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"Miközben a kis Jézus szüleivel Egyiptomban tartózkodott, a gyer
mek János édesanyjával, Erzsébettel a sivatagban vándorolt.

Öt év múlva a jámbor és áldott anya, Erzsébet elhunyt, és
szent János ott ült mellette, és siratta, mert nem tudta, hogyan
burkolja be, és hogyan temesse el, mivel halála napján csak hété
ves és hat hónapos volt. És Heródes is ugyanazon a napon halt
meg, mint boldog Erzsébet.

Amikor az Úr Jézus Krisztus, aki szemével látja az eget és a
földet, megpillantotta rokonát, Jánost, amint ott ült és sírt anyja
mellett, elkezdett ám ő is hangosan sírni, hosszasan, anélkül,
hogy bárki is tudta volna sírásának az okát. Amint az anyja ész
revette, hogy sír, megkérdezte: »Miért sírsz? Talán csak nem szi
dott meg az öreg József vagy valaki más?" És a szája, mely tele
volt élettel, így válaszolt: »Nern, édesanyám, az igazi ok az, hogy
rokonod, az öreg Erzsébet, árvaságban hagyta Jánost, akit annyira
szeretek. Most éppen sír holtteste fölött, amely ott fekszik a he
gyen."

Amikor a Szűz meghallotta ezt, ő is siratni kezdte rokonát, Jé
zus azonban ezt mondta neki: »Ne sírj, szűz anyám, még ebben
az órában látni fogod Őt." És amíg ezt elmondta anyjának, íme
egy fényes felhő ereszkedett le, éppen közéjük. És Jézus ezt
mondta: »Hívd Salomét, és vigyük magunkkal őt!" Felszálltak a
felhőre, amelyelrepült velük az Ain Karim sivatagba, arra a hely
re, ahol boldog Erzsébet teste feküdt, és ahol szent János ült. Az
Üdvözítő így szólt a felhőhöz: »Hagyj bennünket itt, e helynek
ezen a felén!«. Az pedig tüstént elment, odaért arra a helyre, s
onnan felszállt. Zaja azonban megütötte János úr fülét, elfogta a
félelem, s otthagyta anyja testét. Egy hang azonban tüstént utolér
te és ezt mondta neki: »Ne félj, János, Jézus Krisztus vagyok, a te
mestered. A rokonod vagyok, Jézus, és szeretett édesanyámmal
együtt azért jöttem, hogy részt vegyek boldog Erzsébetnek, a te
szent édesanyádnak temetésén, mert ő az én anyámnak a roko
na.« Amikor a boldog és szent János ezt meghallotta, visszafor-
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dult. Ezután az Úrkrisztus és szűz anyja megölelte őt. És az Üd
vözítő ezt mondta szűz anyjának: »Kelj föl és te is, Salome, és
mossátok meg a testétl« És ők megmosták boldog Erzsébet testét
abban a forrásban, ahonnan ő vizet szokott húzni önmaga és fia
számára. Ezután a szent szűz Mária úrasszony megfogta boldog
Jánost, sírt fölötte és megátkozta Heródest azokért a bűnökért,

amelyeket elkövetett. Erre Mihály és Gábor lejöttek az égből a
földre, és megásták a sírt. Az Üdvözítő pedig ezt mondta nekik:
»Menjetek, hozzátok ide Zakariás lelkét, meg Simeon pap lelkét,
hogy énekeljenek itt, amíg eltemetitek a testét!« És Mihály tüstént
idehozta Zakariás és Simon lelkét, akik beburkolták Erzsébet tes
tét, és sokáig énekeltek fölötte.

És Jézus Krisztus meg édesanyja hét napig maradtak a szent és
boldog János mellett, kifejezték részvétüket boldog Jánosnak any
ja haláláért, és megtanították arra, hogyan éljen a sivatagban. Bol
dog Erzsében halála napja pedig február IS-én volt. Ezután Jézus
Krisztus így szólt anyjához: »Menjűnk arra a helyre, amelyen el
kezdhetem munkárnat.« Szűz Mária azonban tüstént elsírta magát
János egyedülléte miatt, mert nagyon fiatal volt még, s ezt mond
ta: »Vigyük magunkkal, hiszen árva: nincs senkíje.« De Jézus ezt
mondta neki: »Ez nem Atyám akarata, aki a mennyben van. A
vadonban fog maradni egészen addig a napig, amelyen majd
megmutatja magát Izraelnek. Vadállatokkal teli sivatag helyett,
angyalokkal és prófétákkal teli sivatagban fog járni, mintha sok
nép lenne ott. Aztán itt van Gábor is, az angyalok feje, akit meg
bíztam azzal, hogy védelmezze, és adjon erőt neki az égből. To
vábbá, ennek a forrásnak a vizét olyan édessé és ízessé teszem,
mint az a tej volt, amelyet anyja melléből szopott. Ki viselte
gondját gyermekkorában? Hát nem én vagyok az, ó édesanyám,
aki jobban szereti őt, mint az egész világot? Zakariás szintén sze
rette őt, ezért elrendeltem, hogy jöjjön ide, és kutasson utána,
mert bár teste el van temetve a földben, a lelke él.;«,

Ezeket a szavakat mondta Jézus Krisztus anyjának, miközben
János a sivatagban élt. Ezután felszálltak a felhőre, János pedig
nézte őket és sírt, Mária úrasszony is keserűen siratta, mondván:
»[aj nekem, jaj, János, mert egyedül vagy a sivatagban, és nincs
veled senki sem. Hol van Zakariás, az apád, és hol van Erzsébet,
az anyád? Hívasd ide őket, és sírjanak ma velemi-

És Jézus Krisztus ezt mondta neki: Ne sírj, anyám, emiatt a
gyerek miatt! Nem fogok megfeledkezni róla«. És miközben kiej
tette ezeket a szavakat, íme a felhő felemelte és elvitte őket Názá
retbe. Ott aztán beteljesített mindent, ami az emberiségre tartozik,
kivéve a bűnt."

***
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fenti kivonatol.

Az egészben, illetőleg részben fennmaradt vagy csak utalásokból
meg kivonatokból ismert nagy számú apokrif evangéliumot három
típusba lehet sorolni. Az első típusba tartoznak azok, amelyek va
lamilyen összefüggésben állnak a kanonikus evangéliumokkal, el
sősorban a szinoptikusokkal. Ezek esetében vagy Márk és Máté
hatásával kell számolni, vagy valamiféle, szinoptikusok előtti ha
gyománnyal, amely szóban élt tovább. Az e típusba sorolt apokrif
evangéliumokat általában a 2. század első felére, közepére datálják,
például ilyen a Nazarénusok evangéliuma, a Héberek evangéliuma stb.
A második csoportba sorolt evangéliumok közös vonását a gnosz
tikus jelleg biztosítja. Ezek az evangéliumok azért íródtak, hogy
Jézus szavaival szerzőik gnosztikus tanokat terjesszenek isteni ki
nyilatkoztatásként víziók vagy mondások formájában. A gnózis tit
kos megismerés a kozmosz és az ember keletkezéséről, céljáról,
amely csak a kiválasztottaknak juthat birtokába. Ezen iratokban a
kanonikus evangéliumok hatása érhető tetten, tehát valamikor a 2.
század végétől a 3. század végéig keletkeztek, például ilyen Tamás
evangéliuma, Az Igazság evangéliuma stb. A harmadik típusba sorolt
evangéliumokra a kiegészítés eljárása jellemző: szerzőik kiegészítik
a kanonikus evangéliumoknak Jézussal, szüleivel és más szemé>
lyekkel kapcsolatos tényeit. A keresztény tömegek többet szerettek
volna tudni az evangéliumok szereplőinekéletéről, s a gyermekség
evangéliumok ismeretlen szerzői ezt a kíváncsiságot igyekeztek ki
elégíteni legendák, mondák, egyszóval a néphagyomány alapján, s
éppen ebben van ezen írások legfőbb értéke. Közülük a legkorábbi
Jakab prótoevangéliuma, amely a 2. század vége felé keletkezett, a
legkésőbbi pedig Pszeudo-Máté evangéliuma, amely a 8-9. században
nyerhette el végleges formáját.

Ezen harmadik típusba sorolható az a kivonat, amely egy arab
nyelvű Keresztelő János élete című munkában maradt fenn. A kéz
irat szerint e művet egy Serapion nevű püspök írta 385 és 395 kö
zött, feltehetőleg görögül, és később arabra fordították.'

Keresztelő Szent János tevékenységéről mind a négy kanoni
kus evangélium beszámol. Máté elmondja, hogy János bűnbána

tot hirdetett, keresztelt, és Jézust is megkeresztelte (3. fejezet), kö
vetséget küldött Jézushoz, aki tanúskodott róla (11,2-14), majd
Heródes elfogatta és lefejeztette (14,1-12). Márk vele kezdi evan
géliumát, s ő is megemlíti, hogy János megkeresztelte Jézust (1,1
11), majd tudósít arról, hogy Heródes börtönbe vetette és lefejez
tette (6,14-29). Lukács új tényekkel gazdagítja Máté és Márk ada
tait. Elmeséli János születésének előzményeit, Mária látogatását
Erzsébetnél, majd János születését (1,5-80). Ezután-beszámol fellé
péséről, Jézus istenségéről való tanúskodásáról, bebörtönzéséről

(3,1-22), követségéről Jézushoz, és Jézus tanúságáról Jánosról
(7,18-30), majd röviden utal halálára (9,7-9). János evangélista is
leírja Keresztelő János első és második tanúságát Jézusról (1,19
34), és szól János tanítói tevékenységéről (3,22-36).
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Keresztelő János
gyennekkora

A kanonikus
evangéliumokból átvett

elemek

A kanonikus evangéliumok fenti tényeiből nyilvánvalóan hi
ányzik Keresztelő János gyermekkora, pontosabban az, hogyan
vészelte át a betlehemi gyermekgyilkosságot. József Máriával és a
kis Jézussal ugyanis Egyiptomba menekült a betlehemi gyermek
gyilkosság elől (Mt 2,13-18), és az ismeretlen szerző szerint a
gyermek Keresztelő Jánost is meg kellett menteni a dühöngő He
ródes elől, hiszen csak fél évvel volt idősebb Jézusnál. Ezt a hi
ányt pótolja a szerző, amikor elmeséli, hogy miközben Jézust
Egyiptomba menekítette József, a kis Jánost anyja, Erzsébet a si
vatagba vitte. A kivonatban szereplő Ain Karim sivatag valószí
nűleg azonos János antik hagyományra visszamenő szűletési he
lyével, En karimmal (ma En kérem). E részlettel arra is választ ad
a szerző, miért élt János a pusztában. Azért, mert először anyja
odamenekült vele, majd anyja halála után Jézus megtanította arra,
hogyan kell a pusztában élni.

A történet megformálásához a szerző felhasználta a kanonikus
evangéliumok következő adatait: "Rokonod, Erzsébet is fiat fo
gant öregségében" (Lk 1,36); "Azokban a napokban Mária útra
kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás házá
ba érkezve köszöntötte Erzsébetet" (Lk 1,39); "Heródesnek, Judea
királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap" (Lk 1,5); "Volt
Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő ember" (Lk
2,25); "János a pusztában keresztelt, és bűnbánati keresztséget hir
detett a bűnök bocsánatára" (Mk 1,4); "Vadállatok közt élt, de an
gyalok szolgáltak neki" (Mk 1,13); "Én Gábor vagyok, az Isten
színe előtt állok" (Lk 1,19); "Hat hónap múlva elküldte Isten Gá
bor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz" (Lk
1,26). "Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni
gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan minden
ben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el" (Zsid 4,15).

Mindezekből az elemekből - s talán valamely helyi legendá
ból - olyan friss elbeszélést kerekített az ismeretlen szerző,

amelynek van eleje, közepe és vége, s naiv bájával képes lekötni
az olvasó figyeimét.
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