
Szörényi Andor

JÉZ US BESZÉDEI
A KÁNONI ÉS AZ APOKRIF EVANGÉLIUMOKBAN

A Vigilia 1953 szeptemberi és 1957 októberi számában már írtunk az
evangéliumok keletkezésének történetéről. Mindkét értekezésben ("Az
evangéliumok' keletkezése"; "Honnan való vagy te? - A történelmi Krisz
tus") rámutattunk arra a döntő szerepre, melyet a tradició, a hagyomány
játszott az evangéliumokban leírt anyag megőrzésében, terjesztésében, ki
alakításában és gyűjtésében. Máté, Márk és Lukács evangéliuma ugyan
kb. 35-40 évvel, Szerit Jánosé pedig kb. 60 esztendővel az Úr Jézus földi
működése után íródott, de az' a történeti és tanító tartalom, melyet közöl
nek,az Úr mennybemenetele utáni első pünkösd óta állandó szóbeli hir
detés és nemsokára bizonyos írásos gyűjtemények tárgyát képezte. Be
széltünk az említett cikkekben arról, hogy "az apostoloknak és az Úr ta
nítványainak evangéliumhirdetésétezrek és tízezrek hallgatták; szavuk
felhangzott Athén terein, Korintus utcáin, Róma fórumán, Jeruzsálem
templomában és szerte a birodalom eldugott tartományaiban. Ez a világ
nagy nyilvánossága előtt folyó szünet nélküli prédikáció olyan korban
történte arnikor az Úr Jézus életének és tanításának számtalan kortársa,
szem- és fültanúj.a élt, amikor a sok meggyógyított, halottaiból föltámasz
tott, a megszaporított kenyérrel és hallal jóllakott ember ott állott a köz
vélemény színe előtt, mint- élő és megcáfolhatatlan tanú. Az apostolok
minden szavát mind zsidó, mind pogány részről számtalan ellenséges fül
ellenőrizte, nem mondhattak, nem taníthattak olyasmit, aminek ne lett
volna meg a történelmi megalapozottsága és hitelessége."

Szent Pál Kr. u. 55-ben írja az 1 Kor. 15, 3-6-ban: "Elsősorban azt
adtam át nektek, amit magam is k.aptam: Krisztus meghalt bűneinkért...
harmadnapon föltámadt ... Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek,

majd egyszerre több mint 500 testvérnek, akik közül a legtöbb még ma
is él ..." De még jóval később is Quadratus, (Kodratos) apologéta Had
rianus császárnak átadott egy írást a keresztények védelmében; a csá
szár uralkodásának (117-138 Kr. u.) kilencedik esztendejében, tehát Kr.
u. 125-126-ban azt írja: "A mi Megváltónknak cselekedetei állandóan je
lenlévők voltak, mert igazak voltak: a meggyógyultak, a föltámadtak !
Ezeket nemcsak akkor látták, amikor meggyógyultak és föltámadtak,
hanem ahogy tovább is éltek. Mégpedig nemcsak addig, míg a Megváltó
itt tartózkodott, hanem miután (a földről) eltávozott, még sokáig éltek,
úgyhogy egyesek még a mi időnkig megmaradtak" (J. A. Fischer: Die
Apost. Vider, 1956. 272-273. old.). A föltámasztott Jairus leánya (Mt. 9,
18-26) és a naimi ífjú (Lk. 7, 11-17) például még élhettek Quadratus
idejében! A kortársaknak, a tanúknak ellenőrzése mellett folyó megsza
kítás nélküli szóbeli igehirdetés a kánoni evangéliumok történeti hite
lességének cáfolhatatlan bizonyítéka.

Írott és szóbeli gyűjtemények

A szóbeli prédikáció természetesen az Úr Jézus életének csak egy-egy
részletét ölelheíte föl az egyes alkalmakkor; minden tanítását sem közöl
hettek a tanítványok egyszerre. De a részleteket már a i..szóbeli evangé
lium" korában is gyűjteni, rendezni kezdték, s már elég korán megkez
dődött egyes gyűjtemények írásba-foglalása is. Szent Lukács prologusá-
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ban az Ő evangéliumát megelőző "sok" ilyen írásos feljegyzésről beszél,
ezek azonban nem maradtak ránk (Lk. 1, 1--:-2). Ilyen gyűjteményeknek a
létezését azonban ki tudjuk mutatni a ránkmaradt evangéliumok szöve
géből, melyeknek ezek az írásos gyűjtések részben forrásaikat képezték.

Egy, ,az úr Jézus különböző alkalmakkor elmondott szavainakgyűj

teményét olvashatjuk Mk. 4, 1-34-ben. Ez az evangéliumi perikopa egy
parabola; példabeszéd-gyűjtemény: a magvetőről (4, 1-9); a példabe
széd magyarázata (4, 13-20); az égő lámpáról (4,21); az észrevétlenül
felnövekvő veresről (4, 26-29); a mustármagról (4, 30-32), Azonkívül
tartalmaz ez a gyűjtemény egyéb önálló krisztusi mondásokat (ún. "logi
onokat") is (4, 11-12; 4,22-25), melyeket valószínűleg már Márk vett
bele az általa fölhasznált forrás szővegébe. Ezt a Márkot megelőző gyűj

teményt fölhasználta Máté is, de abból elhagyta a magától növő vetés
ről szóló példabeszédet, viszont megtoldja egy másik gyűjteménnyel: a
búzáról és konkolyról (Mt. 13, 24-30); a mustármagról szóló példabeszéd
után (13, 31-32); akovászról (13, 3~): az elrejtett kincsről (13, 44); a
gyöngykereskedőről (13, 45-46) és a jó meg rossz halakat összegyűjtő

hálóról (13, 47-50) szóló beszédekkel. Egy másik "logion-gyűjtemény"

tartalmazta az éjszakai tolvaj ról és a felügyelettel megbízott szolgáról
szóló példabeszédet is (Mt. 24, 43-44 és 45-51), melyet Mátéval egyező

sorrendben közöl Lukács is, de mindkettő egy-egy másik nagyobb gyűj

teménybe: Mt. 24, 32-46 és Lk. 12, 35-59-be építette bele. Három pél
dabeszédből álló rövid kis logion-gyűjteménya Mk. 2, 18-22 is: a lako
dalomról, a foltról és a bortömlőről. Ezt a gyűjteményt fölhasználja Máté
(9, 14-17) és Lukács is (5, 33-39), de mindkettő kissé átdolgozza, sőt

Lukács az 5, 39-ben hozzá is toldja az úrnak egyéb alkalomkor elhang
zott mondását az ó- és új borról.

Ezekről az írásos és szóbeli gyűjteményekről a formatörténeti iskola
(más néven: műfajkutató elmélet) azt állítja, hogy azok az őskeresztény

közösség alkotó fantáziajának a termékei, melyeknek nemcsak a formai
részét, hanem tartalmát is az őskereszténység teremtette meg. Ezeknek
a "Jézus-logionoknak" szerzője nem Jézus, hanem ahogy Helmut Köster
írja: "ezekben nem a történeti Jézus beszél, hanem a feltámadt úr az ő
gyülekezetén keresztül" (ZNTW. 1957. 222. old.). Az őskereszténység pedig
nem törődött azzal, hogy az általa "gyűjtött" beszéd-anyag tényleg Jé
zustól származik-e vagy sem (u. o. 224. old.). Az őskeresztény hagyomány
tehát 'ennek a teóriának képviselői szerint "teremtő erővel" rendelkezik,
mind tartalmilag, mind formailag; a Jézus-logionok "Gemeindebildung"
ok (közösségi alkotások), s azoknak keletkezési helyét, "Sitz im Leben"
jét nem az úr Jézus életében, hanem az őskeresztény "Gemeinde"-ben
(kőzösségben) kell keresnünk.

Ennek a szisztémának kiindulópontja és .alapja téves! Nemcsak annak
alapján, amit az őskeresztény hagyomány szemtanúk és kortársak által
ellenőrzött igaziságáról mondottunk az előzőkben, hanem azért Ls, mert ez
a hagyomány nem népi, hanem hierarchikus hagyomány. Nem a népi kö
zösségre nem egyes egyházközségekre, vagy akár azok vezetőire volt bíz
va az, hogy mit higgyenek, tartsanak Krisztusról, hanem hiteles tanúkra:
az úr Jézus működésének, föltámadásának tanúira (Mt. 28, 18-20; Mk.
16, 15-16; Lk. 24, 46-49; Jn. 20, 20-23; Apcsel. 1, 8, 21-22; 2, 32 stb.).
Szinte félelmetesen hat és megdöbbentően hangzik Szent Pál átkaaz egyes
"népi" és hamis 'evangélium-költőkellen, melyet Kr, u. 54~ben írt le a
galatákhoz: "Ha akár mi, akár (per absurdum) egy mennybéli angyal
hirdetne más evangéliumot, mint amit mi hirdetünk: átkozott legyen!
Amint korábban már megmondottuk, most megismétlem: Ha valaki más
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-evangélíumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk kaptatok, átkozott le
gyen!" (Gal. 1, 8-9). És ez nem is lehetett másként. A "formatörténeti
iskola" éppen azt hanyagolja el, amit pedig nevében hordoz: a történel
met. Mert az úr Jézus Palesztinában működött, a zsidóknak hirdette az
evangélium igéit, annak .a népnek szokásaihoz igazodott, hiszen "nem
jött a törvényt felbontani, hanem beteljesíteni" (Mt. 5, 17). Elismerte a
zsidó nagytanáosnak, a főpapnak, az írástudóknak tanítói tekintélyét: "Az
írástudók és farizeusok Mózes tanszékében ülnek. Tartsátok meg és te
gyétek meg tehát mindazt, amit mondanak ..." (Mt. 23, 2-3). Az ószövet
ségi törvénynek és a prófétáknak magyarázata, tanítása tehát nem az
egyének tetszésére volt bízva, hanem a hivatalos tanítótestület legszigo
rúbb Ielügyelete mellett történő szóbeli hagyományra. Ennek a hivatalos
és az ószövetségi hierarchia által a legaprólékosabban kidolgozott törvé
nyek szerint történő tanitásnak helyébe lépett .az újszövetségi evangé
liumnak hirdetése, ugyancsak hivatalos hierarchia által: amint az Úszö
vetség jogutódja és beteljesítője az Újszövetség, úgy az ószövetségi ta
nítóhivatal helyébe az úr Jézus által küldött és meghatalmazott [ogutó
dok, a tanúk, az apostolok és tanítványok léptek. Ezért mondja Szent Pál
a fönt idézett mondásában, hogy még ő is átkozott legyen, ha mást hir
detne, mint előzőleg, mínt azt, mit ő kapott: "Én ugyanis az úrtól kap
tam, amit közöltem is veletek ..." (1 Kor. 11-23); "Elsősorban azt hagy
tam rátok, amit magam is kaptam ..." (1 Kor. 15, 3). A történelem, az
Úr Jézus életének és az őskeresztény közösségnek a "Sitz im Lebenje"
tehát azt tanúsítja, hogy nem lehetett "költeni" Úr Jézus-mondást vagy
történetet.

Teljesen téves az az állítás, hogy az őskereszténységnek nem volt tör
téneti érdeklődése s a maga hitében, tanításában nem törődött azzal,
vajon az abban szereplő események és tanok megtörténtek-,e, illetve az
Úr Jézustól származnak-e vagy sem. Egyéb bizonyítékok mellőzésével

most csak arra kívánunk rámutatni, hogy pl. Lukács evangéliuma már a
legelső sorában eminenter historikus érdeklődest és szándékot fejez ki;
kimondottan hivatkozik .az őt megelőző írásos _. és szóbeli - forrásokra.
melyek szintén történeti feljegyzések voltak; "mindennek elejétől fogva
pontosan a végére járt" (Lk. 1, 3), mielőtt könyvét megírta volna ... S
hogy ez a lelkiismeretes forrástanulmányozás, melyet Lukács azoknál
végzett, "akik kezdettől fogva szemtanút és hirdetői voltak az igének",
mily kiváló volt tisztán 'történeti szempontból, azt pl. még a racionalista
Adolf Harnack és a világhírű ókori történész: Eduard Meyer is elismerik.

Az őskeresztény közösség szerepe

A formatörténetitskola képviselői szerint az Úr Jézusról elbeszélt
események, az Ő szájába adott tanítások "kö2Jösségi alkotások", melyeket
az ősegyház szüksége és fejlődése alapján alkottak meg, ahogy azokra
a hittérítésben (az ún. "kérügma"-ban) vagy a hitújoncok tanításában
(a katechézisben) szükség volt. Ennek a kérügmatikus és katechisztíkus
prédikációnak részbeni írásos lecsapódásaiaz evangéliumok, melyek ép
pen ezért nem is tartanak igényt történeti hitelességre. Ez az állítás is
téves! Az őskeresztény kérügmatikus, oktató, buzdító, hitterjesztő beszé
deknek tartal,máról és formájáról nem tudunk pontos képet alkotni, mert
ilyen beszédekből csak az a pár maradt fenn kivonatosan, melyeket az
Apostolok cselekedeteiben leközöl Lukács. Szerit Péter beszédei: 2, 14 kk.
3,11 kk. 4, 8 kk. 5, 29 kk. 10, 34kk.; Szerit Pál beszédei: 13, 17 kk. 17, 2 kk. 17,
22 kk. 20, 18 kk. 22, 8-15; 23, 6; 25, 19; 26, 8-9; 26, 15-16; 26, 23; Szent
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István beszéde: 7, 2-53; Fülöp evangélista párbeszéde az etíops udvarr
emberrel 8, 29-38. Ezekből a beszédekből nyilvánvaló az, hogy a kérügma
központi helyét foglalta el az Úr Jézus megváltó szenvedéséről, haláláról
és feltámadásáról szóló elbeszélés (s az abból folyó hittételek l), de az Úr
Jézus nyilvános működésének részleteiről,'életének egyéb körülményei
ről, példabeszédeiből, tanításából egyébként nem közölnek majdnem sem
mit! Az apostoli levelek - 21 ! - kétségkívül egyes egyházközségek,
"Gemeinde"-k szükségleteihez alkalmazott tanító és buzdító iratok, a
"kérügmá"-nak részét képezték, de ha ezekben lapozunk, ugyanazt mond
hatjuk el, mint a ránkmaradt beszédekről: úgyszólván semmi nincs ben
nük mindabból, amit az evangéliumokban olvashatunk az úr Jézus éle
téről és beszédeiről. Ha pl. az Úr Jézus életét össze akarnók állítani az
evangéliumok nélkül, akkor mindőssze a következőket tudnók meg róla:
asszonytól született ember (Gal. 4, 4); Abrahám ivadéka és Juda törzsé
ből származik (Gal. 3, 16; Zsid. 7, 14); Dávid családjából való (Róm. 1,
3); édesanyja neve Mária volt (Apcsel. 1, 14); názáreti volt (Apcsel. 2,
22; 10, 38); "testvérei" voltak (Apcsel. 1, 14; 1 Kor. 9, 5); ezek kőzűl az
egyiknek neve Jakab volt (Gal. 1, 19); Jánostól fölvette a keresztséget
(Apcsel. 1, 22); tanítványokat nyűjtött maga köré (Apcsel. 1, 21-22); 12
apostolt választott ki, akik között volt PéterKéfás és János (Apcsel. 1,
13-26); sok csodát tett (Apcsel. 2, 22); sok jót cselekedett (Apcsel. 10, 38);
a hegyen színében átváltozott (2 Pét. 1, 16-18). Ezeknek az adatoknak a
nagyobb része is azonban nem a levelekben, hanem az evangéliumokon
kívüli egyetlen ujszövetségi történeti könyvben, az Apostolok cselekedetei
ben található. Már a központi tényről, az Úr Jézus csenvedéséről, halálá
ról és föltámadásáról, sokkal többet olvasunk: Judás elárulta (Apcsel. 1,
16-19); az árulás éjszakáján alapította Jézus az Eucharisztiát (1 Kor. 11,
23-25; de itt meg kell jegyeznünk azt, hogy erről sem olvasnánk az
1 Kor-ban, ha éppen ezzel kapcsolatban nem lettek volna anomáliák a
korintusi egyházban); Jézus halálfélelme (Zsid. 5, 7); gyalázták Jézust
(Róm. 15, 3); gyilkossal szembeállították választás végett (Apcsel. 3, 14);
szenvedett Heródes és Pontius Pilátus alatt (Apcsel. 3, 13; 4, 27; 13, 28;
1 Tim. 6, 13); megfeszítették (Apcsel. 2, 36; 4, 10; Gal. 3, 1; 1 Kor. 1, 13
23; 2, 2); a városon kívül halt meg (Zsid. 13, 12); eltemették (Apcsel. 2,
29; 13, 29); föltámadt a halálból (Apcsel. 1, 3 kk; 2, 24 kk; 3, 13 kk; 10.
40 stb. Róm. 1, 4; 1 Kor. 15, 4); sokaknak megjelent a föltámadás után
(Apcsel. 1, 3; 10, 41; 13, 31; 1 Kor. 15, 5-8; itt is meg kell azonban je
gyeznünk, hogy ezekről a megjelenésekről sem esnék szó, ha Korintus
ban egyesek nem tagadták volna a föltámadást); fölment a mennybe (Ap
csel. 1, 2. 9-10; 2, 33-34; Róm. 8, 34).

Az Úr Jézus beszédeiből mindössze egyetlen mondás van citálva az
evangéliumokon kívül: Apcsel. 20, 35-ben; utalás az ő szavaira előfordul

még az 1 Kor. 7, 10-11; 9, 14; 11, 23-25 és az 1 Tessz. 4, 15-ben, de
nem kimondott idézetként. Ezek a tények, s ezekből kellene kiindulnia a
formatörténeti módszernek. A tények ugyanis azt tanúsítják, hogya pré
dikációban, a "kérügmában az Úr Jézus éLetének főbb eseményeit és fon
tosabb tanításait ismertnek tételezik. föl. Szinte azt lehetne mondani, hogy
a levelek tudatosan kerülik az Úr beszédeinek idézését, azt a hívőknek

máshonnan tudniok, ismerniök kell már. S ha életének egy-egy más moz
zanatára utalnak, azt is úgy teszik, hogy éppen csak megemlítik, kifej
tésre, bővebb elbeszélésre nincs szüks(;g, mert azt a hívők egyebünnen
ismerik, jól tudják. Mivel pedig a felsorolt helyek az evangéliumok anya
gának 1 %-át sem tartalmazzák, azért a levelek, a kérügma és katechézis
nem képezhette az evangél,iumok forrását. Kellett lennie különleges taní-
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'tásnak, az Úr Jézus történetéről és az ő tanításáról szóló ismertetésnek 
ez valószínűleg az őskeresztény istentiszteletek alkalmával történt -,
azaz az "Urgemeinde"-t (ősegyházat) nagyon is érdekelte az Úr Jézus
történeti személye és működése, volt az őskereszténységnek historikus
érdeklődése. Ennek bizonyítékai többek között az apokrif evangéliumok,
melyeknek egy része éppen azért keletkezett, hogy kielégítse az emberek
kíváncsiságát, érdeklődését az Úr életének eseményei és tanítása után,
mivel t. i. a hívők kevésnek tartották azt a történeti anyagot, melyet a
négy kánoni evangélium leír.

Az evangéliumok "Sitz im Leben"-je tehát nem az őskeresztény kö
zösségben, hanem a történeti Krisztus éLetében keresendő, a hagyomány
ennek nem megteremtője, hanem megőrzője volt. Szent János evangé
liuma más típust képvisel, mint az első három, ún. szinoptikus evangé
lista. Szetit János nem használja föl az ő írását megelőző szóbeli és írott
hagyományt, mert erre nincs szüksége, mintha azt mondaná: "La tradition,
c'est moi", a hagyomány, a forrás én vagyok! És éppen azért olyan ese
ményeket és tanításokat ír le, amelyekről általában nem beszélnek Máté,
Márk és Lukács. Ha valaki nem ismerte a "hit Krisztusa" és a "történeti
Krisztus" közötti különbségtételt - amit a formatörténészek nagy része
.állandóan hangoztat -, az éppen Szerit János volt, aki evangéliumát és
1. levelét éppen azok ellen írta, akik ezt már az L század végén állítani
próbálták (V. ö. Papers presented to the International Congr,ess on "The
Four Gospels in 1957" held at Christ Church. Oxford, 1959. 338-350. old.).
Éppen ezért egyre több kritikus tudós is kénytelen aláírni a szintén for
matörténész O. Cullmann-nak tudományos végkövetkeztetését, melyben
elismeri ugyan, hogyaz evangéliumok bizonyos fokig az őskeresztény hit
kifejezői; hogy azok nem egyszerű biographiák, hanem a megváltó Krisz
tusban való hitnek tanúí, tehát "Glaubenszeugnisse", de megállapítja
ugyanakkor, "hogy a történetiség mégis joggal állítható az evangéliumok
ról, mert annak a hitbeli tanúságtételnek, mely az evangéliumi hagyo
mányban kifejezésre jut, maga a történelem a tárgya ..." (Christus und
.die Zeit. 1948. 26. old.).

A hagyománynak, s következésképpen az evangéliumoknak történeti
"hitelességét bizonyítja a tradició tökéletes egysége. Ha a hagyomány te
remtő erővel rendelkezett volna, mint azt egyes formatörténészek és más
racionalista kutatók állitják, akkor ez a "népi" hagyománya római bi
rodalom minden tartományában és minden különböző népénél más és más
1ett volna, mint ahogy különböznek az egyes népek szokásai, közmondá
sai, dalai, meséi és regél is. Természetesen a legmegszervezettebb hier
archia sem gátolhatta meg azt, hogy egyes helyeken tévtanítások ne üs
sék föl felüket. hogy ne keletkezzék tényleg "Gemeindebildung", de per
sze csak "Einzelgemeindebildung" (egyes gyülekezetek, egyházközségek
alkotása). Azaz már az egyház megalapításának első évtizedeiben voltak
mondások, tanítások, melyeket egyesek vagy részegyházak Jézus szájába
adtak - pedig nem tőle származtak; s ugyanúgy voltak olyan események
és dolgok, melyeket az Úrral, az ő életével és működésével hoztak ősz

szefüggésbe, holott azzal nincsenek semmi kapcsolatban. A kánoni evan
géliumokban közölt Jézus-mondások és az ún. apokrif evangéliumok
"logionjai" között éppen az különbség, hogy a kánoni evangéliumok mon
dásai között ott van az .egyyetemes egyház kezdettől fogva hirdetett,
.szem- és fültanúk által ellenőrzött egységes ljierarchikus hagyománya,
míg az apokrif evangéliumoknál éppen ez, a történeti hitelességet és meg
.bízhat6ságot bizonyító és garantáló hagyomány hiányzik! A "Gemeinde-:
hildung"-okat tehát az apokrif iratokban kell keresni.

001



Az apokrif evangéliumok

Már említettük, hogy sem az Úr Jézus életéről, sem az ő tanításából
nem .közölnek és nem írhatnak .le mindent az evangélisták, mint ahogy
ezt Szent János kifejezetten is megmondja evangéliumának a végén:
"Még sok egyéb jelt is művelt Jézus az ő tanítványainak szemeláttára
(és még sok mást is mondott Jézus ...), melyek nincsenek megírva ebben
a könyvben ..." (20, 30), s melyek nincsenek megírva a másik három
evangéliumban sem. Az apostolok és tanítványok prédikációja,oktatása
saz ezt felölelő hagyomány sokkal szélesebbkörű volt tehát, mint a négy
evangélium anyaga. Önmagában véve tehát nincs semmi nehézség abban,
hogya négy kánoni evangéliumon kívül is találhassunk er.edeti krisztusi
mondásokat, melyeket később jegyeztek föl. írásban. Az evangéliumokban
nem található, de vagy tényleg, vagy állítólag az Úrtól származó mondá
sokat nevezzük "agrapháknak", le nem írottaknak.Egy biztosan az Úr
Jézustól származó, de az evangéliumokban nem közölt mondást találunk
az Apcsel. 20, 35-ben, ahol Szent Pál milétoszi beszédében idézi az Úr
mondását: "Boldogabb adni, mint kapni." Az őskeresztény Iróknál már
Római Szent Kelementől kezdve találunk beszédeket, tanításokat, melye
ket egyenesen az Úr Jézusnak tulajdonítanak; ezekhez járulnak az 1897
óta napvilágra került egyiptomi papirusztöredékek (ezeket nevezik tu
dományos körökben .Jogíon't-nak), melyek az Úr Jézus által mondott
szavakat tartalmaznának ... Végül az 1946-ban Egyiptomban, Nag Hama
di-ban talált koptnyelvű gnosztikus könyvtár, s ebben is az ún. Tamás
evangélium.

Ezeknek az "agrapháknak", "logionoknak" a kérdése már régtől kezd
ve vizsgálat, kutatás, mérlegelés tárgya a tudósok részéről. A század ele
jén Alfred Resch aprólékos kutató munkával 194 "agraphát" és 97 apokrif
evangéliumokban található állítólagos Jézus-mondást gyűjtött őssze és
ezek közül mindőssze 36-ot talált olyannak, melyeket eredetileg Jézus
nak lehet tulajdonítani. (Agrapha, ausserkanonische Schriftfragmenter
1906.) J. H. Rops megvizsgálván Resch gyűjteményét, megállapítja azt,
hogy ebből a 36-ból is legfeljebb fele tekinthető megbízható, eredeti Jé
zus-logionnak (Die Sprüche Jesu, die in den kanonischen Evang.elien
nicht überliefert sind). Joachim Jeremias ("Unbekannte Jesusworte".
1951) az újabb időkben napvilágra került leletekkel együtt alapos kritika
tárgyává teszi a kánonon kívüli állítólagos Jézus-mondások kérdését, s
arra az eredményre jut, hogy 21 olyan mondás van mindössze, mely "tör
ténetileg értékes", de ezekből is csak 11 olyan van, mely "biztosan" ere
deti, azaz az Úr Jézustól származik. Viszont W. G. Kümmel (Theologische
Literaturzeitung 1953. 99-101. old.)' ez ellen a biztos 11 ellen is meggondo
lásokat hoz fel. Már ez a tény is mutatja, mily nehéz az itélet ebben a
rendkívül bonyolult kérdésben. H. Köster túlegyszerűen kívánja megol
dani a kérdést, amikor egyrészt egy színvonalra helyezi a kánoni evan
géliumok beszédeivel az összes ún. logionokat, mert mindegyikre illik a
"geschichtlich wertvoll", "a történetileg értékes" jelző "mert mindegyik
az egyház történetére vonatkozó tanúbizonyság", de nem "az Úr Jézus
életére vonatkozó adat" (Die ausserkanonischen Herrenworte, ZNTW. 1957.
2~2. old.), Másrészt azért beszél "későbbi őskeresztény változtatásokról",
melyeket a közösség az Úr eredeti mondásaín végzett... Ezzel ellen
mond önmagának, mert akkor mégis csak van "eredeti" Jézus-mondás, s
az különbözik a későbbi "Gemeindebildungtól". Köster alapvető tévedése
abban van, hogy azt állítja: a kánoni evangéliumokban éppúgy a közös
ségi hagyomány beszél, mint az apokrif evangéliumok és egyéb logionok

582



szővegében, s éppen ezért "nincs minőségi különbség kanonikus és kána
non (Szentíráson) kívüli hagyomány között" (i. m, 223. old.).

Mert igenis lényeges minőségi különbség van a kánoni és nem kánoni
hagyomány között, s ez döntő jelentőségű. A kánoni hagyomány mögött
ott áll az egyetemes őskeresztény egyház egykorú, egységes és hiteLes ta
núk által ellenőrzött történeti hagyománya. Ez annyit jelent, hogy törté
netileg megbízható és hiteles forrás. Az apokrif mondások és "tradició"
mögött azonban nem az ősker,esztény közösség áLl, hanem egyes újítók,
tévtanítók, legendagyártók, esetleg egyes részegyházak, s ezeket az uni
verzális, hierarchikus egyház kezdettől fogva elvetette. Nem azért, mert
"újat" tartalmaztak, mert teológiailag tovább fejlesztettékaz ősi krisz
tusí tant, hanem azért, mert egyszerűenellenkeztek a történeti és dogma
tikus igazsággal. A kereszténység legtöbb hittétele ugyanis nemcsak dog
matikus tanítás, hanem egyszersmind történetileg meghatározott ,esemény
is: a megtestesülés. szűztől való születés, nyilvános működésének tanítása
és csodái, szenvedése, halála és föltámadása, az egyház alapítása, a szent
ségek rendelése, a hierarchia hatalma stb. Éppen ezért Köster mondásá
nak pont ellenkezője az igaz: "A történész számára egy ,nem eredeti'
Szentíráson kívüli mondásnak ugyanolyan értéke van, mint egy ,eredeti'
szentírásinak" (i. m. 223. old.). Mert éppen egy történész számára döntő

fontosságú az a kérdés, hogy az általa használt, a kezében léva forrás
történetileg megbízható-e, vagy pedig későbbi "költés", egyéni fantázia
alkotása csupán.

Ezért rendkívül nehéz az itélet az apokrif mondások esetében, még
ha azok nem is tartalmaznak tévtanításokat, vagy nincs is bennük ké
sőbbi legendagyártás jele, ismertető jegye. Vegyünk pl. egy ősi ,~agraphát",

rnelyet Római Szent Kelemennek Kr. u. 96 körül írt levelében olvashatunk
a 13, 2-ben. E levelet arómai püspök Korintusba írta, s benne hivatkozik
az "úr Jézus szavaira", aki így beszélt: "Irgalmazzatok, hogy irgalmas
ságot nyerjetek; bocsássatok megj hogy megbocsássanak nektek; ahogy ti
cselekedtek, úgy cselekszenek veletek is; ahogy ti adtok, úgy adnak nek
tek; ahogy ti itéltek, úgy fognak titeket megitélni; ahogy jóságot gyako
roltok, úgy lesznek veletek jóságosak; amilyen mértékkel mértek, ugyan
olyannal mérnek vissza nektek !" E szavakkal kapcsolatban utalnunk kell
Lk. 6, 36 kk; Mt. 7, 1 kk; Mt. 5, 7; 6, 12; 6, 14 kk; 7, 12; Lk. 6, 31-re, ahol
egyező, vagy hasonló gondolatokat olvashatunk. De így, ilyen formában
ezek a szavak nem találhatók meg egyik kánoni evangéliumban sem. Ön
magában véve semmi nehézség sem volna azzal az állítással szemben,
hogy ezeket a szavakat tényleg azúr Jézus mondta volna, és valószínű,
hogy Római Szerit Kelemen megbízható hagyomány alapján jegyezte föl
azokat, mert e tanítások, mondások tökéletesen beleillenek az úr Jézus
ígehirdetésébe. De kérdés, hogy Szent Kelemen tényleg szóról-szóra idézni
akarta-e az úr Jézus egy önálló mondását, vagy csak emlékezetből és sza
badon akart utalni az úr tanítására, amit a föntebb idézett szentírási he
lyeken megtalálhatunk. S mível erre a kérdésre nem tudunk feleletet ad
ni, az agraphának eredetiségéről biztos itéletet nem is tudunk alkotni.

A Tamás-evangélium

Az evangéliumokon kívüli állítólagos Jézus-mondások kérdését újra
mozgásba hozta a Tamás-evangélíum, Mondottuk, hogy 1945-ben Egyip
tomban, Nag Hamadi (Luxortól északra) temetőjébentaIáltakegy agyag
korsót koptnyelvű kódexekkel, számszerint 12 könyvvel, melyekben kb.
40 különböző ősi, eredetileg görög nyelven írt iratnak kopt fordítása ta-
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lálható. Ezek közül mi csak a legfontosabbal, a Szerit Tamás apostolnak
tulajdonított evangéliummal foglalkozunk, melyet fotókopiában kiadott
Pahor Labib Kairóban 1956-ban, azután megjelent német, francia és angol
fordításban is 1959-ben (a Ieideni Bill cég kiadásában), melyben részletes
kritikai megjegyzések és alapos értékelés is található. A kiadást az erre a
célra alakult internacionális tudós bizottság tagjai: A. Guillaumont, H.
Ch. Puech, G. Quispel, W. Till és Yassa Abd al-Masih végezték. A Tamás
evangélíumra vonatkozólag és a többi Nag Hamadiban felfedezett kó
dexekkel kapcsolatban részletes bevezetőt és ismertetőt találhatunk E.
Hennecke-W. Schneemeicher: Neutestamentliche Apokryphen3 c. munká
jában (Tübingen, 1959, 158-229. old.).

A Tamás neve alatt szereplő evangéliumot ismerte és idézte Kr. u.
230 körül Szerit Hippolitus, 234 körül megemlíti Origenes, majd később

Szerit Jeromos és Ambrus is. Eusebius megemlíti, mint eretnek és hamis
evangélíumot, melyet a különböző gnosztikus szekták használtak. Későbbi
görög írók viszont beszámolnak arról, hogya Kr. u. 277-ben a perzsa
zoroaszterí papok által keresztrefeszíttetett nagy eretnek vezér, Mani kö
vetői is használták ezt az evangéliumot, de a Nag Hamadiban talált kó
dexig csak elenyésző kis töredék volt ismeretes belőle.

A kódex maga a Kr. u. 4. századbólszármazik, de a benne lévő Tamás
evangéUum keletkezési ideje kb. Kr. u. 140. Eredetileg görög nyelven író
dott, amit többek között bizonyít az Oxyrhynchus-ban talált három pa
pirusz-töredék, az Ox. 1. Ox. 654 és 655. Ezek a papirusz-töredékek a Kr.
u. 3. századból, annak első feléből származnak és az Úr Jézus több állí
tólagos mondását tartalmazzák. Sokáig nem tudtuk, honnan, milyen irat
ból származnak ezek a logionok ; a Tamás evangélium kopt szövegének
megtalálása után kiderült, hogy a görög eredetinek töredékei, melyekben
a teljes 114 logionból áLló evangéliumnak 20 parallelje található meg.

A Tamás-evangélium több régebbi iratból, apokrif evangéliumból
merített, melyek között kétségkívül szerepelt a számunkra a maga egé
szében elveszett és csak későbbi keresztény írók utalásaiból és idézeteiből
ismert Héber-evangélium és az Egyiptomiak evangéliuma. A Héber-evan
gélium a görögül beszélő zsidókeresztények számára íródott valószínűleg

a Kr. u. 2. sz. elején; ugyanúgy az Egyiptomiak evangéliuma, de ez
utóbbi az Egyiptomban élő pogánykeresztények egy részének volt kedves
olvasmánya. Mindkettő gnosztikus és mithikus elemekkel tűzdelt irat
volt, melyekben azonban ősi hagyomány-részek is találhatók.

A Tamás-evangélium tulajdonképpen semmi evangélium karakterrel
nem rendelkezik. Nem más, mint 114 logion, állítólag Jézus által mondott
beszéd, minden történeti keret és adat nélkül. Címe a kopt szövegben:
"peuaggelion pkata thomas" és így kezdődik: "Ezek azok a titkos szavak,
melyeket Jézus, az Élő mondott és Didymus Judás Tamás írt le, és ő

mondotta: Aki ezeknek a szavaknak az értelmét megtalálja. nem izleli
meg a halált." Ez a rövid bevezetés már tartalmazza is az első Jézus
mondást, utána következik még 113, de minden összefüggés és elbeszélő

keret nélkül. Még szisztematikus sorrend sincs ebben az evangéliumban,
s az egyes mondásokat legtöbbször csak a sztereotipikus formula vezeti
be: "Jézus mondta", "ő mondotta", nem egyszer azonban még ez is hi
ányzik. A 114 logion különböző korú és éppen ezért különböző értékű

mondás-gyűjtemény,melyben egészen rövid aforizmák mellett hosszabb
tanítások, buzdítások és példabeszédek 1S szerepeinek. E mondások kö
zött van több, mely többé-kevésbé megegyezik a kánoni evangéliumok
ban található Jézus-mondásokkal. De kevés kivételtől eltekintve ezek az
egyező mondások sem követik a kánoni evangéliumok szövegét szórólJ
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szóra, hanem más fogalmazást, hozzátoldásokat. kifejtéseket is tartalmaz
nak. Vannak azután olyan mondások, melyeknek nincs paralleljük a ká
noni evangéliumokban, de amelyek mégis elárulják azt, hogy ősi időben,

Palesztinában és eredetileg arám nyelven hangzottak el. Van végiil igen
sok olyan mondás, mely kétség kívül későbbi gnosztikus tévtanításokat
tartalmaz.

Hangsúlyoznunk kell, hogy e szövegek még csak aránylag rövid ideje
állnak a tudósok rendelkezésére és - mint ilyenkor szokásos - igen sok
szenzációhajhászó, hozzá nem értő, de magát szakértőnek föltüntető em
ber írt már - aránylag komoly újságokba és folyóiratokba is - egészen
hamis megállapításokat és vont le a Tamás-evangéliumból, vagy annak
tudósok által írt, de általa meg nem értett ismertetéséből messzemenő

és hamis következtetéseket. Még a tudósok között is meglehetős zavar és
ellenmondás tapasztalható az egyes mondások értékelése és magyarázata
között, így pl. Jean Doresse, J. Leipoldt, Ch. Puech, G. Quispel, Cerfaux
stb.-nél (V. ö. J. B. Bauer: De agraphis genuinis. V. D. 1959. 129-146.
old l). A végleges itélettől és apodiktikus kijelentésektől tehát tartózkodní
kell.

Minket most az a csoport érdekel, mely a Tamás-evangélium mondá
sai közül részben megegyezik a kánoni mondásokkal, v,agy amely ősi

arám eredetit tételez föl. (Azt persze nem LS kell külön kiemelnem, hogy
ez az ún. Tamás-evangélium nem Szent Tamás apostoltól származik, nem
ő írta. Ez már abból is következik, hogy e könyv nem keletkezett a 2.
század eleje előtt, amikor pedig már Szent Tamás régen meghalt !) Lás
sunk pár ilyen mondást:

"Akinek a kezében van valami, annak adni fognak, s akinek nincsen,
azt a maradékot is,amije van, elveszik tőle." (V. ö. Mt. 13, 12 !) 41. logion.
"Jézus mondotta: Jőjjetek hozzám, mert az én igém kellemes és az én
uralmam szelíd. Nyugalmat találtok magatoknak !" (V. ö. Mt. 11, 28-30)
90. logion. "Jézus mondotta: Boldog az az ember, aki szenvedett, ő meg
találta az életet !" 58. logion. "Jézus mondotta: Jaj a f.arizeusoknak, mert
ők az ökrök jászolában fekvő kutyához hasonlítanak, mely maga nem
eszik, saz ökröket sem engedi enni !" 102. logion. "Jézus mondotta: Le
hetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg, két íjjal lőjön, és lehe
tetlen, hogy egy szolga két úrnak szolgáljon: vagy tiszteli az egyiket,
vagy megsérti a másikat." (V. ö. Mt, 6, 24; Lk. 16, 13) 47. logion. "Mon
dotta Jézus: Tüzet dobtam a világba, s őrzöm azt, míg ég!" (V. ö. Lk.
12, 49) 9. logion.

Szent Agoston beszámol arról, hogy egy marcionita eretnek írását ta
lálta meg .Kartagóban, melyre ő felelvén azt írja, hogy az apostolok kér
dezték Jézustól, mit kell a Messiás eljövetelét megjövendölő zsidó pró
fétákról tartani. Jézus elszomorodott, hogy tanítványai még mindig ilyen
kérdésekkel bajlódnak, hogy ily gyönge bennük a közöttük lévő Messiás
ban való' hit, s azt felelte-nekik: "Elhagytátok az élőt, aki köztetek van,
és holtakról fecsegtek !" A Tamás-evangéliumban (de eddig sehol rnásutt.l)
megtaláljuk ezt a mondást: "Tanítványai mondották neki: huszonnégy
próféta beszélt Izraelben és beszélt benned. Ö mondotta nekik: Elhagytá
tok az élőt, aki köztetek van és a holtakról beszéltetek !" 53. logion. "Jé
zus mondotta: aki közel van hozzám, közel van a tűzhöz, aki távol van
tőlem, távol van az (Isten) országától." 82. logion. Az Úr Jézus ez állító
lagos mondását idézi Origenes is. (V. Ö. Bauer i. m. 138. old. és E. Schulz:
Thomas-evangelium und die Frömmigkeit der Spatantike. FAZ. 1959.
N.298.)

íme egy példabeszéd a Tamás-evangéliumból: "Jézus morídotta: Volt
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egyszer egy gazdag ember, akinek sok vagvona volt. Ez azt mondottar
Kiélvezem javaimat, hogy vessek, arassak, ültessek s úgy megtöltsem
csűrömet,' hogy semmiben se szükölködjem. Ilyenek voltak az ő gondo
latai, de még azon az éjszakán meghalt. O bárcsak meghallaná ezt az,
akinek van füle l" (V. ö. Lk. 12, 16-21) 63. logion.

Egy másik igen érdekes logion a 79.: "Egy asszony a tömegből mon
dotta neki: Boldog a test, mely téged hordozott és boldogok (az emlők),

melyek téged tápláltak. És ő felelte neki: Boldogok azok, akik az Atya
szavát hallották és akik azt igazságban megőrizték. Mert eljönnek a na
pok, amikor azt mondják neked: Boldog a test, mely nem fogamzott, s az
emlők. melyek nem tápláltak l" (V. ö. Lk. 11, 27-28 és 23, 29). A 64.

'logion különlegesen hosszú: a nagy vacsoráról és a meghívottak vissza
utasításáról szóló szinoptikus példabeszéd (Mt, 22, 1-9 és Lk. 14, 16-24 !)
változata: "Egy embernek vendégbarátai voltak és amikor a lakomát elő

készítette, elküldte szolgáját, hogy a vendégeket meghívja. Ez elment az
elsőhöz és így szólt hozzá: ,az én uram meghív téged'. (Ű) felelte neki:
.Nekem kereskedőktől pénzt kell átvennem, azok ma este jönnek hoz
zám; utasításokat adok majd nekik. Ments ki engem a lakomáról'. A
szolga elment egy másikhoz és így szólt hozzá: ,Az én uram meghívott
téged'. Az meg azt felelte: ,Én házat vettem és egy napra kérnek engem.
l!:ri nem fogok rendelkezésre állni'. Ű elment egy másikhoz és így szólt
hozzá: ,Az én uram hív téged'. Ö azt felelte neki: ,Az én barátom háza
sodni akar, s én nekem kell az ünnepi lakomát előkészítenem. Én nem
mehetek oda. Ments ki a lakoma alól', Ö (a szolga t. L) elment egy má
sikhoz és így szólt hozzá: ,Az én uram meghív téged'. Ez azt felelte neki:
,Én birtokot vásároltam, odamegyek, hogy fölvegyem a bért (kamatot?
haszonbért r); én nem mehetek oda (t. i. a lakomára). Ments ki engem'.
A szolga továbbment és mondotta urának: ,Azok, akiket lakomára meg
hívtál. kímentették magukat.' Az úr így szólt szolgájához: .Menj ki az
utcákra, s azokat, akiket ott találsz, hozd ide, hogy egyenek. Az árusok és
kereskedők nem fognak (bemenni) az én Atyám helyére'."

Aki ezeket a "Jézus-mondásokat" elolvassa, abban önkéntelenül fel
ébred a kérdés: milyen történeti értéküekazok, lehet-e ezekből legalább
egy-kettőt eredetinek,az úr Jézustól származónak tekinteni? A kérdésre
csak fenntartásokkal lehet felelni'. J. B. Bauer gráci professzor már idézett
értekezésében eredetileg Jézustól származónak mondja az általunk is le
közölt 102., 58., 82., 53. és a 9. logiont. E kérdésben nem lehet döntő szem
pont az, vajon mennyire egyezik meg egy-egy logion a kánoni evangé
liumokban található mondásokkal, mert a megegyezés azt jelenti, hogy
végeredményben nem "agraphával" van dolgunk, hanem egy - többé
kevésbé a kánoni szöveggel megegyező - evangéliumi mundásról. Van
olyan eset, amikor biztosan meg tudjuk itélni, hogy a Tamás-evangélium
ban szereplö mondás két - esetleg több - kánoni evangéliumi szöveg
összekapcsolásából származott, s az összekapcsolás nem megfelelő, mert
azokat az úr Jézus különböző alkalmakkor mondta. Lásd az általunk kö
zölt 79. logiont. Másoknál viszont az embernek első olvasásra is az a be
nyomása, hogy Tamás-evangéliuma egy-egy gyöngyszemet őrzött meg
számunkra az őskeresztény tradicióból. A 64. logionban közölt, s a lako
máról szóló példabeszéd lényegileg egyezik Máté és Lukács leírásával, de
valószím11eg vagy a Tamás-evangélíum összeállítója, vagy már az előtte

fekvő forrás kibővítette azt. A 63. logion viszont sokkal "sürübb" és rö
videbb, mint a Lukácsnál található leírás a gazdag emberről (Lk. 12.. 16
21). Az értelme ellenben világos és ugyanaz, mint Lukácsnál. Tény az is.
hogy később inkább tovább fejlesztették a kánoni evangéliumokban el-
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beszélt eseményeket és beszédeket, s a Tamás-evangéliumban szereplő 63'.
logion eredetinek látszik. Ilietve - és itt térünk. rá a probléma gyökerére
- egykorú hagyományból származik. Mert biztosat az eredetiség kérdésé
ben - mint már hangsúlyoztuk - nem állapíthatunk meg. Ellenben a
Tamás-evangéliumnak nem is az a jelentősége, nem azért rendkívül fon
tos dokumentum számunkra, mert benne "biztos" mondásokat találha
tunk az Úr Jézustól, olyanokat t. L, melyek nincsenek leközölve a kánoni
evangéliumokban. Hanem a probléma gyökere az, hogy ebben az apo
krif evangéliumban találhatók mondásuk, melyek a kettős fordítás elle
nére is ősi palesztinai színt viselnek magukon, melyeken a fordítások elLe
nére is megállapítható, hogy eredetileg arám ny.elven hangzottak el. Ezeket
az arám mondásokat először görögre fordították, majd a görögből később

kopt nyelvre, és mégis érzik rajtuk az ősi palesztinai arám íz. És ez a
tény annál fontosabb, mert ugyanakkor e mondások mellett sokkal na
gyobb számban találunk későbbi gnosztikus eredetű, vagy legalább is a
gnosztikus eszméktől átitatott és meghamisított mondásokat, Az nem két-
séges ugyanis, hogy az a szerzii, aki ezt a 114 logionból áLló evangéliumot
összeállította, gnosztikus eretnek volt és könyvével saját tévtanításának
hitelét akarta alátámasztani. És még ez a gnosztikus szerző sem tudta
magát függetleniteni a hagyománytól, még ő is kénytelen belevenni ősi

hagyomány-elemeket.
Ezek a hagyomány-elemek nem lehetnek "Gemeindebildungok", mert

az ősegyház "hivatalos" nyelve igen korán a görög lett, s Palesztinán kí
vül kezdettől fogva a görög volt. Jeruzsálem pusztulása (Kr. u. 70) után
az orthodox, apostoli palesztinai egyház is végleg elszakadt a zsidóságtól
és annak nyelvi közösségétől is. Ezek az eredetileg arám nyelvű mondások
ugyanabból a korból származnak tehát, melyből a kánoni evangéliumok.

S a Tamás-evangéliumnak jelentősége abban van, hogy megerősíti a
kánoni evangéliumok mögött álló hagyomány ősiségét. Ezek alogionok
nem igazolják a formatörténeti iskolának azt az állítását, hogya kánoni
evangéliumokban közölt Jézus-beszédek későbbi "Gemeindebildungok", az
őskeresztény közösség által alkotott tanítások. A "Gemeindebildungokat"
megtalálhatjuk az apokrif evangéliumokban, így a Tamás-evangélium
logíonjaínak jórészében is. De ezeket a logionokat a szerző, vagy az eset
leg mögötte álló részegyház nem az apostoli, nem az egykorú és ellenőr

zött hagyományból vette, éppen ezért az egyetemes egyház nem is fogad
ta el soha, sőt mint apokrif könyvet a hívőktől is eltiltotta. Eltiltotta an
nak ellenére, hogy az apokrif iratokban találhatók gyöngyszemek is 
így a már említett Tamás-evangéliumon kívül pl. "Szent Jakab ősevangé

liumában" stb. Mégis: aki alaposan vizsgálat tárgyává teszi a különböző

apokrif iratokat és azokat összehasonlítja a kánoni szent könyvekkel, az
csak megerősödik az ujszövetségí Szeritírás megbízhatóságában. Az Uj
szövetségben szinte száraz és egészen szűkre szabott tárgyílagosságot fi
gye1hetünk meg, szemben az apokrif iratok fantasztikusan kiszínezett cso
dáival és bőbeszédű filozofálásával.

Vannak tehát már az első század végén legenda- és mitoszgyártók,
hamarosan írásban is megjelennek a jámbor, vagy kevésbé épületes 6lS
eretnek fantáziának a termékei. De ezek is csak megerősítik a kánoni
könyvek történeti hitélességét és megbízhatóságát.
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