
Szörényi Andor

AZ EVANGÉLIUMOK MÖGÖTTI ÖSIHAGYOMÁNY
ÉS AZ ARÁM NYELVŰ MÁTÉ

A szentírástudományban általánosan elfogadott vélemény az, hogy
az első három kánoni evangélium (Máté, Márk és Lukács) mögött ősi szó
beli és részben írott hagyomány áll, amely ezeknek az ún. "szinoptikus"
(azaz: egybenézhető. egy nézéssel olvasható, áttekinthető) evangéliumok
nak főforrása,

Tudjuk azt is, hogy ez a forrás nem valami szóbelí vagy írott "ŐS

evangélium" formájában élt, hanem részlet-elbeszélésekbőlvagy följegy
zésekből állott, amelyekből bizonyos idő múltán gyűjtemények alakultak
ki. így gyűjtötték össze például az Úr Jézus szeavedésére és föltámadásá
ra vonatkozó történeteket, a Megváltó különböző mondásait, példabeszé
deit, tanításait stb. Ma már az sem kétséges szaktudósok előtt, hogy ezek
a szóbeli vagy írott részletek eredetileg arám nyelvűek voltak (lásd erre
vonatkozólag Black, Burney, J. Jeremias, Joüon, Torney stb. munkáit).
Hogy a szinoptikus evangéliumok mögött ősi, egykorú - tehát éppen
ezért megbízható és történetileg hiteles - arám nyelvű hagyomány és
feljegyzések állanak, azt bizonyítják, még a későbbi apokrif evangéliumok
is,arriint erre már rámutattunk a Vigilia 1960. októberi számában a Ta
más-evangéliummal kapcsolatban.

A kánoni evangéliumok közül csak egy fontos példát és bizonyíté
kat hozunk föl emellett: a Szent Lukács első két fejezetében leírt gyer
mekségtörténetet. Aki figyelmesen elolvassa Lukács evangéliumát, annak
különleges tanulmányozás nélkül is föltűnik az első két fejezetnek saját
ságos, a többitől eltérő jellege. Ez megnyilvánul: a) az erős szemitizmusok
kal telített stílusban; b) a jámbor, tanító célzatú elbeszélésmódban ; c) 'a
speciális palesztinai zsidó légkörben; d) a két fejezet egészen különleges
ószövetségi gondolatvilágában, s végül e)a tulajdonképpeni krisztusi ta
nítások és igazságok hiányában.

Hét kisebb elbeszélő részt foglal össze Szent Lukács, melyek a két
főszereplő: Keresztelő Szent János és az Úr Jézus fogantatásával és szü
letésével kapcsolatos csodás eseményekről számolnak be. Bár a két Iősze

replőt édesanyjuknak, Szűz Máriának és Erzsébetnek meleg rokonsági
kapcsolata már eredetileg ősszef'űzi, mégis a hét elbeszélés míndegyike
önmagában álló befejezett egész: 1,5-25; 1,26-38; 1,39-56; 1,57-80;
2,1-20; 2, 21-38 és 2, 41-52. így például az 1, 56 nincs tekintettel az 1,57
re, s ezért azt sem tudjuk, hogy Szűz Mária János születése előtt, vagy
csak utána ment-e haza Názáretbe; ugy.anakkor az 1,57-BO-ban a legki
sebb célzás sem található Szűz Máriára, sem az Úr Jézusra, hanem tulaj
donképpen folytatja az 1,5-25-öt, ahol János fogantatásáról van szó, A
2, 1-40-ben viszont egy árva szó sincs Jánosról, sőt az 1,26-38-ra sem
történik utalás, arra ti., hogy Szűz Mária a Szentlélektől foganta szent
Fiát. S ha eltekintünka két gyermekségtörténetet összekötő 1,39-56-tól,
mely.ben a Boldogságos Szűz Mária Erzsébetnél történt látogatásáról van
szó, akkor Keresztelő Szent János fogantatásának és születésének egész
történetében semmi vonatkozás és utalás sincs az Úr Jézusra. Az Úr Jé
zus gyermekségtörténetében azonban két helyen is találunk utalást Ke
resztelő Szent Jánosra; az 1,26 és 36-ban, amiből nyilvánvaló, hogy idő

belileg a Jánosról szóló részek keletkeztek korábban. A két főszereplő köré
csoportosuló elbeszélések egyébként annyi félreismerhetetlen párhuzamot
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mutatnak föl, hogy nem lehet kétséges: Szent Lukács szándékosan állí
totta így össze első két fejezetét, hogy ti. a közös vonások élesen kídom
borodj anak.

E hét történet szerzője csak palesztinai zsidó-keresztény lehetett, aki
(esetleg "akik", ha többen voltak) kétségkívül írásban és arám nyelven je
gyezte föl azokat. Nemcsak a pogány-keresztény Szerit Lukács, de még
egy Palesztinán kívül élő ún. hellenista zsidó v:agy zsidó-keresztény sem
ismerhette ennyire a palesztinai szokásokat, vallási és speciálls templomi,
rituális előírásokat, nem szerezhette meg azt a "helyi zamatot" és sajá
tos felfogást, amely a Lk. 1-2 fejezetekben lépten-nyomon megnyilvá
nul. Ezeket a részleteket csak "benszülött" írhatta, "idegen" számára lé~

nyegtelenek és érthetetlenek voltak. A följegyzések eredeti arám nyelvét
bizonyítja az a tény is, hogy az első két fejezet tele van szernitizmussal,
ugyanakkor,amikor az összes evangélísták közül Szent Lukács beszélt és
írt legszebben görögül. Az evangélium görög szövege elárulja azt, hogy
arám eredeti alapján íródott. Ez a palesztinai arám jelleg annál föltű

nőbb, mert Lukács evangéliuma kétségkívül pogány-keresztények szá
mára íródott, mégpedig egy olyan korban, amikor az olvasók - még az
esetleges palesztinai zsidó-keresztény hívők számára is - elvesztették je
lentőségüketa régi zsidó vallási szokások és előírások.

jellemző Szent Lukács történetírói lelkiismeretességére és hűségére,

hogy forrásain nem végez komoly ún. "redaktori", átalakító munkát. Ű
ugyan erőteljesen hangsúlyozza evangéliumának előszavában, hogy min
den forrásnak "elejétől fogva gondosan végére járt" (1, 3), de az egyszer
megvizsgált forráson nem változtatott saját hitének és nézetének érdeké
ben. Éppen ezért az első két fejezet elbeszélésébe nem visz bele semmi
olyan tanítást és tényt, melyek mind Lukács, mind az olvasók számára
régóta ismert és hitt dolgok voltak: nem tulajdonítja azokat anakronisz
tíkusan a történet korának és szereplőinek. Az egész Lukács-i gyermekség
történetben következetesen Krísztus előtti felfogás nyilvánul meg, "tel
jesen hiányoznak a különleges keresztény vonások és gondolatok", ahogy
ezt igen helyesen jegyzi meg a katolikus J. Schmid (Das Evangelium nach
Lukas, Regensburg; 1955. 86. 10).

A Messíás mind a Keresztelő Szent Jánosról, mind az Úr Jézusról
szóló részben Dávid trónját birtokló. a népét az ellenségektől megszaba
dító és sorsát jobbra fordító király: 1,32-33: 1,54-55; 1,69. 71. 74, és
még Símeon jövendölése, amely pedig legközelebb áll az Üjszövetséghez
- Lk. 2, 29-32 -, sem haladja meg gondolatkörében az ószövetségi pró
féták jövendöléseit. Mert hiszen azt ők is megjövendölték. hogya zsidók-,
nak születendő Messiás a pogányoknak is megvilágosítöja lesz ... A Mag
nificat, a Benedictus - Szűz Máriának és Zakariásnak hálaéneke - tel
jesen ószövetségi himnusz, s ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy mind
kettő ószövetségi énekekből és zsoltárokból van összeállítva, hanem ab
ban is, hogy a Lukács evangéliumában egyébként félreérthetetlenül és
mindenki által elismerten leírt és tanított' krisztusi hitre, tanításra, meg
váltásra, az Úr Jézus későbbi életére, de még János szerepére vonatkozó
lag sincs bennünk még távoli célzás sem. így például az angyal nem azt
hirdeti Zakariásnak, hogy születendő fia az Úr Jézus előfutára lesz, ha
nem azt, hogy az Úr az Isten előtt fog jámi és az Isten iránt teszi majd
készségessé a népet. Zakariás hálaénekében sincs szó arról, hogy János a
vele any.ai ágon közeli rokonságban lévő Jézusnak lesz nyilvános műkö

désében előkészítője, hanem csak arról, hogy ő a "Magasságbeli prófétá
ja" lesz, s "az Úr (azaz: Isten) előtt fog haladni, hogy előkészítse útját"
(1, 76). Nem kétséges, hogy Szent Lukács nagyon jól tudta: Keresztelő
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Szent János.nem általában az Istennek, hanem külőnlegesen az ő Fiának,
az Úr Jézusnak volt előfutára: ezt világosan meg is írja evangéliumának
3. fejezetében, de ezt a tudást, ezt az ismeretet nem tulajdonítja János
szüleínek, akik fiuk születésekor erre nem gondoltak ...

Egyetlen újszövetségi gondolat és kinyilatkoztatás található a két fe
jezetben, a 2,49: "Miért kerestetek - kérdezte Jézus -, nem tudtátok,
hogy Atyám házában kell lennem? l" E szavakkal a 12 éves Jézus kije
lenti azt, hogy a szülőnek járó tiszteleten és engedelmességen kívül és
felül nagyobb és erősebb kötelezettsége is van: az ő Atyja házában, oa
templomban kell lennie. De az Úr nem azt mondja, hogya "mi Atyánk
házában", hanem félreérthetetlenül "az én Atyám" házáról beszél, még
pedig édesanyjának és törvényszerinti, nevelő apjának. Az "én Atyám"
tehát világosan szembe van állítva az Úr Jézus édesanyjával és földi
"törvényes" apjával ... Az Isten az ő atyja, mégpedig nem úgy, ahogy
atyja minden embernek, hanem egészen különleges módon, egyedülállóan,
ahogy még Szűz Máriának sem atyja, ahogy csak "az én Atyám !" E sza
vakkal a 12 éves Jézus kinyilvánítja az ő isteni természetét, természetes
istenfiúságát, de - és ez döntő fontosságú az egész elbeszélésben s a
történet hitelességének vizsgálatában - Lukács hozzáteszi, hogy Szűz Má
ria és Szent József "nem értették, mit akart ezzel mondani l" (2,50). Azaz:
Lukács, amikor evangéliumát írja, tanítja és hiszi, hogy Jézus az Isten
fia, de Mária és J ózsef ezt nem tudták, nem értették még akkor, amikor
az esemény történt.

Nem kétséges tehát, hogy Lukács gyermekségtörténete rnögött, mint
ahogy álltalában a szinoptíkus evangéliumok leírásai mögött, ősi palesztí
naí és egykorú arám nyelvű hagyomány van. Ennek a ténynek tudatában
volt az őskeresztény egyház is, éppen ezért nem lehet csodálkozni azon,
hogy Papiasz híerapolíszi püspök alapján a Kr. u. II. század végétől ál
talánosan elterjedt nézet volt, hogy az első evangélista, Szent Máté, mun
káját eredetileg arám nyelven írta. Ez a nézet annál inkább megalapo
zöttnak tűnt föl, mert az nem kétséges, hogy Márkkal és Lukáccsal szem
ben, Máté az ő evangéliumát főleg zsidókeresztények számára írta.

Szent Papiasz tanúsága

Cezareaí Euzebiusz idézi egyháztörlénelmében (III. 39, 14-16) Szent
Papiasz "Logion Kűriakón exegézeísz" című munkájából azt a részt, mely
ben a püspök közli az ő tanítójának. egy bizonyos János nevű "prezbiter
nek" tanúságát Márk és Máté evangéliumáról. Most mínket nem érdekel
az a kérdés, hogy ez a "János prezbiter" Szent János evangélista-e, vagy
az Úr Jézus egy másik János nevű tanítványa, hanem csak az, hogy az
idézett szavak szerint ez a tanítvány látszólag azt állítja: "Máté a legi
ákat (azaz: az Úr által mondott és cselekedett dolgokat) héber dialektus
han állitotta össze." E szavakat általánosan úgy értelmezték, hogy Szent
Máté a zsidóknak akkor használatos nyelvén, azaz arámul írta meg evan
géliumát. A XVIII. század végéig ez volt a tudósok között is az általános
felfogás, melyet senkinek sem jutott eszébe kritikailag felülvizsgálni vagy
részletes elemzés tárgyává tenni.

A nem katolikus biblíakutatók mintegy 150 év óta, s újabban a ka
tolileus tudósok között is egyre többen azt állítják azonban, hogy a ma
ke-zünkben lévő Máté-evangélium eredetileg görögül íródott és nem arám
ból készült fordítás. Az emellett szóló érvek három csoportba oszthatók:
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1. Máté evangéliumának nyelvezete egyáltalában nem mutat fordítás
jelleget. Az egész 2Il fejezeten keresztül annyira egységes a stílus, hogy
aza fordító sosem tudta volna elérni. Ezenkívül számos olyan szójáték,
szókép fordul elő Máténál, mely osak a görög nyelvben van meg, s amely
nek nincs arám párhuzama. A régi, hagyományos elmélet védői ezzel
szemben rámutatnak ugyan arra, hogy Máté könyvében sok aramaizrnus
található, de ez nem lehet érv az arám nyelvű eredeti mellett, mert pél
dául Márk evangéliumában Bakkal több azaramaizmus - pedig kétség
telenül eredetileg görögül íródott -, sőt az apokrif Tamás-evangéliumnak
kopt szövegében is sok aramaízmus van - pedig a kopt szöveg egy görög
eredetinek fordítása. Az aramaízmusok mind három esetben nem valami
'"eredeti" arám szövegnek, hanem a mögötte álló arám nyelvű szóbeli és
írott hagyománynak a tanúi és bizonyítói.

2. Máté evangéliumában 41 ószövetségi ídézet olvasható, melyek közül
20 csak nála található, 21 pedig megvan Márknál és Lukácsnál is, vagy
legalábbis az egyiknél. Ha már most Máté könyve eredetileg arámul írá
dott volna, úgy abban ezek az idézetek arám nyelvűek lettek volna, IS a
fordító vagy onnan közvetlenül fordította volna azokat görögre. vagy
egyszeruen az ún. Hetvenes görög fordítás alapján közölte volna Azokat.
A helyzet azonban az, hogy míg a csak Máténál szereplő idézetek a hé
ber szöveget követik, a mindhárom szinoptikusnál megtalálható idézetek a
Hetvenes fordításból valók. Ez annak bizonyítéka, hogy ahol Máté forrá
sokat használ (s ezek egyike kétségkívül Márk evangéliuma volt), ott a
forrásnak megfelelően a görög fordítás alapján idéz, míg az önálló idéze
teket a héber szövegnek megfelelőerr adja vissza.

3. A ma kezünkben lévő három színoptíkus evangélium közül nem
Máté, hanem Márk a legrégibb. Ez nyilvánvaló a két evangélium szövegé
nek exegetikal és teológiai vizsgálatából. s ma már olyan tudományos
megalapozottsággal rendelkezik, hogy például az egyik legkiválóbb kato
Iíkus kutató a világhírű Wikenhauser Einleitung in das N. T: című mun
kájában (Herder, Freiburg im Br. 1953) már a tárgyalás sorrendjével is
kifejezésre juttatja, mert az evangéliumok közül elsőnek Márkéval fog
lalkozik. Márk evangéliumának terjedelme egyébként 661 vers, Mátéé
1068, s ebből a Márk-féle 661..1ből több mint 600-at beledolgozott s föl hasz
nált saját munkájában Máté. Márk tehát nem "megrövidíJ1:őjeés követője

Máténak", mint ahogy azt Szent Agoston is gondolta, hanem egyik forrása
volt Máté könyvének éppenúgy, mint Lukács evangéliumának is. Az igaz,
hogy a Máté-evangélium elsősorban zsidó-kéresztények számára íródott,
de ebből nem következik egy arám nyelvű eredeti, mert az evangélium
keletkezési idejében már régóta pogány-keresztény volt az ősegyház nagy
többsége, s a zsidá-keresztények is értettek görögül. A zsidá-keresztények
szakadár-eretnek ága, az Ebioniták - akik pedig teljesen elszakadtak a
pogány mísszíótól. és a kereszténységet zsidó vallásielemekkel hamisitot
ták meg - apokrif evangéliumot használtak, az Evangelium ebionitarum
ot, de ennek is, mega másik eretnek zsidó-keresztény szekta hamis evan
géliumának, az Evangelium Hebraeorumnak a szővege is görögül íródott.
csak a Szíriában élő zsidá-keresztények apokrif evangéliuma, az Evan
gelium Nazaraeorum íródott arám nyelven. Ezt gondolták régen sokan az
"eredeti arám nyelvű Máténak", pedig nem más, mint az eredeti görög
nyelvű Máté késöbbl fordítása és kibővítése arámul (L. erre vonatkozá
Iag: Hennecke-Schne,emelcher: Neutestamentliche Apokryphen, I. 1959. 75
kk. ol.)
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A Papiasz-szöveg helyes értelme

Egy súlyos probléma várt a legújabb időkig megoldásra: ha Máté
evangéliuma eredetileg görögül íródott,hogyan keletkezhetett az ősi ha
gyományos nézet egy arám "eredetiről" ? Erre a kérdésre adott választ
Joseph Kürzinger eichstátti professzor a német katolikus szentírástudósok
1959. évi kongresszusán, majd később a Biblische Zeitschrift 1960. januári
számában ("Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des Matthausevange
liums"). Vizsgáljuk meg most a kérdést Kürzinger kifejtése és egyéb meg
gondolások alapján.

Első döntő jelentőségű megállapítása Kürzingernek az a tény, hogy
Papiasz Euzebiusz által idézett szövege elsősorban Márk evangéliumáról
szól, s a Mátéra vonatkozó mondat csak folytatása és kiegészítése a Márk
kal kapcsolatos tanításának. Éppen ezért a Mátéról szóló rész nem ön
állóan és külön, hanem csak a Márkról szólóval együtt és azzal kapcsolat
ban értelmezhető. A különálló értelmezésben Euzebiusz a hibás, aki a
Márkra vonatkozó tanúság közlése után hozza ugyan a Mátéra vonatkozót,
de közbeszúrja: "ezt mondja Papiasz Márkról, Mátéról pedig ezeket be
széli", s így az egybefolyó papiaszi sz öveget különválasztja és elszakítja
egymástól. Egyébként is elképzelhetetlen, hogy Papiasz az őskeresztény

ségben legnagyobb tekintélynek örvendő Máté evangéliumáról kurta pár
szóval emlékeznék meg csupán, amikor előzőleg bőven és részletesen tár
gyal Márkéról, melyet jóval kevesebbet használtak.
. Ha már most Papiasz szövegét egységesen vizsgáljuk, nem kétséges,
hogy ő, illetve tanítója, "János prezbiter", Márk munkáját, annak irodal
mi műfajátakarjamegvédeni az "irodalmárok", a stílus és retorika ak
kori megszállottjainak támadásával és lebecsülésével szemben. Kihangsú
lyozta azt, hogy amit Márk leírt, azt "akribósz", azaz pontosan, lelkiisme
retesen írta meg. Az "emnémoneuzen" szó a klasszikus görögben éppen
úgy, mint az akkori ún. koiné nyelvben is igen sokszor nem "emlékezni"
jelentésben áll, hanem "megemlít, feljegyez, beszámol" stb. Papiasz te
hát nem azt mondja - mint ahogy eddig tévesen értelmezték -, hogy
Márk pontosan feljegyezte azt, amire "emléke2lett" (ez nem védelem, ha
nem támadás volna Márkkal szemben), hanem azt, hogy ő mindent pon
tosan följegyzett, amit Péter apostoltól - a szem- és fültanútól megtu
dott. Márk ugyanis - folyatja Papiasz - Péter apostol "hermeneutész"-e
volt, amikor evangéliumát megírta, A "hermeneutész" szót eddig általá
nosságban "tolmácosal" fordították, s úgy magyarázták Papiasz szavait,
hogy Márk a Péter által arámul mondott prédikációkat fordította volna
le görög nyelvre a híveknek. Ez a magyarázat is téves, mert a "hermé
neuó" ige elsődleges jelentése nem "tolmácsolni, fordítani", hanem "ér
telmezni, magyarázni, előadni, kifejteni, hirdetni", s a hermeneutész szó
ennek megfelelően az, aki másnak tanítását közvetíti, gondolatait előad

ja". Márk tehát nem fordítója, tolmácsa volt Péternek, hanem az ő pré
dikációi tartalmának közvetítője evangéliumán keresztül. (V. ö. Theol.
Wörterbuch 'z. N. T. II. 660 L) A "herméneuó" szó az akkori és klasszikus
retorikának műszava volt, ami kiviláglik például Arisztotelesz Peri her
méneiasz című munkájából, mely természetesen nem a fordításról vagy
tolmácsolásról szól. Szent Péternek amúgysem volt szüksége nyelvi tol
mácsra, mert először is galileai lévén, az akkori helyzetnek megfelelően

valószínűleg jobban beszélt görögül, mint a jeruzsálemi Márk, azonkívül
Kornéliusz házában is' görögül beszélt - tolmács nélkül (Apcsel. 10).

Kürzinger - igen helyen - megállapítja azt is, hogy Papiasz szavai
ban a "taxisz" mit jelent. A "taxisz" - rend, sorrend, katonai vagy íro-

330



dalmi, művészí rend; s a görög grammatikusok és rétorok igen sokat írtak
Papiasz idejében is a különböző prózai és költői műveknek "itaxiszáról",
egy-egy munkának irodalmi, művészi formájáról, műfajáróL Papiasz te
hát megállapítja Márkkal kapcsolatosan azt, hogy evangéliumának meg
írásában .pem követett semmilyen - hogy úgy mondjam - "hivatalos
rnűfajt", nem öntötte művészi formába elbeszélését, mint ahogy ezt a
görög-hellenista irók még a történésztől is megkövetelték. Az ő számára
csak az volta fontos, hogy mindent pontosan és hűségesen Ieírjon, hogy
semmit meg ne hamisítsen abból, amit Pétertől hallott és megtudott. És
világos, hogy egy történetírónál ez a lényeg,ez a fontos, nem a művészi

forma.
Ha a "herméneuó" ige Papiasz Márkról szóló rnondásában "kifejteni,

előadni, leírni" értelemben szerepel, úgy nem jelenthet mást a Mátéról
szóló rövid kis mondatban sem, amikor azt mondia: Máté héber dialek
tusban írta meg a Iogiákat ... Előzőleg kifejti: Papiasz, hogy Márk a .,10
giákat", azaz "az Úr Jézus által mondobt és cselekedett dolgokat" nem
művészi sorrendben írta le. Máté is írt ezekről a .Jogíákról" egy könyvet,
de ő már "szüntaxiszban",az,az bizonyos művészi rendben, Ezt a rnű

vészí rendet és kompoziciót a figyelmes olvasó rögtön felfedezheti Máté
evangéliumában, s azt a nem hívő krítikusok is nagyra értékelik. Máté
is, Márk is a "logiákról",az Úr "dolgairól" írt, de Márk művészi rend
nélkül, Máté ellenben már bizonyos szísztematikus kompoziciót követve.

Mi volt aza műfaj, az az írásmód, melyet Máté követett evangéliumá
nak megírásában ? Megmondj a Papiasz: .Jiebraídi dialektó" írta meg azt,
És itt következik Kürzinger döntő jelentőségű megállapítása: a dialektosz
szó nem nyelvet jelent (akkor Papiasanak .a görög "glossza" szót kellett
volna használnia), hanem "beszédmód, írásmód, stílus", még pedig egy
egy szerzőnek, egy-egy műfajnak stb. különleges kifejezési módját. Máté
a zsidóknál ismeretes és használatos forma szerint, műfaj szerint állította
őssze evangéliumát, mindkettő: Márk is, Máté is úgy szerkesztette meg
(herméneuzen), ahogy tudta: Márk pedig semmiképpen sem hibáztatható
azért, mert ő nem követelőadásábanművészí rendet. Ezt állítja és mond
ja Papiasz és nem azt, amit tévesen és rosszul következtettek ki szavaiból:
hogy ti. az eredeti arám nyelvű Mátét mindenki úgy "fordította" görögre.
ahogy tudta.

Ezek szerint Papiasz szővegének helyes fordításaa következő: "Márk
mint Péternek szócsöve, amiről beszámol, azt pontosan írta le, ti. az Úr
által cselekedett és mondott dolgokat, de nem művészi sorrendben. Nem
hallgatta ugyanis az Urat, sem követője nem volt, hanem később - ahogy
mondottam ---;- Péter (követője) volt. Ő (ti. Péter) tanításait a szükségletek
szerint tartotta meg, de nem úgy, hogy az Úr logiáinak sorrendjét (mű

vészi rendjét) alkotta volna meg. Igy nem hibázott Márk, amikor egyes
dolgokat úgy írt le, ahogyan elmondotta. Csak egyre ügyelt· ugyanis, hogy
semmit el ne hagyjon abból, amit hallott és hogy semmit se változtasson
meg bennük. Máté azonban a héberek szerkesztési (írási) módja szerint
állította össze a logiákat. Mindkettő úgy alkotta meg, ahogy tudta."

Egy kérdés vár még tisztázásra: honnan eredt ezek alapján az az álta
lános és ősi hagyomány, mely Máté állítólagos arám. eredetijéről beszél?
Az egyik alapvető okot már megemlítettük. Nem volt kétséges az ősegy

ház tanítói, vezetői és hívei előtt aza tény, hogy az Úr Jézus is, ,s az első

időkben az apostolok is a zsidók akkori nyelvén, tehát arámul hirdették
az evangélíumot. Az Apostolok cselekedetei is beszámol arról, hogy Szerit
Pál "hebraisz díalektoszt'-t használt, vagy hall (21,40: 22,2; 26. 14; v. Ö.
1, 19), de itt mindig a "hé" névelővel áll, ami világosan mutatja, hogy nem



stílusról, írásmódról vagy beszéd- és kifejezésmódról, hanem "nyelvről"

van szó. Papiasz viszont elhagyja a névelőt, mert nem a héberek nyelvé
ről akar szólni. Eme azonban nem figyeltek Papiasz követői, s mivel a
hagyomány arámnyelvüségéröl tudtak, kézenfekvő volt, hogyaMátéra
vonatkozó tanúságtételt úgyértelmezték, hogy maga az evangélium ké
szült eredetileg arám nyelven, a "zsidók dialektusában".

A későbbi "hagyomány" kizárólag Papiaszra támaszkodik, így az
utána következő első tanú, akinek hatalmas tekintélye döntő befolyást
gyakorolt a későbbi állásfoglalásokra. Szent Ireneusz egyszerűen megis
métli Papiasznak mondását, s ő is .a "dialektosz" szót használja mond
ván, hogy Máté a zsidók között "ré idia autón dialek tó", azaz: az ő saját
dialektusukban írta meg evangéliumát. Origenesz már kerüli a "dialek
tosz" szót és félreérthetetlenül héberek nyelvéről beszél ... S ahogy rnú
lik az idő, egyre több legendarius elem kerűl be ebbe a tudósításba, így
például az Euzebiusz által följegyzett dolog, hogy ti. Pantenusz Indiában
látta volna az arámnyelvü Mátét, melyet oda Bertalan apostol vitt volna el.

Az egész hagyomány tehát tulajdonképpen egy embert jelent: Papi
aszt. A Pápai Szentírási Bizottságnak viszont van egy döntése, mely az
állítólagos "ős-Máté"-v,al kapcsolatosan azt állapítja meg, hogy az az
arám nyelvü "ős-Máté" lényegileg meg kell, hogy egyezzék a mai görög
Mátéval. Ez a döntés két célt szolgált annak idején (1911. június 19.): egy
részt azt, hogy megvédje Máté evangéliumának sugalmazott [ellegét, más
részt pedig az evangélium-jellegét, hogy ti. eredetileg nem valami .Jogía
gyűjtemény" volt, melyben osakaz Úr Jézus beszédei szerepeltek volna
mínden történeti adat hozzáadása nélkül. E kettős alapot és célt tökélete
sen biztosítja az általunk kifejtett új elmélet.

•EBBEN A PERCBEN!

Múlnak az évek
s indulnak újra.
Hallom a hívást
harsogva, zúgva:

Jössz-e utánam,
ahogy daloltad ?
- Ma más a dolgom,
holnap. " Majd holnap!

Napra nap illan,
futnak a percek.
Mit megfogadtál,
már elfeledted?

Engem 'akartál
szeretni jobban -
más útra tértél
lopva, titokban ...

Nekeni igérted
egész valódat !
Hová jutottál?
- Holnap. Majd holnap!

Kalandos-szépet
hoztak az álmok,
eljárom még a
tavaszi táncot!
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Tavaszi táncot
koszorús fejjel,
de nem tövissel,
de nem kereszttel!

H ervad a rózsa,
a rímek kapnak ...
Elmegyek hozzád
holnap. Majd holnap!

Múlnak az évek,
indulnak újra.
Hallom a hívást
szelíden, súgva:

Eltéved,! gyermek,
könnyelmű, kedves,
jőjj ide hozzám,
símulj szívemhez.

Felragyog egy perc
tlaloló fényben:
- Itt vagyok ime,
tiéd egészen!

Könnyem és csókom
ég a kereszten ...
Uram, nem holnap,
a z o n n a l kezdem!

Barsy ["ma


