abrahámtól az Úr Jézusig terjedő kőzös genealogiai részben Szent
Máté és Lukács csak Abrahámtól Dávidig egyeznek meg, attól kezd
ve Szent Józsefen kívül csak két név azonos: Szálátiel és Zorobábel,
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de az is kérdéses, hogy ugyanazokat a személyeket jelöli-e meg a
két evangélistánál.

Hogyan lehet összeegyeztetni a két különböző nemzetségtáblát?
Ez a kérdés már a III. század elejétől foglalkoztatta a régi egyházi
írókat, szentatyákat. A legrégibb kortól kezdődőenaz az általános vé
lemény és magyarázat alakult ki, hogy mindkét evangélista Szent
József genealógiáját írja le, márcsak azért is, mert a zsidóknál és
általában Keleten egyáltalán nem szerepeltek a genealógiákban az
anyák, csak az apai ág volt a fontos, mint ahogy ezt az ószövetségi
nemzetségtáblákból is láthatjuk. De ha Máté is, Lukács is Szent Jó
zsefnek, az Úr Jézus nevelőapjának nemzetségtábláját adja, hogyan
lehetséges ez a nagy különbség Dávidtól Józsefig, miért szerepel pl.
Máténál Szent József atyjaként Jákob, Lukácsnál pedig Héli? Es itt
nem lehet azt mondani, hogy Szent József atyjának két neve volt,
ami abban a korban igen gyakori jelenség volt a zsidóknál (pl.
Saul-Pál). Mert egyrészt a kettős név közül az egyik görög-római
név volt (s ezen szerepeltek a zsidók abban a korban a római biro
dalom pogány lakossága felé), itt pedig mind a két név zsidó; más
részt Szent József nagyapja, dédapja, stb. sem egyezik a két evan
gélisténál. Julius Africanus óta (Kr. u. 230 körül) általános megoldás
volt, s ma is ez a legelfogadottabb katolikus és protestáns magya
rázók között, hogy Máté Szent József "természetes" őseit írja le,
Lukács pedig a "törvényes" őseit. Az Oszövetségben ugyanis volt
egy törvény, melyet a sógorházasság törvényének nevezhetnénk, s
amely szerint ha egy férj gyermek nélkül halt meg, akkor az el
hunyt fitestvérnek kötelessége volt elvenni az özvegyet és az ebből

az új házasságból született fiúgyermek nem a "természetes" apa
leszármazottjának számított, hanem a "törvényes" apáénak, az el
hunyt testvérnek. (5. Móz. 25, 5. kk.) Lulius Africanus szerint Mat
han-nak felesége volt Estha, s tőle született Jákob nevű fia. Miután
Mathan meghalt, özvegye ujra férjhezment Mathat-hoz, akitől szü
letett Héli nevű fia. Ezekszerint tehát Jákob és Héli féltestvérek
voltak, egy anyától, de különböző apától származván. Héli azután
meghalt anélkül, hogy feleségétől gyermeke született volna, ezért
özvegyét elvette Jákob, s ebből a házasságból született Szent József,
akinek éppen ezért "természetes" atyja Jákob volt (ezt közli Máté),
de "törvényes" atyja Héli (s ezt közli Lukács). Ugyanez volna a
megoldás Szálátiel esetében is, akinek természetes atyja (Máté sze
rint) Jekoniás, törvényszerinti atyja (Lukács szerint) pedig Néri
volt.

Ez a magyarázat azonban szerintünk nem megnyugtató, bár 
mint mondottuk - a régi kortól a legtöbb tudós ezt vallja magá
énak. Nem megnyugtató azért, mert a) feltűnő, hogy az Úr Jézus
nevelőatyjánakgenealógiájában kétszer is előfordult volna ilyen. só
gorházasság; b) Héli és Jákob csak mostohatestvérek voltak, 's a
sógorházasság törvénye reájuk nem vonatkozott. A sógorházasság
célja ugyanis az volt.. hogy az elhunyt férj atyjának ága folytatód
jék és a családi vagyon a családon belül maradjon. Ezt a célt egy-
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általán nem érhették volna el azzal, hogyha anyai, tehát mostoha
testvérek sógorházasságára került volna a sor. Azonkívül meg kell
jegyezni azt is, hogyasógorházasságból származó fiú csak a "tör
vényes" apa gyermekének számított és semmiképen sem a "termé
szetes" apáénak: az a Szent Máté, aki zsidókeresztényeknek irta az
evangéliumát és pontosan ismerte a zsidók törvényét, nem közölte
volna a "természetes" genealógíát, mely a zsidóknál nem számított.
Viszont Máté célja a nemzetségtábla közlésével éppen az volt, hogy
bebizonyítsa: Jézus Dávid utódja, fia, mínt azt a felírat maga mond
ja: "Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Abrahárn fiának, Dávid
nak volt a fia." (1, 1.) Figyelembe kell venni azt is, hogy az az ál
talános állítás, mely szerint a zsidóknál csak az apa számított a
genealógiák összeállításánál, s az anyák nem játszottak szerepet,
nem egészen állja meg a helyét. Mert az igaz, hogy fontos mindig
az atya volt, ami már az izraelita feleségnek a családban való alá
rendelt helyzetéből is következett, de nem egy esetben igenis súlyt
vetettek az anyai ág feltüntetésére és a nők genealógiájának meg
alkotására is. Ezt bizonyítja maga a mátéi nemzetségtábla, melyben
a szerző négy asszonyt, anyát is feljegyez: Támárt, Ráhábot, Rutot
és Uriás feleségét. Bizonyítja ezt továbbá az Oszövetség egyik leg
régibb könyve, Rut könyve, melynek kimondott célja az, hogy le
írja, miként lett Rut Dávid király ősanyja. Tanúsítja továbbá Judit
könyve is, mely - ha kihagyásokkal is, de leírja Juditnak - tehát
egy asszonynak! - nemzetségtábláját egész Jákobig visszamenőleg

(8, 1-2.). Nem oldja meg a kérdést az örökbefogadás elmélete sem,
mely szerint Máté az Úr Jézus nevelőatyjának természetes genealó
giáját adja, s eszerint Jákob volt Szent József természetes atyja;
Lukács ellenben az adoptiv atyát jegyzi fel, Héli ugyanis ezeksze
rint örökbefogadta volna Jákob fiát, Józsefet. Az örökbefogadásra
vonatkozólag ugyanis semmiféle törvénynek a nyomát sem találjuk
sem az Ószövetségben, sem a későbbi zsidó íróknál, s így azt sem
tudhatjuk, hogy mi volt - ha egyáltalán volt - ezzel kapcsolatban
a jogviszony az örökbefogadott és az örökbefogadó atya között,
Mondhatnánk azt is, hogy egy ismeretlent egy másik ismeretlenneJ
megoldani nem lehet.

o Van még egy másik nehézség is: Szent József nemzetségtáblája
egyáltalán nem igazolja az Úr Jézus Krisztus dávidi származását,
mert József neki csak nevelőatyja volt; az evangélistáknak Szűz

Mária genealógiáját kellett volna leírniok, mivel az Ige testté levé
sében csak a Szűzanya játszott szerepet emberi részről. Ez az ál
lítás azonban nem egészen áll helyt. Mert a zsidó törvények szerint
Szent József az Úr Jézus atyjának számított, mivel Szűz Mária fér
je volt, és így nevelőatyján keresztül az Úr Jézus Dávidnak legális
örököse volt, ahogy az angyal mondja: "Az Úristen neki adja aty
jának, Dávidnak trónját" (Lk. 1, 32.) Ebből a szempontból nem szá
mított az, hogy az Úr Jézus nem testi, hanem csak nevelt fia volt
Szerit Józsefnek. Ez is egyik bizonyítéka annak, amit Szent Pál ir
a Róm. levélben: "Hiszen nem mind izraelita, aki Izraeltől származik.
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És nem mindnyájan Abrahám gyermekei azért, mert Ieszármazot
taí." (9, 6-7.) Ami viszont Szűz Mária származását illeti, azt elég
világosan meghatározza Szent Lukács azzal, hogy leírja: a "férfit
nem ismerő" és a Szentlélek által foganó Máriának azt mondja az
Angyal: "Az úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját", ennek
bentfoglalva az az értelme, hogy Máriának ősatyja Dávid.

Végülis mi a megoldás a két nemzetségtábla különbözőségére

vonatkozólag? A szentatyák közül Szent Jusztiniusz, Irenaeusz, Epi
faniusz, Damaszkuszi János többször hangsúlyozták; hogy Szűz Má
ria Dávid házából származott, ha nem is állítják kimondottan azt,
hogy a két nemzetségtábla közül az egyik Szűz Máriáé volna. A 16.
századtól kezdődően egyre több magyarázó - katolikus és protestáns
egyaránt - azzal oldja meg a különbözőséget, hogy azt állitják:
Szent Lukács nem Szent Józsefnek, hanem Szűz Máriának genealó
giáját írja le. A lukácsi nemzetségtábla bevezető szavait: "Es maga
Jézus, mikor (tanítani) kezdett, mintegy harminc esztendős volt,
fia lévén, mint vélték. Józsefnek, ki volt Hélié ..." (3, 23.) szerintük
úgy kell magyarázni: Jézusról csak hitték, hogy József fia, ő azon
ban a valóságban Hélinek volt a fia Szűz Márián keresztül; azaz
Héli volt az Ur Jézus nagyatyja. S ezzel szemben hiába hozzák föl
egyesek, hogy így a "hüios" - fiú - görög szó két értelemben for
dulna elő az úr genealógiájában: közvetlen fiú és unoka jelentésben,
mert sem Máténál, sem Lukácsnál nem jelent a "nemzés" és "fiú"
szó egyenesági elsőfokú leszármazást. Ez a magyarázat nagyon jól
megfelelt Szent Lukács írói sajátosságának, akinek evangéliumában
ugyanis nagy szerepet játszanak a nők, s aki éppen ezért legtöbbet
beszél az asszonyok legáldottabbjáról. a Boldogságos Szűz Máriáról.
Ö ír részletesen az angyali üdvözletről, ő fejezi ki legélesebben, hogy
Szűz Mária férfi közrejötte nélkül foganta a Szentlélektől az úr
Jézus Krisztust (1, 26-38). Ezért emeli ki a nemzetségtábla elején is,
hogy Jézust csak hitték József fiának. E szavak után szinte értelmet
len lenne az evangélistától, ha a következőkben Szent József nem
zetségtábláját kőzölné, azét, aki csak az emberek téves hiedelme
szerint volt Jézus atyja ... Szent Lukács azonfelül pontosan meg
határozza Zakariásnak, feleségének, Erzsébetnek, Szent Józsefnek,
Annának a származását (1, 5. 27; 2, 4. 36.), csak éppen Szűz Mária
nemzetségéről hallgatna? Az biztos, hogy a görög mondatszerkezet
szabályai szerint egyszerűbb és könnyebb az a fordítás, mely Szent
Lukács nemzetségtáblájában is Józsefet látja, s következőleg a be
vezető szavakat így értelmezi: Jézus atyjának Józsefet hitték, aki
t. i. József, Hélinek volt-a fia ... De a fentebb említett mondatszer
kezet is megfelel a görög nyelv szabályainak, nyelvi szempontból
tehát nem emelhető ellene kifogás; a szövegösszefüggésnek és Szent
Lukács írói sajátosságának viszont kétségkívül sokkal jobban meg
felel. Máté tehát Szent József, Lukács pedig ténylegesen Szűz Mária
nemzetségtábláját közlí, így nem is lehet csodálkozni azon, hogy a
kettő különbözik egymástól. A hagyomány szerint, melynek idő

rendben első képviselője az apokrif "Jakab ősevangélium", Szűz
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Mária atyja Joahim volt, s ez ellentétben állna Lukács nemzetség
táblájával, mely a mondottak szerint Szűz Mária atyjaként Hélit
jelöli meg. Héli azonban lehet rövidítése az Eljahim névnek, mely
viszont jelentésileg ugyanaz, mint Joahim. Eljahim-ben az El isten
név, a Joahímban pedig a Jahve istennév az összetett szónak az
első tagja. Judit könyvében is felváltva szerepel e két név ugyanan
nak az egy személynek megjelölésére (4, 5. 7. 11; 15, 9.).

Amikor Szent Máté és Lukács leközlik az Úr Jézus nemzet
ségtábláját, akkor nem puszta történetírói érdeklődés vezeti őket,

hanem ezzel is hangsúlyozni akarják a megváltó emberségének való
ságát, történeti szerepének hitélességét. Abban a korban ugyanis
a zsidóság igen nagy súlyt vetett a származástáblák pontosságára.
Különben Keleten még ma is igen sok ember van - pl. az arabok
nál -, akik 3 századra is vissza tudják vezetni családfájukat, sőt azt
is számon tartják, hogy őseiknek mi volt a foglalkozásuk és hol volt
a lakóhelyük. Nincs tehát semmi csodálni való abban, hogy Szent
József és Szűz Mária genealógiáját pontosan tudták, hiszen a leg
nagyobb és legnevezetesebb ószövetségi király családjához tartoztak.
De éppen ezért lehetetlenség lett volna mindkét evangélista számára
- még ha meg is lett volna bennük a hamísításí szándék - hazug
és valóságnak meg nem felelő nemzetségtáblát összeállítani, mert a
zsidók azonnal megcáfolták volna a kezükben lévő igazi családfák
kal. A két nemzetségtábla is tanúságtétel tehát az Úr Jézus Krisz
tus történetisége mellett !

Nincs különbség a "hit Krisztusa" és a "történeti Krisztus" kö
zött. A karácsonykor világra született, a történelembe belépett
Krisztus léte, működése, tanítása elvitathatatlan történeti tény s
ehhez a hit semmit sem ad hozzá történeti síkon. A keresztény hit
többlete csupán az, hogy elfogadja és vallja: a názáreti Jézus Krisz
tusban az Örökkévalónak egyszülött Igéje jelent meg az időben.
Ezt természetesen már nem lehet történettudományosan bebizonyí
tani, ezt az apostoloknak sem a "test és a vér", azaz az emberi elme
okoskodása nyilatkoztatta ki, hanem a mennyei Atya (Nt. 16, 17.).
Ez a hit azonban nem észellenes és nem tudományellenes, hanem
csak természetfölötti, amelynek azonban minden természetes alap
feltétele tudományosan igazolható és biztos.
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