
Az oxyrchynchitisi töredék és az „Egyptomiak 
evangéliuma." 

Grenfell és Hunt 1897-ben egy igen érdekes egyptomi lelet-
ről számoltak be a tudós világnak, amikor az oxyrchynchitisi kis 
papyrus-lapocskát hű másolatban, lefényképezve és megmagya-
rázva közzétették. A papyrus 1 5 x 9 cm. nagyságú, mindkét 
oldalán be van irva 21—21, tehát összesen 42 sor görög szöveg-
gel. Ez a szöveg Jézusnak hat mondását tartalmazza, míg a 
a hetediket csak megkezdi. Szakemberek megállapítása szerint e 
papyrust 200 körül irták. Minthogy mindkét oldalán be van irva, 
sőt a második oldalán iu szám is van, ebből világos, hogy e 
papyrus darab a 10—11-ik oldala volt egy oly munkának, a mely 
Jézus hasonló mondásait tartalmazta. Az egyes mondások tel-
jesen összefüggéstelenül állanak egymás mellett, a mi azt bizo-
nyítja, hogy e lap nem rendes elbeszélő műnek, hanem csakis 
valamely kivonatnak és pedig mondásgyüjteménynek egyik része 
lehetett. Bizonyítja ezt az is, hogy minden egyes mondás így 
kezdődik: Jézus mondja. 

A papyrus egész szövege a következő: 
1. . . . és akkor láss hozzá, hogy a te atyádfia szemében 

lévő szálkát kivessed. 
2. Jézus mondja: Ha meg nem tartóztatjátok magatokat 

a világtól, nem találjátok meg az Isten országát; és ha a 
szombatot meg nem szentelitek, nem látjátok meg az atyát. 

3. Jézus mondja: A világba jöttem és testben mutatkoz-
tam nekik és mind részegnek találtam és senkit sem találtam 
szomjúhozónak közülök, és fáj az én lelkem az emberek fiain, 
hogy vakok az ő sziveikben és nem látnak . . . 

4. Jézus mondja: Akárhol lesznek, nem lesznek Isten 
nélkül, és amikor valamelyik egyedül van, akkor vagyok én vele: 
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emeld fel a követ és ott találsz engem, hasítsd meg a fát ős 
én ott vagyok. 

5. Jézus mondja: A próféta nem kedves â  maga hazájá-
ban, sem az orvos nem végez gyógyítást azokon, akik ó't is-
merik. 

6. Jézus mondja: A magas hegynek csúcsára épített és 
megeró'sített város se le nem eshetik, se el nem rejtőzhetik. 

7. Jézus mondá: Halljad . . . 
Miként láthatjuk, olyan mondások ezek, amelyeket a mai 

kanonikus evangéliumainkban ilyen formában nem találunk. És 
mégis úgy hangzanak, mintha csak azokból valók volnának. Sőt 
az első mondást csakugyan szószerint közli Lukács 6,42. v. ö. 
Mt. 7.5. Hasonlókép a synoptikusok szövegével rokon az 5-ik 
mondás is, bár a második részét sehol sem találjuk meg. Ez 
tehát új mondás ép úgy, mint a többi is mind. 

Ami különösen is a 2-ik mondást illeti, a gondolata, sőt a 
kifejezései alkotása is fellelhető a synoptikus evangéliumokban. 
A hangulata meg különösen ismerős. A világtól megtartóztatni 
magát az embernek, hogy megnyerhesse az istenországát, a 
szombatot megszentelni, hogy méltó legyen az atyához, mind 
Jézus evangéliumának eszméje. De ezt a formát νηστενσψε τον 
γ.όσμον, továbbá οαββατίοητε το οάββατον nem találjuk sehol. De 
az kétségtelen, hogy olyan értelemben vannak e kifejezések hasz-
nálva, amilyenben azt a fordítás mutatja. 

Legsajátságosabb a 3-ik mondás, amelynek első fele nagyon 
emlékeztet nemcsak a János evangéliumára, hanem különösen 
I. Tim. 3, 16-ra, a második fele meg egészen Mt. és Lk. evan-
géliumának egyes kifejezéseivel egyezik. 

A 4-ik mondásnak ismét az első fele emlékeztet Mt. 28,20 
és 18,20 Ígéreteire, míg a második felének csakis a Prédikátor 
könyve 10,6 versében van meg valamelyes párhuzamosa, bár 
egészen más értelemben. így hát ez a mondás is egészében tel-
jesen új és ismeretlen. Egyébként e mondás értelme az, hogy a 
hívő embert még a legközönségesebb foglalkozás közben sem 
hagyja el az Úr. 

A 6-ik mondásnak a rokonát Mt. 5, j 4-ben könnyű felismerni, 
de mégis más ez, mint a hegyi beszéd hasonló értelmű és for-
májú kijelentése. 

Mindezekből világos, hogy olyan evangélium szolgált e töre-
dék alapjául, a mely elsőbb is a második században Egyptom-
ban közkézen forgott, s abból, mint hiteles munkából idézhették 
Jézus mondásait. Azután olyannak kellett ez evangéliumnak 
lennie, a mely a 3-ik mondás tanúsága szerint középhelyet fog-
lalt el a synoptikusok és János evangéliuma között. Végül ennek 
az evangéliumnak a mi mai kanonikus evangéliumainktól függet-
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lennek kellett lennie, mert ha ennek forrását képezték a 
mi mai evangéliumaink, akkor nem érthetők ennek toldásai, ha 
pedig ez képezte forrását a kanonikus evangéliumoknak, akkor 
nem érthető e mondások egy részének kimaradása. 

Harnack1) igen komoly és nagyon is nyomós okokat hoz 
fel azon állításának bizonyítására, hogy e töredék mondásai az 
Ευαγγέλιον κατ' Άίγνπτίονς-\)6\ vannak véve. Ezt az evangéliu-

mot az egyptomi koptok használták, s mint pogány keresztyének 
a maguk külön evangéliumának tartották a zsidó keresztyének 
evangéliumával szemben, a melyet Εναγγέλιον ·/«')' 'Εβραίους- nak 
neveztek. Hogy ezek az evangéliumok voltak az egyptomi keresz-
tyének különös könyvei, azt bizonyítja Hyppolytus, Clemens 
Alex., Origenes, Epiphanius, de különösen a valentinianus Theo-
dotus, aki ép úgy egyptomi volt, mint az enkratitákhoz tartozó 
Cassianus. Ez evangéliumot használta 170 körül Soter római 
püspök, a II. Kel. levél szerzője is. 

Ebből az ősrégi egyptomi evangéliumból eddig csakis az a 
11 idézet ismeretes, amely a második Clemens-féle levélben 
található. Ezekből három idézet szó szerint megegyezik Mk, 9,13. 
16,26· ®s Lk. 16,13-mal s így csak a következő nyolcz idézetet 
közlöm itt fordításban: 

1. Az Úr mondotta: Ha velem együvé vagytok is gyűjtve 
az én ölemben és nem cselekszitek az én parancsomat, kivet-
lek benneteket és azt mondom néktek: távozzatok tőlem, nem 
tudom, honnét valók vagytok, gonoszságnak cselekvői. II. Kel. 
4,5. v. ö. Lk. 13,27. Mt. 7,23. 

2. Az Úr mondja: Olyanok lesztek, mint juhok a farka-
sok között. Felelvén pedig Péter azt mondja neki: Hát ha 
szétszórják a farkasok a juhokat ? Azt mondá Jézus Péternek: 
Ne féljenek a bárányok a farkasoktól az ő leölésük miatt és 
ti se féljetek azoktól, akik titeket megölnek és néktek mit 
sem árthatnak, hanem attól féljetek, akinek a ti halálotok 
után megvan a hatalma úgy a lélek, mint a test felett, hogy 
a gyehenna tüzére vesse azokat. II. Kel. 5, v. ö. Mt. 10, 28 
(Lk. 12,4_5.) Lk. 10.3. 

3. Azt mondja az Úr ez evangéliumban: Ha a kicsit meg 
nem őrzitek, ki ád nektek nagyot ? Mert mondom néktek, hogy 
a ki hű a legkisebben, az a sokban is hű. II. Kel. 8,5. v. ö. 
Lk. 16,10. Mt. 25,2 1 .2 3 : 

4. Salomének kérdésére, hogy meddig hatalmaskodik a 
halál, azt mondá az Úr: A meddig ti asszonyok szültök, 
mert az asszonyok munkáinak elrontására jött. Salome azt 
mondá neki: Tehát helyesen cselekedett, a ki nem szült? Az 
Úr pedig válaszolt, mondván: Minden növényt egyél meg, de a 

*) Über die j ü n g s t entdeckten S p r ü c h e Jesu. 1897. 
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melynek keserű íze van, ne edd meg. Salomének a kérdésére 
pedig, hogy mikor tndja meg azokat, a melyekről beszélt, azt 
mondá az Űr: Majd amikor a bűnnek köntösét megtíporjátok, 
és a mikor a kettő egygyé lesz, és a férfi asszonynyá, hogy 
se férfi, se nő. (Ez a homályos párbeszéd más formában is 
fennmaradt s ez némileg megvilágítja ezt is : Megkérdeztetvén 
az Úr valakitől: Mikor jön el az (isten)országa, mondá: Amikor 
a kettő egygyé lesz, és a külső olyan lesz, mint a belső, és a 
férfi asszonynyá, se férfi, se nő, stb.) 

5. Ő maga is azt mondja: Aki rólam vallást tesz, arról 
én is vallást teszek az én atyám előtt. II. Kel. 3, 2. v. ö. Mt. 
1 0 > 8 S . Lk. 1 2 , s . 

6. Azt mondja: Nem mindenki üdvözül, aki nekem azt 
mondja: Uram, Uram!, hanem aki az igazságot cselekszi. II. 
Kel. 4,2. v. ö. Mt. 7,21- Lk. 6, 46. 

7. Azt mondja az Úr: Azok az én testvéreim, akik az én 
atyám akaratát cselekszik. II. Kel. 9, t l . v. ö. Mt. 12, t9. Lk. 8,21. 

8. Azt mondja az Isten: Nem kegyelem az néktek, ha 
azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, hanem az nektek a 
kegyelem, ha azokat szeretitek, akik ellenségeitek és akik 
titeket gyűlölnek. II. Kel. 13, 4. v. ö. Lk. 6,32. 35. 

Sajátságos ez idézeteknek a synoptikus evangéliumokkal 
való egyezése, illetőleg rokonsága, de még érdekesebb az eltérése. 
Ha e nyolcz idézethez még azokat is hozzáveszszük, a melyek a 
synoptikusokkal szószerint egyeznek, akkor látjuk, hogy az 
„Egyptomiak evangéliuma" a mieinktől eltérő, önálló, de a 
mieinkkel egyformán első rangű evangéliumnak tekinthető. Talán 
még a szóhagyomány volt valamennyiüknek közös forrása! 

Úgy lehet nemsokára, ha az újabb egyptomi leleteket 
közzéteszik, ebben a kérdésben is tisztábban fogunk látni. Ez 
új leletek Jézusnak ismét számos, eddig egészen ismeretlen 
mondását ismertetik majd meg velünk. Lehet, hogy ezek mind 
az Egyptomiak evangéliumának egyes részei. Rövid idő alatt majd 
elválik, s akkor azonnal közöljük az újabb felfedezés ered-
ményeit olvasóinkkal. Egyelőre azonban csak remélnünk szabad, 
hogy a még közzé nem tett új töredékek ugyanazon evangélium 
részei, amelynek egyes töredékeit látjuk a Kelemen-féle második 
levélben és az oxyrchynchitisi papyruson. Mert e kettőnek a 
jelleme, formája és a synoptikusokhoz való viszonya kétségtelenül 
azonos, és így, ha a Kelemen-féle levél idézetei az Egyptomiak 
evangéliumából valók, akkor e papyrus mondásait is bízvást 
ez evangélium részeinek tekinthetjük. 

llafjay Sándor. 


