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Jézus és követői samaritánus szemmel

Zsengellér József

1. Bevezetés

A Samaritánus közösség önmeghatározásának egyik fontos forrá
sa saját krónikairodalma. Természetesen nem veszi fel a versenyt sem 
autoritásban sem nyelvi értékeiben a közismert Samaritánus Penta- 
teuchusszal (Samaritánus Tóra), mégis historiográfiai jelentősége igen 
nagy a közösség számára. E corpus egyik érdekes, bár vitatott korú és 
című darabja a ,f>zéfer hajamim”, melyből a keresztyének számára kurió
zumnak számító, Jézus életével, munkásságával és követőivel foglalkozó 
részletet adjuk itt most közre magyar nyelven.

A krónika első részét, mely az Ószövetség történeti könyveivel fut 
párhuzamosan Chronicle II. jelöléssel publikálta John Macdonald.1 Egy 
másik szakaszt a közösség legjelentősebb, a 2-3. században élt vallási 
alakja, Baba Rabbah életéről és munkásságáról adott ki J.M. Cohen.2 Az 
eleddig megjelentetett harmadik részlet, mely 1971-ben látott napvilágot, 
„A Keresztyénség kezdetei a Samaritánusok szerint” címet viseli.3

A HTOVI "ISO (Széfer ha-jamim) elnevezés csupán krónikát jelent 
általánosan, ahogyan több más hasonló jellegű héber és arab nyelvű írá
saikat is így hívják a samaritánusok, de nem adja meg a mű valódi címét, 
ha volt neki ilyen valaha. Ami a keletkezés idejének kérdését illeti több 
problémával is találkozunk. Egyrészt, a megmaradt kéziratokon található 
colophon, azaz fejléc, mely általában a megírás, illetve a másolások idő
pontjait és írnokainak nevét hivatott rögzíteni, jelen esetben -  a régebbnek 
vélt szövegnél -  nem teljesen egyértelmű, mert vagy mint 1616, vagy 
mint 1908 az olvasandó dátum.4 Másrészt, ahogy már a szöveg töredékes

1 MACDONALD, J., The Samaritan Chronicle No. II: From Joshua to Nebuchad- 
nezzar (BZAW 107), Berlin 1969.

2 COHEN, J. M., A Samaritan Chronicle Leiden, E.J. Brill 1981.
3 MACDONALD, J. -  HIGGINS, A. J. B., „The Beginnings of the Christianity 

according to the Samaritans”, in NTS 18 (1971), 54-80.
4 Ez az eltérés, a Samaritánus időszámítás alapján 300 év, a héber szövegben niKQ 

tSfbtih pluszként jelentkezik néhány töredékben. A manchesteri John Rylands könyvtár
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kiadási módjából is következtetni lehet rá, mai formájában, több különbö
ző korból származó leírást tartalmaz. Korábbi formája, illetve forrásai 
azonban még a korai középkorba valamint az ókorba nyúlhatnak vissza. 
Erre utal samaritánus héber nyelvezete, mely nem, vagy csak alig visel 
magán arameizmusokat illetve arab nyelvi hatásokat. Tartalmát tekintve a 
teljes krónika Mózes halálától a palesztinai muzulmán időszak derekáig 
mutatja be a samaritánusok történetét. A krónikának az Újszövetséggel 
kapcsolatos részlete ugyan szervesen tagolódik környezetébe, mégis tar
talmilag önálló egységnek tekinthető, így ebben a formában történő közlé
se nem okoz az olvasó számára megértési nehézséget.

A fentebb idézett editio princeps -  amelyben a samaritánus szö
veg héber betűs nyomtatásban jelent meg -  szolgált az itt következő for
dítás alapjául.

2. Fordítás

(1) Az Ő* 5 (fő)papságának idején született Jézus6 József fia, az ács, 
a zsidó közösségből. (2) Az évek száma a világ teremtésétől a názáreti 
Jézus József fia megjelenéséig7, akiről a zsidó közösség azt mondja hogy 
Józsefnek az ácsnak a fia, és hogy ez a fent említett József együtt hált az 
ő8 anyjával Máriával, mielőtt elvette őt magának feleségül, négyezer ki
lencven év.

(3) Ez a názáreti Jézus származása: Júda9 nemzette Perecet és 
Zerát Tárnáitól', a menyétől paráznaságban. (4) Ahogy „mondták Júdának, 
Támár a te menyed paráználkodott sőt terhes a paráznaság miatt. És

Gaster gyűjteményében őrzött két héber nyelvű és két arab nyelvű szöveg közül a No 1142 
jelzetű a legrégebbi. Macdonald, 1969:5.

5 A krónika előző szakaszában említett főpap: Jehokim.
6 1EÖ nem a szokványos forma. Ugyanezt hozza a Tolida. Lásd NEUBAUER, A., 

„Chronique Samaritaine”, in Journal Asiatique 14 (1869), 385-470. Kül. 402. old.; 
BOWMAN, J., Transcript o f the Original Text o f the Samaritan Chronicle Tolidah, Leeds 
1954, 15N. A többi krónikában UltSí'1 szerepel.

7 Az itt szereplő héber szó, *̂733, a samaritánus használatban valamilyen kiemelkedő 
személyiség eljövetelét jelenti. Ez szerepel Nagy Sándor valamint Mohamed esetében, és 
nincs köze a születéshez. Vő. ADLER, E. N. -  SELIGHSON, M., „Une nouvelle 
chronique samaritane”, in REJ 44 (1902), 187-222; 45 (1903), 70-98.223-254, 46 (1904), 
123-146.

8 Jézus.
9 Jézus családfájában a nevek a Mt 1,2-16-ban található szöveghez hasonlóan olvas

hatóak, ami vagy annak használatára vagy közös forrásra utal, ezért az eltéréseket jelezni 
fogjuk.
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mondta (Júda) vigyétek ki és égessétek meg!”10 (5) Perec nemzette 
Hecront, Hecron nemzette Ramot, Ram nemzette Aminádábot, Aminádáb 
nemzette Nahsont, Nahson nemzette Salmont Salmon nemzette Boázt 
Ráhábtól a kánaáni paráznától. (6) Mivel a kémekkel kapcsolatosan 
mondja (a szöveg) hogy „bementek a parázna nő házába.”11 (7) És Boáz 
nemzette Obedet a moábita Ruthtól, aki együtt hált Boázzal éjfélkor12 
mielőtt elvette őt magának feleségül. (8) Obed nemzette Isait, Isai nem
zette Dávidot13, Dávid nemzette Salamont a hettita Uriás feleségétől. (9) 
Együtt hált vele Dávid és teherbe esett mielőtt elvette őt magának felesé
gül. (10) Salamon nemzette Roboámot, Roboám nemzette Abijját, Abijja 
nemzette Ászát, Ászá nemzette Jehosafátot, (11) Jehosafát nemzette 
Jehorámot. Jehorám nemzette Uzzijjáhut. Uzzijjáhu nemzette Jótámot. 
Jótám nemzette Áházt. Áház nemzette Hizkijjáhut. (12) Hizkijjáhu nem
zette Manassét. Manassé nemzette Ámónt. Ámón nemzette Jósijjáhut. 
Jósijjáhu nemzette Jekonijjáhut. Jekonijjáhu nemzette Sealtiélt. Sealtiél 
nemzette Zerubábelt. (13) Zerubábel nemzette Abijját.14 Abijja nemzette 
Eljákimot. Eljákim nemzette Cádókot.15 (14) Cádók nemzette Jákint. Jákin 
nemzette Elihudot. Elihud nemzette Eleázárt. Eleázár nemzette Mattánt. 
(15) Mattán nemzette Jákobot. Jákob nemzette Józsefet az ácsot -  Mária 
férjét -  (16) akiről azt mondja a zsidó közösség hogy együtt hált vele mi
előtt eljegyezte őt. És (Mária) teherbe esett a paráznaságtól, amitől, -  (a- 
hogy) mondják -  szülte a názáreti Jézust.

(17) A fent említett Jézus születése a júdai Betlehemben történt 
Heródes király idejében. (18) Amikor a názáreti Jézus felnőtt, prófétának 
hívta magát. (19) Később Istennek nevezte magát Názáret városában. Sok 
ember gyűlt hozzá a zsidók közösségéből és tanítványai lettek. (20) De a 
zsidók igen-igen gyűlölték őt és keresték minden helyen és minden sarkon 
azért, hogy elpusztítsák őt. (21) Azt mondták, hogy minden cselekedete és

10 Az idézet a Gén 38,24-ből származik, az SP szerinti olvasatban, ahol a „parázna- 
ság miatt” maszoréta 0'013f17 helyett □’Utb szerepel, valamint kimaradt a m in’ szó és a 
“pitfri elől a 1.

11 Józs 2,1. Az idézet ebben, a maszoréta szöveggel egyező formában található meg a 
Samaritánus Józsué könyvében is. 2,3 a Gaster féle kiadásban (238.old.): GASTER, M., 
„Das Buch Josua in Hebraisch-Samaritanischer Rezension,” in ZDMG 62 (1908), 209-279, 
494-549. Józsué könyvének samaritánus változatáról lásd ZSENGELLER J., „Canon and 
the Samaritans”, in Canonization and Decanonization (van dér Kooij, A. -  van dér Toom, 
K., eds., Studies in the History of Religions 82), Leiden 1998, 161-171.

12 Ruth 3,8
13 A Mt 1,6-ban szereplő király jelző itt nem szerepel Dávid neve mellett.
14 A Mt 1,13 APiouS-ként (Abihud) szerepel.
15 Itt a Mt 1,13-14-ben még A£wp (Azzur ) is szerepel Cádók előtt.
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egész életmódja ellenkezik az ő prófétáik és véneik könyveinek tanításá
val.

(22) Amikor (már) voltak tanítványai a názáreti Jézusnak, elküldte 
őket a városokba. (23) Közülük volt Simon, akit Péternek hívtak és And
rás, az ő testvére akik halászok voltak mielőtt a názáreti Jézussal tartottak 
volna. (24) Valamint Jakab Zebdi fia és János az ő testvére akik szintén 
halászok voltak mielőtt a názáreti Jézussal tartottak volna. (25) És Máté 
aki a vámházban volt tisztviselő mielőtt a názáreti Jézussal tartott volna. 
(26) Valamint Júda, becenevén Is-Kariot16 és Fülöp aki Betsaidából való, 
abból a városból (ahonnan) András és Péter. Valamint Natanáél, Niko- 
démus, Tamás, Márk és Lukács.

(27) Ezek az emberek mind Jézus tanítványai voltak. Közülük 
Pétert17 a rómaiakhoz küldte, Andrást az etiópiaiakhoz18 küldte. (28) Máté 
is vele volt. Ez a Máté, aki vele volt, ez a Máté írt egy evangéliumot19 a 
názáreti Jézus kivégzése utáni 41. évben. Kirjat Jehudit-ban irta azt. (29) 
Tamást pedig elküldte Babilonba. Fülöpöt elküldte QRW'L-be és Afriká
ba. Pált pedig elküldte Aelia-ba és falvaiba.

(30) Ennek a Pálnak a neve, mielőtt Jézussal tartott volna, Saul 
volt. Tarszoszban született (mely egy) Kilikia20 városai közül való. Azt 
mondják róla, hogy Benjámin törzséből való, de bizony ő Júda törzséből 
származott. (31) Neki tulajdonítanak 14 levelet. Az első amit a rómaiak
hoz küldött 58 évvel a názáreti Jézus kivégzése után. (32) A második, a 
korintusiakhoz, melyet 57 évvel a názáreti Jézus kivégzése után küldött el. 
(33) A harmadik is a Macedóniában (élő) korintusiakhoz, amit 58 évvel 
Jézus kivégzése után küldött el nekik. (34) A negyedik a galataiakhoz, 
amit 55 évvel Jézus kivégzése után küldött el nekik. (35) Az ötödik az 
efézusiakhoz, amit Jézus kivégzése után küldött el hozzájuk a 63. évben. 
(36) A hatodik a kolossébeliekhez, amit Jézus kivégzése után küldött el 
nekik a 63. évben (37) A hetedik a filippibeliekhez, amit Jézus kivégzése 
után küldött el hozzájuk a 62. évben. (38) A nyolcadik a tesszalonikaiak- 
hoz, amit Jézus kivégzése után küldött el hozzájuk az 52. évben. (39) A 
kilencedik is a tesszalonikaiakhoz, amit Jézus kivégzése után küldött el 
nekik az 53. évben. (40) A tizedik Tituszhoz, amit Jézus kivégzése után

16 Szó szerint „városi ember”. A Józs 15,25-ben olvasható egy Kerijjat nevű júdai
város.

17 Péter neve a görög Cims átírás helyett 0TW3.
18 Az arab szövegben el szudan olvasható.
19 A mitsia szó szerint tudósítást, hírt jelent, de ez a görög to euayyeXiov szó héber 

fordítása.
20 nob'a.
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küldött el hozzájuk a 64. évben. (41) A tizenegyedik Timóteushoz, amit 
Jézus kivégzése után küldött el nekik a 63 évben. (42) A tizenkettedik is 
Timóteushoz, amit Jézus kivégzése után küldött el nekik a 64. évben. (43) 
A tizenharmadik Filemonhoz, amit Jézus kivégzése után küldött el nekik a 
62. évben. (44) A tizennegyedik a Hébereknek, amit Jézus kivégzése után 
küldött el hozzájuk a 65. évben. (45) Ez a 14 levele Pálnak.

(46) Márk is írt egy evangéliumot, és azt mondják róla, hogy Péter 
tanítványa volt. (47) Evangéliumát a fent említett Péter elmondása alapján 
írta meg a rómaiakhoz 48 évvel mesterének, Péternek a halála után.

(48) Lukács Antiókhia és SBYWS városokban a gyógyítás mes
terségét folytatta. (49) Lukács idegen volt, pogány. Ő Pál tanítványa lett a 
názáreti Jézus hitéhez való csatlakozása után. (50) Lukácsról azt mondják, 
hogy Bászia tartományban írta evangéliumát. Ez a Bászia nagy tartomá
nya volt a görögöknek, TBYS volt a királyi (szék)hely.

(52) János születési helye Bét-Szidonban volt, ami egy város 
Galileában. Zebedeusnak és Szalomének volt ő a fia. (53) Gyerekkorában 
halász volt. A názáreti Jézus megtette őt egynek tanítványai közül, akikről 
már megemlékeztünk. (54) írt ez a János is egy evangéliumot 101 évvel 
Jézus halála után. (55) De azt is mondják, hogy 97 évvel Jézus halála után 
írta, mert életének ideje elérte a 115 évet. (56) Azt mondják róla, hogy 
evangéliumi könyvének egy részét Titusz városában írta meg, a másik 
részét pedig Efézus városában Tituszból való visszatérése után. (57) El
kezdte írni evangéliumi könyvét Jézus halála után 64 évvel, (és folytatta) a 
Jézus halála utáni 96. évig.

(58) Visszatérünk Jézusnak, Mária fiának, tárgyalásához, akiről 
azt mondja a farizeusok közössége, akik a zsidók közössége - a rokonai - 
hogy Józsefnek az ácsnak a törvénytelen gyermeke. (59) Mondják, hogy 
Heródes király halálra kereste, de ő elmenekült Heródes király elől és 
bujdosó lett az országban, és elrejtőzött Heródes király elől. (60) Bujdosó 
lett az országban és elrejtőzött Heródes király és a farizeusok vénei elől - 
akik a zsidók közössége.

(61) És történt abban az időben, hogy meghalt Jehokim a főpap. 
Az Úr kegyelme és megbocsátása legyen rajta, Ámen! (62) Pappá lett 
utána Jonatán főpap, és az ő papságának teljes ideje 27 év volt.

(63) Ennek a Jonatán főpapnak az idejében vitték a názáreti Jézust 
Pilátus elé, hogy megbüntesse őt. (64) Vádolták őt a farizeusok vénei 
Pilátusnak, de Jézus nem válaszolt semmit. (65) Azt mondta neki Pilátus: 
Nem hallod hogyan tanúskodnak ellened? De nem felelt neki semmit sem. 
(66) Ezen az ünnepen Pilátus szokása volt, hogy elenged egy foglyot a 
zsidóknak, akit kívánnak. (67) Abban az időben volt nekik egy ismert
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foglyuk, a neve Barabás. Azt mondta Pilátus nekik: Kit akartok, hogy 
elengedjek nektek Barabást, vagy Jézust? (68) Feleltek és mondták: Bara
bást! Mondta nekik: Mit tegyek Jézussal? Mondták neki mindnyájan: 
Feszítsd keresztre! (69) És elküldte nekik Barabást, Jézust pedig megkor
bácsolta és (át)adta őt hogy keresztre feszítsék.

(70) Pilátus seregének emberei fogták Jézust, levetkőztették és 
letérdeltek elé térdeikre. (71) így viccelődtek rajta: Üdvözlet neked zsidók 
királya! Arcába köptek, fogtak egy nádpálcát és ütötték őt a fején. (72) 
Vonulásuk közben találkoztak egy cirénei emberrel akinek a neve Simon 
volt és kényszerítették azt, hogy vigye a keresztjét. Elérkeztek a helyre 
amit Golgotának hívtak, azaz koponyák helyének. (73) Adtak neki főtt 
ecetet keserűen de ellenkezett, hogy igyon. (74) Keresztre feszítették őt. 
Sétálgattak előtte, csúfolták őt, meghajtották fejüket és mondták neki: Te, 
aki lerontod a templomot és három nap múlva felépíted, szabadítsd meg 
magadat! (75) Ha Isten fia vagy szállj le a keresztről! Aki másokat meg 
tud szabadítani szabadítsa meg magát! (76) Ha te vagy Izrael királya gye
re le a keresztről és hiszünk benned! (77) De nem válaszolt egyiküknek se 
semmit, mert felemelte hangját és sírt.

(78) Ez az, amit hallottunk róla a zsidók szájából, mert így történt 
vele, amikor keresztre feszítették. (79) Mondják, hogy megfeszítettek vele 
két bűnös férfit, egyiket a jobbján, másikat a balján. (80) Ez a dolog tör
tént a názáreti Jézussal Jebisz városában, amit Jeruzsálem néven hívnak, 
Pilátus miatt (aki) a farizeusok közösségének fejedelme - és ők a zsidók 
közössége. (81) De a názáreti Jézus nem kérdezte meg Izrael fiainak kö
zösségét, a „megtartókat”, az igazságról, egész élete során. (82) De nem 
állt az ő útjukban, és ők sem álltak az ő útjában. (83) Nem vádolták őt, és 
ő sem vádolta őket beszéddel. (84) Csak ő lett áldozatul rokonai miatt és 
közösségének fiai miatt, akik közül kiemelkedett - ők a zsidók közössége. 
(85) Gyűlölték őt igen nagy gyűlölettel, oka lettek halálának és keresztre 
feszítésének.

(86) Szintén a zsidók voltak az oka János, Jézus tanítványa pusz
tulásának, (mert) ellene biztatták Heródest, a királyt egy szép megjelenésű 
lány miatt. (87) Felajánlották őt ajándékként Heródesnek, a királynak 
paráznaság gondolatával, mert amint meglátta őt, Heródes király szíve 
belehabarodott, és nagy szerelemmel megszerette. (88) (Az pedig) Kikö
vetelte tőle János fejét, mivel hogy a szeretője volt, elvette az egész szívét. 
Nem szomorkodott (Heródes) ezen a dolgon, (89) csak másnap. Elküldött 
és üzent Jánosnak Samária városába. (90) Levágták az ő fejét ott, mert 
abban az időben Heródes a király abban a városban volt. (91) János neve 
Keresztelő János volt, mert a zsidók először azt mondták róla, hogy igaz
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ember ő, és hittek az ő igaz voltában és megkeresztelkedtek általa. (92) De 
miután látták, hogy szereti a názáreti Jézust, Mária fiát, (93) mondták 
neki: Ne kereszteld meg öt! De nem hallgatott rájuk, csak elvitte őt, Jeri
kóban lakott és megkeresztelte őt ott. (94) Azidőtől, hogy látták, János 
megkereszteli a názáreti Jézust, visszatartottak mindenkit, hogy megke- 
resztelkedjen általa, János által. (95) Pedig a zsidók korábban azt mond
ták, hogy mindenki, aki megkeresztelkedik Jerikó vizében megtisztul 
minden tisztátalanságtól, minden utálatosságtól és minden bűntől. (96) 
Attól a naptól fogva a keresztelés szokását a názáreti közösség folytatta. 
De a zsidó közösség visszautasította azt attól a naptól fogva, amikor a 
názáreti Jézus megkeresztelkedett, egészen a mai napig. (97) A kereszte
lés helyett végezték a vízbe merítést, mely víz a Jordánból való. (98) És 
azt mondták, hogy mindenki, aki bemegy a Jordán vizébe megtisztul min
den tisztátalanságtól és bűntől.(99) Azóta megjelent a názáreti királyság, a 
Jordán vizében való megkeresztelkedésből. (100) A názáreti közösségnek 
volt 35 evangéliuma, a négy evangéliumon kívül, amiket már korábban 
említettünk. Azt mondják róluk, hogy mind hamisítvány. Ezek a neveik:

az első 
a második 
a harmadik 
a negyedik

az Egyiptomiak evangéliuma21 
Mária a jó szűz születésének evangéliuma22 
Szent Jakab a vezető evangéliuma23 
a Gyermekség evangéliuma24

21 Az irat egyiptomi pogány kersztyének között keletkezett a II. században és Ale
xandriai Kelemen, Hüppolütosz és Epiphaniosz írásaiban maradt fenn, de Origenész is 
említi. Vö. HENNECKE, E. -  SCHNEEMELCHER, W., Neutestamentliche Apokryphen, 
Tübingen, Mohr 1959, Vol. I. 109-117; VIELHAUER, Ph., Geschichte dér urchristlichen 
Lileratur, Berlin: de Gruyter 1975, 662-665; VANYÓ L. (szerk.), Apokrifek, Ókeresztény 
írók 2, Budapest 1988 (továbbiakban ÓI), 260; BARTHA T. (szerk.), Keresztyén Bibliai 
Lexikon, Budapest 1993 (továbbiakban KBL), 99a. A szöveg nem tévesztendő össze az 
azonos című kopt irattal (NHC III-IV). Magyar fordítás 01:295-296.

22 MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 77. szerint a pszeudo-Máté evangéliumának 
(8.-9. század) rövid változata lenne, magyar fordítás: DÖRÖMBÖZI J. (ed.), Csodálatos 
evangéliumok. Apokrif Iratok, Budapest, (továbbiakban CSE) 47-72. HENNECKE, 1959, - 
303. alapján azonban talán Mária születésének kopt változata, ami Jeruzsálemi Kürilloszl, 
Antiókhiai Demetriusz és Alexandriai Kürillosz munkáiban maradt fönn. Ehhez a kérdés
hez lásd még VIELHAUER, 1975, 78-679.

23 Ez az un. Jakab protoevangélium, melynek eredeti címe Mária születése volt. Az 
irat kb a 2. század közepe, vége körül keletkezhetett minden bizonnyal Egyiptomban. Vö. 
VIELHAUER, 667-672; HENNECKE, 277-290. Magyar fordítás: 01:328-343, CSE:5-24.

24 MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 77. azonosnak tartja a pszeudo-Máté evangé
liummal, lásd HENNECKE, 1959:272-274, 306-309 és VIELHAUER, 1975, 79; vö. ÓL- 
260; KBL:98b; CSE.47-72. Elképpzelhető azonban, hogy ez a Tamás elbeszélése Jézus
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az ötödik Lukiosz és Szeleukhosz evangéliuma25
a hatodik Szent Tamás evangéliuma26
a hetedik az Igazság evangéliuma27 28
a nyolcadik az Is-Kariot becenevű Júdás evangéliuma'
a kilencedik Nikodémus evangéliuma29
a tizedik az Örökkévakóság evangéliuma30
a tizenegyedik Jákob az „idős” evangéliuma31
a tizenkettedik Szent Barnabás evangéliuma32
a tizenharmadik Szent Fülöp evangéliuma33
a tizennegyedik az Élet evangéliuma34
a tizenötödik Szent András könyve35
tizenhatodik Bartolómeus evangéliuma36

gyermekkoráról/Az Úr gyermekkora című irat, aminek tartalmára Iraeneus a második szá
zadban utal. Lásd Vielhauer, 1975, 672-677. ill. HENNECKE, 1959, 290-293.

25 Egy és ugyanaz a két személy. Jeromos szerint János tanítványa, akinek műve a 
János cselekedetei. Photiosz Leukiosz Kharinosznak nevezi és mind az öt manicheus 
apostoli aktát (Péter, János, András, Tamás, Pál) neki tulajdonítja. VIELHAUER, 1975, 
694, 706-707. és HENNECKE -  SCHNEEMELCHER, 1964, 177-125.

26 Minden valószínűség szerint az ismert kopt Tamás evangéliuma (Jézus-logion 
gyűjtemény, NHC II). Az irat legkorábbi változatát 200 körűire datálják. VIELHAUER, 
1975:620. vö. 01:260-261 és KBL:99a; Magyar fordítás 01:297-311, CSE.19-24.

27 Éz a cím egy valentiniánus gnosztikus evangéliumot takar, mely a Codex C.G. 
Jung gyűjteményben található (Kr.e. 4. sz.) és Nag Hammadiban fedezték fel (NHC I.XII). 
Mindenképpen 180 előtt készült, de vannak akik még konkrétabban Valentint nevezik 
szerzőnek, és megírásának dátumaként 140-145 közötti időt adják meg. HENNECKE, 
1959. 160-166; ÓI 261.312-328.

28 180 elöttről ismert egy gnosztikus szekta, a kainiták, akik „Júdás evangéliuma” 
címen írtak egy könyvet. Iraeneus és Epiphanius említik létezését. HENNECKE, 1959, 
228-229.

29 Egy nagyobb írásgyűjteménynek -  mely a Pilátus akták címet viseli -  második ré
szében található a kb 5. században készült szöveg. HENNECKE, 1959, 330-333; 01:259, 
274-283; KBL:99.b, CSE:117-140.

30 Ilyen címen nem ismert egy szöveg sem.
31 Két hasonló néven ismert irat létezik. Az egyik az 1597-ben felfedezett Jakab az 

„idősebb” evangéliuma, nem azonos Jakab protoevangéliumával. HENNECKE, 1959, 334; 
MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 78. Vagy a második századi Jakab apokrifon (NHCI). 
HENNECKE, 1959, 333. MACDONALD -  HIGGINS, 1971. 78.

32 A 6. századi Decretum Gelasianum-bart elítélt mű. HENNECKE, 1959, 47. 
MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 78.

33 3. századi gnosztikus szöveg, melynek kopt változata ismert (NHCII). TILL, 
W.C., Das Evangélium nach Philippos, Berlin 1963. CSE:85-100, KBL:99b.

34 Talán azonos az Élő evangéliummal, azaz Mani evangéliumával. HENNECKE, 
1959, 355-361. MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 78.

35 A Decretum Gelasianum elítél egy Anrdás evangéliumát. HENNECKE, 1959, 47. 
Másik lehetőség az Acta Adreae. ACSCS.103-128.KBL.98.b.
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huszonegyedik
huszonkettedik
huszonharmadik
huszonnegyedik
huszonötödik
huszonhatodik
huszonhetedik

tizenhetedik
tizennyolcadik
tizenkilencedik
huszadik

huszonnyolcadik

Ablus evangéliuma36 37
Valentinus evangéliuma38 39
Szent Júdás evangliuma79
Tatianus evangéliuma, ami Encratites
evangéliuma40
a Szíriaiak evangéliuma41
Baszilidész evangéliuma42
Kirantész evangéliuma43
a Zsidók evangéliuma44
a Simoniták evangéliuma45
a Teljesség evangéliuma46
Mátyás evangéliuma47
Szűz Mária halálának evangéliuma48

36 Bartolómeus kérdései néven ismert egy irat. HENNECKE, 1959, 484-503. 
MACDONALD -  HIGGINS, 1971,78.

37 Apellus evangéliumáról említést tesz Jeromos. HENNECKE, 1959, 349-350. 
MACDONALD -  HIGGINS, 1971,78.

38 Két lehetőség adódik ebben az esetben. Egyrészt lehet a szöveg a gnosztikus 
Valentinusi magyarázatok (NHC XI). Vagy másnéven az Igazság evangéliuma (NHC I. 
XII), ami egyszer már szerepelt a listában (7.). MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 78.

39 Ez a mű talán a Júdás néven is ismert Tamás gnosztikus könyve (NHC II) 
HENNECKE, 1959, 307-308.

40 Feltehetően a 170-ből származó Diatessaron, mely a négy evangélium szövegét 
folyamatos elbeszéléként adja elő. MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 78. KBL.277.

41 Talán a szír zsidó keresztények, a Nazarénusok evangéliumával azonos. 
HENNECKE, 1959, 139-153.

42 Órigenész és Baszilidész is említik ezen a néven. HENNECKE, 1959, 346-348.
43 Az első századi Cerintus evangéliumával lehet azonos. HENNECKE, 1959, 345. 

MACDONALD -  HIGGINS, 1971,78.
44 A 150 előtt már létezett Héberek evangéliuma, csak töredékekben maradt fenn 

különböző egyházatyák szövegeiben. ÓI.260.284-292; KBL. 99.b.
45 Az Apcsel 8-ban szereplő Simon mágus, zsidó és samaritánus teológiai alapokon 

gnosztikus tanrendszert épített fel. Munkásságáról és elveiről beszámol az Acta Petri, a 
Pszeudo-Kelemen levél, Jusztin mártír és Iraeneus is. Az ő követői a simoniták. FOSSUM, 
J., „Sects and Movements: Simon Magus“, in The Samaritans (A. D. Crown, ed.), 
Tübingen 1989, 357-389. LÜDEMANN, G., Untersuchungen zűr simonianischen Gnosis, 
Göttingen 1975. HENNECKE, 1959, 231.

46 A héber nttbű a görög xo nkripwpa-nak felel meg. Pléróma evangéliuma címmel 
feltehetően csak egy gnosztikus szöveg lehetett.

47 Mátyás evangéliumának létéről és tartalmának töredékeiről Alexandriai Kelemen 
Szőnyegek című írásából értesülünk. HENNECKE, 1959, 308-313. ÓI.283. KBL.99.b.

48 Feltehetően az egyik 4. századi Mária mennybemeneteléről szóló szöveg 
(Transitus Máriáé) Ó1.346-364, HENECKE, 1959, 429, vagy a Papirus Beroliensis 8502 
kopt gnosztikus szövegei között található Mária evangéliuma.TILL, W. -  SCHENKE, 
H.M., Die gnostische Schriften des koplischen Papyrus Beroliensis 8502, Berlin 1972.
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huszonkilencedik
harmincadik
harmincegyedik u
harminckettedik
harmincharmadik
harmincnegyedik

harmincötödik

Tiszanosz evangéliuma49 
Éva evangéliuma50 
Gnosztikusok evangéliuma51 
Markion evangéliuma52 
Pál evangéliuma53
Mária kis és nagy kérdéseinek evangéliu
ma54 55
a Názáreti Jézus születésének evangéliu-

3. Kommentár

A szöveget a verses beosztáson túl témája szerint kilenc szakaszra 
oszthatjuk, melyeket érdemes egyenként megvizsgálni.

/. Bevezetű (1-2). Kettős formában is meghatározza a szöveg Jé
zus életének idejét. Egyrészt a samaritánus főpap, Jehókim szolgálati ide
jére teszi születését, másrészt megjelenését, azaz működését a világ te
remtésétől számítva adja meg. Eszerint 4090 évvel a világ teremtése után 
kezdett Jézus tanítani, ám a samaritánus kronológia átszámításával ez 
Kr.e. 180-ra jön ki.56 Ugyanakkor a krónika másik kézirata 200 évvel 
többnek adja meg ezt a dátumot, s inkább ez az elfogadott olvasat, mivel a

49 A név némi eltéréssel azonosnak tűnik a 20-ként felsorolt evangéliummal. Ott 
omottn, itt CUKO'n szerepel. Feltehetően ugyanarról a szövegről lehet szó.

50 Epiphaniusz említést tesz egy gnosztikus Éva evangéliumáról. HENNECKE, 
1959, 241-243.

51 Ez a cím Higgins szerint akár egy önálló mű, de akár egy gyűjteményes munka is 
lehet. MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 79.

52 Ez az evangélium feltehetően a Marcion által lerövidített Lukács evangéliuma le
het. Érdemes megfigyelni a név írását, a p a  kemény ejtést bizonyítja.

53 Két szöveg jöhet számításba az azonosításnál, vagy a Pál apokalipszise, vagy a Pál 
cselekedetei (ACSCS.79-102). Mindkettőt elítéli a Decreium Gelasicmum. HENNECKE 
1959, 48. 52.

54 Epiphaniusz szerint ez a két írás különbözik egymástól. HENNECKE, 1959, 338- 
340. MACDONALD -  HIGGINS, 1971.79.

55 Higgins szerint ez a szöveg azonos lehet a lista 3 / helyén szereplő Jakab 
protoevangéliumával., melynek szír fordítása a „Mi urunk és Mária születése”. 
MACDONALD-HIGGINS, 1971, 79. HENNECKE, 1959,371.

56 Macdonald számítása, in MACDONALD -  HIGGINS, 1971.54.
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főpap szolgálati idejét a többi krónika szintén 200 évvel későbbre datál
ja.57 Így a szöveg Kr.u. 20-ra teszi Jézus működésének kezdetét.

Neve a szokásos teljes héber formában olvasható: F]DT' p  
amihez még hozzáfűzi értelmezésként, hogy Józsefnek az ácsnak a fia 
volt.58 Ez a megjegyzés a Mária és József közötti házasság előtti nemi 
kapcsolat kiemelésével válik teljessé59, s így teszi a szöveg egyértelművé, 
hogy az evangéliumok által elénk tárt szűztől születés elfogadhatatlan a 
zsidók és a samaritánusok számára.

Az □•HIIT mit, vagy egyszerűen O'HirP kifejezés több értelemben 
is előfordul a szövegben. Helyenként általánosan értendő, mint a zsidóság 
(1; 58; 66; 71; 78; 80; 84), másutt kifejezetten a zsidó vezetőkre, a farize
usokra vonatkozik (16; 20; 94; 95; 96).60 Vallási, politikai vagy etnikai 
vonatkozásának hangsúlyos jelentése a szövegben az, hogy nem 
samaritánus.

II. Jézus családfája (3-16). Az itt szereplő nemzetiség táblázat 
szinte paralell fut a Mt 1,1-16-ban olvasható ppXoq yeveaecaq-szal. Mégis 
már az elején különös, hogy a nn^m  "IDD (nemzettség könyv) kifejezés 
helyén a Din'1 (genealógia, leszármazás) szó áll, pedig a samaritánus kró
nikák előszeretettel használják a nn^in, vagy az ebből származó HT^in 
elnevezést. E szóhasználatbeli eltérés ellenére a samaritánus nemzettség 
táblázat nem egyszerűen a Mátéval azonos hagyományból merít, de rész
ben célja is azonos a szöveg említésével Jézus leszármazását Józsefen 
keresztül mutatja, aki így biológiai apaként jelenik meg, másrészt nem 
ismeri, illetve nem ismeri el a szűztől születést.61
A tradicionális nemzettségtábla legalább Ábrahámnál kezdődne (a lukácsi 
-  3,38 -  egyenesen Ádámig megy vissza), itt azonban még Izsák és Jákob

57 Tolida: NEUBAUER, 1869, 402; BOWMAN, 1954, 15K; Salselet: GASTER, M„ 
„The Chain of Samarilan High Priests”, JRAS 31 (1909), 393-420. kül. 408. ADLER -  
SELIGSOHN, 1902-1903,76-77.

58 Magát Jézust is ácsnak nevezi, ahogyan a Mk 6,3 is.
59 A Tolida és az Adler-Seligsohn krónika ,070 p  UlKf'-ként emlegeti. Lásd a kö

vetkező szakasz domináns témáját.
60 Contra MACDONALD, 1971, 55, aki szerint Judaea vallási vezetőire vonatkozik 

a kifejezés, és a „zsidók” szóhasználat anakronizmus, és etnikai, politikai vonatkozása 
miatt félrevezető lenne. Figyelembe véve azonban az újszövetségi szóhasználatot, úgy 
gondolom, a legtöbb esetben, mint itt is, a lakosság vagy nép az, akikre a szöveg utal.

61 E korai, Máté előtti tradíciót tükrözi a Róm 1,3, mely a „test szerint Dávid utódá
tól” származtatja Jézust és talán az Apcsel 13,32-33 is. Ehhez lásd GRUNDMANN, W., 
Das Evangélium nach Matthüus, THNT 1, Berlin 1986.
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is elmarad és Júda az első említett előd.62 Ezzel egyértelműen kihangsú
lyozza a szöveg, hogy az eredetüket József törzséhez kötő samaritánusok 
nincsenek rokonságban Jézussal. A korábbi közös ősök ellenére igaz ez 
így, mert mégiscsak a törzsek eponym hősei a meghatározóak a származás 
szempontjából.

A bevezetőben említett Józseftől származást nem csupán a család
fa levezetése emeli ki, hanem a négy női (h)ős megnevezése is, akik meg
adják a párhuzamot Mária megjelenéséhez. Ám ez a mozzanat itt egy 
újabb motívumot vezet be, mégpedig a törvénytelen kapcsolatból való 
származásét. A négy női előd asszociáció szintjén már elvben megjelenít
heti a Máté féle felsorolásban is ezt a vonalat,63 a samaritánus szöveg 
azonban ezeken a pontokon megáll a nevek sorolásában és kitér az egyes 
esetekre. Támár és Ráháb parázna tettéhez külön igazolásként hozza a 
szöveg a vonatkozó idézeteket, melyekben a HOT ige adja a kapcsolódási 
pontot. Ruth és az Uriás felesége (Batséba) szintén azonos kategóriát je
lentenek a szöveg írója szemében, mert mindkettejük esetében azon túl, 
hogy kiemeli, a férfi feküdt le vele, és teherbe esett, mindez akkor történt, 
ntti'N1? I1? nnK innp D”ltDŰ, azaz „mielőtt még elvette volna őt feleségül”. 
A két szint Mária esetében kapcsolódik össze. Máriát már az eljegyzés 
előtt teherbe esettnek írja (16.v.: Hl intShNO D1ŰŰ), és hozzáteszi, hogy a 
paráznaságtól (mim ]ű) fogant. Bár megjegyzését mint a zsidók (□‘HIT) 
állítását adja elő, mégis az egész genealógia tendenciája arra irányul, hogy 
kimutassa, Jézus eredete ugyan visszavezethető egészen az ősatyákig, 
mégpedig Dávidon keresztül, származása azonban törvénytelen, összesen 
öt ponton. Ezáltal nem csupán a szűztől születést tagadja meg, de szárma
zásának törvényes és tiszta voltát is. Egyúttal a zsidóság (D'HirP) elleni 
propagandára is felhasználja a genealógiát, mivel bizonyítja a legnagyobb 
zsidó király, Dávid származásának és életének törvénytelen és tisztátalan 
voltát. Ez még akkor is igaz, ha ehhez indirekt módon egy olyan hagyo
mányt is felhasznál a szöveg, ami maguktól a zsidóktól származik (16.v.).

III. Jézus és a zsidók vezetői (17-21) A bevezető és a genealógia 
adataihoz még két életrajzi kiegészítést tartalmaz ez a szakasz, szinte szó
ról szóra a Mt 2,1 szóhasználatát követve. Születési helyként a júdeai

62 Vö. Mt 1,2.
63 Lásd GRUNDMANN, 1986, 62 megjegyzését: „Ihre Erwanung ist nicht darin 

begründet, dass sie „Sünderinnen” sind. ... So kommt durch ihre Erwiihlung das 
providentielle Element dér Genealogie deutlich zum Vorschein: Gott, dér in erkennbarer 
Ordnung handelt, ... umgreift auf jene Unregelmüssigkeiten, die aus Abstamnning und 
Schuld entstehen, und schliest sie in seinen Plán ein.”
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Betlehemet nevezi meg, kormeghatározásként pedig Heródes király idejét. 
Ahogyan az evangélium, ez a szöveg sem definiálja közelebbről Heródes 
kilétét. Az 59-60 és 86-87.91 versek is jelző és egyéb más név nélkül be
szélnek Heródesről, de ott már nyilvánvalóan Heródes Antipászról van

, 64 
SZÓ.

A 18-19 vers előkészíti a 20-at, azaz indokot szolgáltat arra, hogy 
miért gyűlölték a zsidók Jézust, és ebben az esetben a Ü’HirV kifejezés a 
zsidó vallási vezetőkre utal. Az indoklás három szintű. Egyrészt különb
nek tartja magát a többi embernél. Először „csak” prófétának nevezi ma
gát, de később már Istennek. A nN N"lp kifejezés egyértelműen
azt mondja, hogy „Istennek”, nem pedig isteninek tartotta magát, ahogyan 
azt Macdonald magyarázza,64 65 hiszen a kereszten Istent hívva is az r|A,i r)Ai 

megszólítás hangzik el. Az indoklás tehát azonos azzal, ami 
Jézus perében is vádként hangzott felé, Istennek tartja magát (Mt 26,63- 
66). A másik indok az, hogy sok embert vonzott magával a zsidók közül. 
A széttagolt zsidóság minden csoportja saját növekedését tartotta a leg
fontosabbnak, s ha a vallási vezetők, akiket itt a □'HUT takar, valóban a 
farizeusok, akikre nevük említésével utal az 58. 60. és 80 vers, akkor tel
jesen érthető, miért ezt az indokot adja meg a második legfontosabbként a 
szerző. A „minden helyen és minden sarkon keresték” sokkal szemlélete
sebben fejezi ki Jézus ellenfeleinek intenzív próbálkozását, hogy módot 
találjanak megölésére, mint azt az evangéliumok vonatkozó helyei te
szik.66 67 A harmadik ok életmódjára és cselekedetére vonatkozik. A szöveg 
nem részletezi, de nyilván ismeri a vonatkozó eseményeket a Jézusról 
szóló hagyományokból, hogy „munkát végzett” szombaton, hogy a bűnö
sökkel barátkozott, és a tisztátalanokkal érintkezett. Ezek mind olyan 
cselekedetek, melyek megengedhetetlenek a törvény farizeusi (profétáik 
és véneik)61 magyarázata szerint. Különös, hogy a samaritánus szerző nem 
tér ki saját szempontú értékelésre, pedig a Mózesi törvényeket a 
samaritánusok a zsidóknál sokkal szigorúbban megtartották. Náluk nem

64 A heródesek névhasználatáról lásd BRAUND, D.C., „Herod Antipas” in ABD III, 
1992, 160.

65 MACDONALD, 1971,59.
56 Mt 12,14; 26,4; 27,20 Mk 3,6; 11,18; 14,1; Lk 19,47; 22,2; Jn 11,53.
67 A OH1? T«VN D’Jptni m tean  'ISO kihangsúlyozza a samaritánusok és a zsidók 

különállását. Bár a Tóra mindkét közösség számára szent irat volt, a későbbi prófétai, 
történeti és költői könyveket a samaritánusok már nem fogadták el. Kivéve a Józsué köny
vét, bár a későbbiekben azt is dekanonitzáclták. Vö. ZSENGELLÉR, 1998.
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volt, és ma sincsen szokásban az Eruv, azaz a szombati munka tilalom 
egyes részei alóli felmentés vagy könnyítés lehetősége.68

IV. Tanítványok (22-29) Az első információ, amit a szöveg a ta
nítványokról ad, az a tanítványi hivatás betöltése, azaz elmennek a váro
sokba. Bár nem jelöli meg a küldetés célját, nyilvánvaló, hogy egy mester 
a tanítványait maga helyett küldi szét, ahogyan azt a Mk 3,14-15 is meg
fogalmazza: „Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután 
elküldje őket, hogy hirdessék az igét.” A szakasz hátterében a Mt 10,1-4 
által követett szerkesztési és elbeszélési mód állhat, mivel itt kötődik az 
elküldést bejelentő első mondat a tanítványok felsorolásához. Márk és 
Lukács máshová helyezi ezt a névsort.69 Fülöpig még nagyjából ebben a 
sorrendben is olvashatók Máténál a nevek, de Nátánáél, Nikodémus, Márk 
és Lukács a szinoptikus hagyományban nem található mint a tizenkettes 
kör tagjai. Nátánáél és Nikodémus János evangéliumában tűnnek fel Jézus 
követőiként.70 Szintén Jánosnál olvasható az, hogy Fülöp, András és Péter 
egy városból, Betsaidából származott.71 A sort az a két evangélista zárja, 
akiknek a szövegére, vagy a csak náluk használt hagyományra nem 
támszkodik a samaritánus szöveg. A felsorolt tanítványok száma éppen 
12.

A felsorolás második része már a kiküldés helyeiről számol be, 
ebben az esetben azonban már véglelges, Jézus utáni missziós helyekről 
van szó. Péter ugyan a pogányok első apostola, de római küldetésére nem 
utal az Újszövetség, hacsak az lPét 5,13-ban említett „babiloni” 
gyülekezetetet (ev BapSiAovi auveK^eKtri) nem vesszük allegorikus érte
lemben szerepeltetett Rómaként,72 73 bár ez a levél pseudonym. Az apokrif 
irodalom és az egyházi tradíció azonban szorosan köti Pétert Rómához. Ez 
a momentum arra utal, hogy e samaritánus szöveg keletkezésekor már élt 
ez a hagyomány.7'1 András küldetését az apokrif Acta Andreae irat a kis-

68 Lásd a Misna és a Talmud Eruvim traktátusait..
69 Mk 3,16-19; Lk 6,14-16.
70 Jn 1,45-51; Jn 3,1-10. Az Adler-Seligsohn krónika szintén felsorolja a tanítványo

kat, kihagyva közülük Fülöpöt, helyette egy Józsefet, feltehetően Arimátiai Józsefet említi: 
„Tanítványai a zsidók közösségéből voltak. 1. János, 2. Máté, 3. Simon akit Péternek 
hívtak, 4. András, Péter testvérei közül. Simon és Péter halászok voltak. 5. Jakab, a Zebdi 
fia, 6. János a Zebdi fia, 7. Márk, 8. Lukács, 9. Júda, 10. József, 11. Nátánáél, 12. 
Nikodémus.” ADLER-SELIGSOHN, 1902-1903, 77.

71 Jn 1,44.
72 E kérdéshez lásd HAUCK, F., Die Kirchenbriefe (NTD 10), Göttingen 1949, 34. 

81; DONFRIED, K. P„ „Peter” in ABD V, 262.
73 Az apokrifok közül a legfontosabb Rómával kapcsolatos szövegek Péter és Pál 

cselekedetei, Péter és Pál mártíromsága, Péter cselekedetei. Ez utóbbi magyar fordítása
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ázsiai és akháiai görög városokhoz köti.74 Mátéval való közös kalandjáról 
pedig az András és Máté cselekedetei című irat számol be. Egyik szöveg 
sem említi Etiópiát, Andrással kapcsolatban azonban feltűnik Pszeudo- 
Abdiás Apostoli történetében, feltehetően innen az utalás.75 Máté említése 
itt alkalmat ad a szöveg írójának, hogy küldetésén kívül más információ
kat is közöljön róla, kiemelve őt ezzel a 46-57 szakasz felsorolásából. 
Evangéliumának megírását Krisztus halál utáni 41. évre teszi, ami a Kr. e. 
4-es datálás76 szerinti 30-hoz képest 71-et, a samaritánus kronológia alap
ján a /. Bevezetésben megadott 20-hoz képest (+3? év működés) 64-et 
jelent.77 Az evangélium megírásának helyszíneként emlegetett Kirjat 
Jehudit feltehetően megfelel a Józs 19,45-ben szereplő Jehudnak, amit a 
Jaffa mellett fekvő modern el-Jahudije-vel azonosítanak.78 Tamás babiló
niai látogatásáról olvasunk az apokrif Acta Tomae történeté
ben, bár küldetésének végcélja India.79 Fülöp afrikai küldetésére utal az 
Apcsel 8,26-40-ben olvasható etióp kincstárnok esete, hieropoliszi utazá
sáról és mártírságáról pedig az apokrif Fülöp cselekedetei számol be.80 Pál 
célállomását Aeliaként adja meg a szöveg, ami Hadrianus után Jeruzsálem 
elnevezése Colonia Aelia Capitolina néven. A későbbi samaritánus szöve
gek gyakran emlegetik így Jeruzsálemet. Nincsen olyan hagyomány,

„Péter Rómában”, in DÖRÖMBÖZI J., ed. 1996, Az apostolok csodálatos cselekedetei, 
Apokrif Iratok, Budapest, (továbbiakban ACSCS) 41-78.

74 Magyarul: „A szent és elsőként híresnek nevezett András apostol vértanúsága” in 
ACSCS 103-128.old.

75 JAMES, A., The Apocryphal New Testament, Oxford 1945, 466-467. Vő. 
MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 74.

76 Talán a legelfogadottabb tudományos feltevés a Kr.e. 4. Jézus születése datálásá- 
nak problematikájához lásd BROWN, R. E., The Birth o f the Messiah, New York 1977. 
Kroll, G., Jézus nyomában, Budapest 1980, 9-28. 69-93; JAGERSMA, H., Izrael története 
2 Nagy Sándortól Bar Kochbáig, Budapest 1991, 102; KARASSZON, I., Izrael története, 
Budapest 1991, 137-140.

77 Ez a dátum a 70 előtti datálást támogatja, lásd ROBINSON, J. A. T., Redating the 
New Testament, Philadelphia 1976, 86-117. A Mt 24 újabb értelmezése alapján már a 
templom lerombolása utáni datálásról beszél a szakirodalom. MEIER, J. P., „Gospel of 
Matthew,” in ABD IV, 623-624; Vő. BUDAI, G. — HERCZEG, P., Az Újszövetség törté
nete, Budapest 1985, 116-117.

78 Vő. MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 71. 74. A 70 pusztulás miatti szétszóró
dásból adódhat a tengerpart, bár Palesztina területén az ott lévő zsidó városok is javarészt 
elpusztultak. A legközelebbi és legnagyobb zsidó központ 70 után a szíriai Antiókhia volt. 
vö. BROWN, R. E. -  MEIER, J. P„ Antioch and Romé, New York 1983, 18-26.

79 HENNECKE, 1964, 499. magyarul: „Tamás apostol cselekedetei”, in Az apostolok 
csodálatos cselekedetei, Apokrif Iratok, Budapest, 129-198, kül. 173-175.

80 Fülöp hieropoliszi sírját Euszebiosz is emlegeti História Ecclesiae 3.31.2-4. ma
gyarul in VANYÓ, L, ed. Euszebiosz egyháztörténete, Ókeresztény írók 4, Budapest 1983, 
130-131.
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amely a Jeruzsálemi gyűlésen kívül Pál jeruzsálemi ténykedéséről tudna. 
Feltűnő, hogy a 12-es felsorolásból hiányzik Pál, itt azonban már jelen 
van, oly annyira, hogy a következő 15 vers róla, az ő írásairól szól. így 
kapcsolópontot szolgáltat a két szakasz között.

V. Pál és levelei (30-45) Tarszoszt Pál szülőhelyét közelebbről 
beazonosítja a szöveg, összekötve a Róm 11,1 és Fii 3,5-öt, ahol maga 
mondja magáról, hogy Benjámin törzséből származik. Bár a samaritá- 
nusok elvben csak József törzsei leszármazottjának vallják magukat, a 
többi 9 északi törzset, és Benjámint sem számítják a zsidókhoz. Ők csu
pán Júda törzsét jelentik, így Pál is, aki saját bevallása szerint is zsidó, 
nem lehet más, csakis júdabeli.

A levelek felsorolása két hely kivételével teljességgel követi a mai 
újszövetségi kánon sorrendjét, ami azonban a szövegben megadott év
számok szerint sem fedi a keletkezési kronológiát. A könyvek mind 
krisztus halálához, mint a keresztyénség kiindulási pontjához igazítják az 
időpontokat. A samaritánus 23-at véve a számítás alapjául, a következő 
dátumokat kapjuk (zárójelben a 30-hoz igazított szám): Róm - 81(88); 
IKor - 80(87); 2Ror - 81(88); Gál - 78 (85); Ef - 86(93); Kol - 86(93); Fii 
- 85(92); 1 Tessz - 75(82); 2Tessz - 76(83); Tit - 87(94); lTim - 86(93); 
2Tim 87(94); Filem - 85(92); Zsid - 88(95).

A 31. versben említett 14 levelet teljességében a 419-es karthágói 
zsinat tulajdonította Pálnak, bár már Alexandriai Kelemen (220 körül) is 
azt tartotta, hogy Pál írta. így a samaritánus szöveg sem lehet korábbi 220- 
nál, de talán 419-nél sem. A Thesszalonikai levelek legkorábbra datálása 
megfelel a modern kutatások feltételezéseinek is.81 82

VI. Az evangélisták (46-57) Máté kiemelése után a kánon sor
rendje szerint halad tovább a szöveg áz evangélisták említésénél.

Márk és Péter kapcsolatáról szóló hagyományt Euszebiosz 
Órigenésztől idézi, aki szerint Péter egyenesen „fiamnak” nevezi Márkot 
(„Köszönt titeket a Babilonban kiválasztott egyház és fiam Márk”), és 
instrukciókat adott az evangélium megírására.8' Talán éppen ez a hagyo
mány vezei félre a samaritánus szöveg megfogalmazóját, hogy Márk 
evangéliumának címzettjeiként a rómaiakat nevezze meg. A megírás dá
tumát Péter halálához viszonyítja az író, amit általánosan 64-re tesznek, ez 
pedig 34 évvel történt Krisztus 30-as keresztrefeszítése után. Ez alapján

81 VIELHAUER, P., Geschichte dér urchristlichen Literatur, Berlin 1975, 88-89. 
Vö. BUDAI -  HERCZEG, 1985, 14. 36-37.41.

82 Euszebiosz, História Ecclesiae 6.25.5. magyarul in VANYÓ, 1983, 271.
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pedig 23 + 34 + 48, tehát Máté evangéliumának megírását 105-re teszi a 
szöveg.

Lukács antiókhiai működési helye mellett még egy azonosíthatat
lan helységet is megemlít. Az evangéliumot azonban nem itt írja, hanem 
Bászia, azaz Boethia tartományban, melynek székhelye Théba volt. 
Ugyanez a megállapítás olvasható a Lukács evangéliumához írt anti- 
marcionita prológusban is, így feltehetően azonos forrásból meríthettek.83

János szülőhelyeként említett Bét-Cidon feltehetően Betszaida, 
amit Higgins szerint talán a Mk 1,16-20-ban olvasható két testvérvár elhí
vásának azonos helyszíne indokol.84 Szalomét a Mt 20.20 és 27,55 említi 
a Zebedeus fiák anyjaként. Az evangélium dátuma samaritánus számítás 
szerint az 54. versben 124 az 55-ben 120. (Ez 30-hoz igazítva 101 -et illet
ve 127-et jelent.) A második időpont egyezik az 57. versben olvasható 
megállapítással, eszerint 32 éven keresztül írta János az evangéliumot. A 
H2 kézirat Titusz helyett Patmoszt hoz, ami feltehetően a helyes olvasat. 
Az ókeresztyén hagyomány Efézushoz köti a levél megírását.85

VII. Jézus elfogatása és halála (58-85) A leírás visszakanyarodik 
Jézushoz, ismét kihangsúlyozva nem törvény szerinti születését. A 60. 
vers összekapcsolja Jézus gyermekkorának üldöztetését a munkásságával 
kiváltott ellenszenvvel. Ezt a két Heródes nevének azonossága magyaráz
za meg.

A 61-62 vers megszakítja az elbeszélést, és a szokásos 
samaritánus Dapi kronológia (Salselet) formáját követve számol be a fő
papváltásról. 6

A passió menete (63-77) a Máté féle elbeszélést követi, helyen
ként a szöveg szóról szóra megegyezik.

A konklúzióban három dolgot emel ki a szöveg. Először azt, hogy 
minden Jeruzsálemben történt, amit Jebisz néven, azaz az Ószövetség 
Dávid előtti elnevezésével illet. Ezt a nevet a Tolida és a Salselet krónikák 
Ebül vTntO, azaz az átkozott Sálemként említenek.87 Másodszor kihang
súlyozza, hogy nem állt szóba Jézus a samaritánusokkal, akiket itt „Izrael

83 0ri(}ai<; xr\ prrcpowAei. HEARD, R. G., „The Old Gospel prologues”, in JTS 6 
(1955), 8.

84 MACDONALD -  HIGGINS, 1971, 76.
85 Euszebiosz História Ecclesiae 3.31.3; 5.8.4, magyarul: VANYÓ, 1983, 130. 209.
86 Ilyen típusú krónika, vagy kronológia a Tolida és a Salselet ha Kohanim. Lásd 

NEUBAUER, 1869; BOWMAN; GASTER, 1909. Leírásukat lásd in ZSENGELLÉR, J., 
Gerisim as Israel, Northern Tradition o f the Old Testament and the Early History o f the 
Samaritans, Utrecht 1998, 20-22. 24-25.

87 NEUBAUER, 1869, 402, BOWMAN, 1954, 15R, GASTER, 1909, 408.
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fiainak” "02) és a „megtartóknak” (□‘Hűtíí) nevez. Ez a két elneve
zés a zsidóktól (D'HirP) való elkülönülésre, és a velük szembenállásra is 
rávilágít. Harmadszor kihangsúlyozzák, hogy az D’HirPPl mi? a vétkes 
Jézus halálában.

VIII. Keresztelő János és a keresztelés (86-99) Az előző gondolati 
vonalat viszi tovább ez a szakasz is. A 86-90 szakasz János halálának 
körülményeit taglalja Máté alapján. Egyetlen információval egészíti ki az 
evangélium szövegét, hogy Heródes székhelye Samáriában volt, és oda 
viteti Jánost. (89.vers). A 91. verstől bár Keresztelő János jellemzésével 
folytatja az előző gondolatkört, mégsem a próféta, hanem a keresztség áll 
a középpontban: Ahogyan Keresztelő kapcsolatba kerül Jézussal, a ke- 
resztséget többé már nem tolerálják a zsidók. János „szerette” Jézust, s ez 
elég ok arra, hogy elforduljanak tőle. A 96. vers szerint ez az elfordulás 
végleges volt. A 99. vers a keresztyénség államvallássá tételét feltételez
heti, de ha a szöveg még későbbi keltezését feltételeznénk, akkor akár a 
Jeruzsálemi Latin Királyságra is gondolhatunk. Keresztelő történetét el
mondja az Adler-Seligsohn krónika is, az egyes elemeket egy kicsit más
ként fogalmazva.88

IX. A 35 evangélium (100-) Ez a szakasz csupán a Hl kéziratban 
van meg, a másik héber és az Arab kéziratból hiányzik. A 15. irat esetében 
hiányzik az evangélium (bswrh) megnevezés, de ez csupán másolási hiba 
lehet, mivel a felsorolás következetesen minden iratot evangéliumnak 
nevez.,A szöveg, illetve a Jézussal foglalkozó hagyomány datálásánál ez a 
lista, amennyiben eredetileg a szöveghez tartozott, igen mérvadó. A legfi
atalabb meghatározható szöveg adja meg a terminus a quo-t. Ez pedig a . 
Az D'OHD arr^I? HŰK mondat már az újszövetségi kánon meglétét 
posztulálja. Az Adler Seligsohn krónika ezzel a mondattal zárja a Jézussal 
foglalkozó rövid részletét: „Jézus beszédei, és minden amit tett, meg van
nak írva a krónikák könyvében (□"'OVI "ISO)’’. Ez a hagyomány nem szá
mol be más szövegekről.

4. A samaritánusok és Jézus

A meglévő forrásokból nem teljesen egyértelmű a samaritánusok 
viszonyulása Jézushoz. Az Újszövetség alapján (Jn 4) Jézus magát mint a

88 ADLER -  SELIGSOHN, 1902-1903, 81.



97

samaritánusok számára is küldött messiást jelenti ki, akik közül sokan 
meg is tértek beszéde után. Mégis ebben a fenti szövegben egy teljesen 
más hangvétel érezhető. Ám ez a hangzás sem egyszólamú, hiszen a szö
veg elején Jézus családfájának ismertetése során, illetve az arra történő 
visszautalásban (58) egyértelműen negatív, míg a 81-83-ben az olvasható, 
hogy Jézus nem volt kapcsolatban „Izrael fiainak közösségével”, de „nem 
állt az ő útjukban, és ők sem álltak az ő útjában. Nem vádolták őt, és ő 
sem vádolta őket beszéddel.” Tehát semleges viszonyt feltételez Jézus és a 
közösség között. A Tóra és a samaritánus halákha szerint Jézus származá
sa valóban törvénytelen, másrészt a zsidók közül származik, ezért sem 
feltétlenül pozitív számukra. Mégis megfeszítése, és a zsidó közösségből 
történt kitaszítása, illetve követőinek kiválása elnyerte a samaritánusok 
szimpátiáját, ha követni nem is kívánták, kívánják őt.




