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Rögtön a könyv első mondatában olvassuk a szerző célkitűzését, hogy „a négy 
evangélium egybevetésével, a legújabb kutatási eredmények fi gyelembevételével, 
a fordítási hibák kiküszöbölésével és a nem hiteles legendák kiszűrésével adja[m] 
elő Jézus életét” (5). Ennek fényében azonban nehezen érthető a könyv végén 
található azon megjegyzés, hogy „nem vettem fi gyelembe, hogy eddig ki mit írt 
Jézusról” (355).

De maradjunk továbbra is a bevezető gondolatoknál. A Szerző azt állítja, hogy 
műve további részében nagy hangsúlyt fektet a Jézus életével kapcsolatos téves 
elképzelések kiigazítására. Gondolhatunk itt arra, hogy Jézus már 12 éves korában 
nagykorúnak számított (7), de arra is, hogy 40 éves korában feszítették keresztre őt.

Általánosan elmondható egy-egy fejezet felépítése kapcsán, hogy a Szerző a 
négy evangélium egyes történeteit (mintegy szinopszishoz hasonlóan) egymás 
mellé rakva magyarázza. Szinte minden egységben találkozunk ószövetségi idé-
zetekkel, illetve utalással a Zsidókhoz írt levél egy-egy szakaszára is. De emellett 
találkozunk egy-egy kultúrtörténeti adalékkal (13, 161), illetve a Szerző korábbi, 
lelkipásztori gyakorlatából vett példákkal is (97).

Soós László jelzi ugyan, hogy a fejezetek strukturálásában felhasználta a Magyar 
Bibliatársulat: Szinopszis című kiadványát, de világosan észrevehető, hogy a szaka-
szok sorrendiségét tekintve közel sem követi ezt mindig. A 2. fejezettől kezdődően 
Keresztelő János életét veszi végig (11-16), és csak ezt követően taglalja Jézus életét.

Az egyes szakaszok elnevezésében sem használja mindig a megszokott feje-
zetcímeket (ami természetesen nem probléma), sok esetben saját maga ad néha 
igencsak különösen csengő címet. Jézus nagypénteki megveretésének történetét 
az „elvan a katona, ha játszik” megjelöléssel látja el (253).

A könyv érdemi része a 273. oldalig tart. Ezt követően egy név- és szómagyará-
zattal találkozunk (274-330). Több olyan szócikket is olvashatunk, amelyek a könyv 
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címével kevéssé vannak összhangban (pl. „Firenze” 283, „VI. Sándor” 287). Ezt 
követően pedig egy hatalmas ívet átölelő évszámlistát szerepeltet a könyv (331-337). 

Nem egyértelmű, hogy a Szerző kiket is akar megszólítani az írásával. Egy 
helyen úgy fogalmaz, hogy a könyv a reformáció ötszázadik évfordulójára készült, 
„elsősorban szolgatársaim – tehát szakemberek részére vitairatnak szántam.” 
Ugyanakkor más helyen homlokegyenest más olvasóközönséget nevez meg, hi-
szen azt állítja, hogy azért is írta át a görög, illetve a héber karaktereket (egy saját 
átírási rendszert használva), mert könyve egy „mindenki számára írt könyv” (274).

A Szerző számára kiemelten fontos az esetleges bibliafordítási hibákra való 
rámutatás, és ezzel együtt egy másik fordítási alternatíva felkínálása is (pl. 59, 61, 
66, 98, 110, 125, 171, 186, 199). Ennek ellenére két helyen találtam azzal kapcsolatos 
utalást, hogy éppenséggel melyik fordításra utal, „az 1990. évi magyar bibliafordítás” 
(45) és a „zsidó testvéreink” magyar bibliafordítása (168).

A könyvben fellelhető, fordítással kapcsolatos észrevételeket két főbb csoportba 
oszthatjuk. Először is a görög szövegben olvasható időmegjelölések fordítása kap-
csán mindig a szó szerinti fordítást javasolja. A Jn 1,39-ben a görög szöveget szó 
szerint úgy adhatjuk vissza a legpontosabban, hogy „mintegy 10 óra volt.” Ezzel 
szemben a magyar fordításban azzal találkozunk (nem derül ki, hogy pontosan 
melyik fordítás), „hogy körülbelül délután 4 óra volt ekkor.” A Szerző az előbbi 
lehetőséget tartja elfogadhatónak. Egy-egy ilyen problémát érintve sokszor élesen 
fogalmaz, bibliahamisítással vádolja a fordítókat (pl. 45, 87, 252, 255).

Ugyanakkor más esetekben az értelmező, és még inkább a magyarázó jellegű 
fordítást pártolja. A Lk 23,43 esetében a fordítást, nem túlságosan kecsegtető sza-
vakkal, úgy értékeli, hogy „ennél szerencsétlenebb magyar fordítást el sem lehetne 
képzelni” (257). Azt javasolja, hogy a „velem leszel a paradicsomban” fordítás 
helyett a „Ma velem leszel a holtak honában” fordítás a szerencsésebb alternatíva. 
„[H]a elgondoljuk, hogy ez a mondat héberül, illetve arámul hogy hangozhatott, 
ide kétségtelenül a seol héber szót kell beillesztenünk…” (153).

A könyv alcíme utal a merőben új látószögre. Három újnak szánt gondolatot 
emelek ki ezek közül. Legelőször is a Szerző hangsúlyozza, hogy Jézus a qumráni 
közösségben cseperedett fel. „Jézus unokabátyjával [Keresztelő Jánossal] együtt 
a qumráni közösség iskolájában tanult, amelynek színvonala vetekedett minden 
jeruzsálemi oktatási intézménnyel” (31). Mindezt a következő érvekkel próbálja 
alátámasztani:

1. Az írástudók elcsodálkoztak a 12 éves Jézus tanításán. Názáretben, ahol 
Jézus nevelkedett, nem tehetett szert ekkora bölcsességre, hiszen még zsinagóga 
sem volt itt (31). 2. Jézus a kihallgatása alkalmával görögül beszélt Pilátussal. Ezt 
a nyelvet pedig Qumránban sajátította el (31). 3. „Jézus több helyen mond olyan 
idézetet, amely hasonlít ugyan valamelyik ÓT-i helyre, de teljesen szabad idézetnek 
látszik. Csak a qumráni tekercsek megtalálása után derült ki, hogy ezek a qumráni 
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iratokból vett egészen pontos idézetek” (33). 4. Jánost, mint a cádókita pap fi át 
könnyebben felkarolták a közösség tagjai (33). De azzal kapcsolatos észrevételek-
kel is találkozunk, hogy Jézus személye és tanítása miben különbözik a qumráni 
közösség felfogásától (lásd 34-35). 

A könyv nem csupán Jézust és keresztelő Jánost, hanem Jánost, a Zebedeus 
fi át is kapcsolatba hozza a qumráni közösséggel (esetleg Andrást is, 45). A könyv 
szerint Qumránból ered János műveltsége és görög nyelvi ismerete is (36). De a 
Zsidókhoz irt levelet azért fogalmazhatta meg Pál, hogy meggyőzze az esszénusokat 
arról, hogy Jézus az igazi Messiás (36-37).

A kereszthalál közvetlen oka kapcsán is egy igen sajátos értelmezéssel talál-
kozunk. „Jézust a főpapok akarták eltenni láb alól, nekik volt útjukban, mert ő a 
qumráni közösséghez tartozott, amely közösség nem ismerte el a törvénytelenül 
kinevezett főpapokat” (224). Pilátus pedig azért akarta megmenteni őt, mert tudta, 
hogy Jézus ahhoz a qumráni közösséghez tartozik (vagy tartozott), amely a Római 
Birodalomra nézve nem jelent fenyegetést (235).

A mű újszerű (vagy inkább szokatlan) megállapításai közé tartozik János 
evangéliumának korai, 33 és 39 közötti datálása is. A könyv indoklása szerint a 
Jn 4,46-52-ben szereplő királyi tisztviselő „Antipász negyedes fejedelem alkalma-
zottja” (50). „Antipász csak szeretett volna király lenni, de királyként tiszteltette 
magát, ezért használja János a királyi tisztviselő megnevezést” (50). Éppen ezért 
33 és 39 között keletkezett legelsőként János evangéliuma, illetve azért is, mert a 
Jelenések könyve nyelvezete (amit szintén János apostol készített) eltér az evangé-
liumétól (50). Legtöbb helyen konzekvens ehhez az állításhoz, (pl. 174), azonban 
nehezen érthető egy későbbi megjegyzése, miszerint „jóval később keletkezett 
János evangéliuma” (243).

Ugyanakkor az is magyarázatra szorul, hogy a Szerző a negyedik (vagy az érve-
lése alapján az első) evangélium írója kapcsán egyszerre állítja, hogy „fi atalkorában 
János evangélista is qumráni volt” (36), illetve azt, hogy baráti viszonyban lehetett 
főpappal (244). Holott Jézus halála okaként kiemeli, hogy a főpapok rosszallóan 
néztek Jézusra a qumráni múltja miatt (224)! 

Az előbbieken túl a Szerző úgy értelmezi Pál apostol megjegyzését, miszerint 
Jézus a halottak első zsengéje (1Kor 15,20-23), hogy „Ha Jézus ténylegesen halot-
takat támasztott fel, akkor Pál nem írt igazat” (89). A naini ifj ú, Jairus lánya és 
Lázár feltámasztása esetében is következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus 
tetszhalottakat támasztott fel (89, 93, 186). Sőt mi több, a Mt 27,52-53 verseket 
is úgy magyarázza, hogy a Nagypéntek alkalmával megnyílt sírokból előjövők 
valójában olyan tetszhalottak voltak, akiket az akkori orvosi elképzelések alapján 
tévesen temettek el (257).

A könyvben nem találkozunk sem bibliográfi ával, sem hivatkozással. A Szerző 
a könyv legelején úgy nyilatkozik, hogy Jézus életét „az oknyomozó történetírás 
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eszközeivel” (7) tárja fel, ugyanakkor nem érzi szükségét annak, hogy megnevezze 
a forrásait.

Tartalmi szempontból sajnálhatjuk, hogy a Szerző fi gyelmen kívül hagyja, hogy 
a szinoptikus beszámolókban Jézus földi működése egy, míg János evangéliumában 
három esztendeig tartott.

Személyes summázásom részeként legelőször is szeretném kifejezni tisztele-
temet és örömömet, hogy van Egyházunknak olyan nyugalmazott lelkipásztora, 
aki időt és energiát nem kímélve azon fáradozik, hogy Jézus életéről úgy szóljon, 
hogy tudatosan is vállalja a saját, kisebbségi véleményét. Emellett természetesen 
az sem hallgatható el, hogy a könyv jelentős részét formai és tartalmi szempontból 
is érdemes volna újragondolni.

Nagy József




