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JÚDÁS EVANGÉLIUMA

Hú svét tájékán egy mindeddig ism eretlen eva n
géliumna k, mégp edi g a köztudatban áru lóként
nyilvántartott júdásénak l a nyilván osságra ho
zatala izgatt a fel a mindig sze nzációra éhes mé
diát. Sokakat minden bizonnyal az hozott lázba,
hogy vajon milyen ege t rengető titkokra derül
majd fény? Esetleg újra kell gondo lni és írn i az
egész keresztény dogm atikát?2

Kétségtelen , hogy egy fontos felfedezésről

van sz ó, amely vég re-va lahá ra hozzáférhetővé

válik a kutatók szá má ra, ellenben nagyon
messze vagyunk attó l, hogy bármi is alapjaiba n
megrendüljön . Sőt, azt lehet mondani, hogy a
szöveg tény leges jelentősége csaki s a keresz
ténység első évszá zadainak a története, teológi
ai irányzatai és vitái ismeretében érthető meg.
Higgadt értékeléséhez pontosan el kell helyezni
a szövege t, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy
bev áltja a ho zzá fűzött irreális és irra cionális re
ményeket.

Júdás az Újszövetségben 3

Az Újszövetség időrendben legrégebbi iratai
ban, vagyis Pál apostol leveleiben" jézus Krisz
tus megváltó halálával kapcsolatosan júdás nem
szerepel (lásd Róm 4,25 és 8,32; lKor 11,23). El
lenbe n az lKor 15,5 ahol jézus a Tizenkettőnek

jelenik meg , személyét illetően probl émákat vet
fel, és enyhén szólva ellentmond az evangéliu
moknak. Hiszen ha júdás halott, Mátyás apostolt
pedig csak a mennybemenetel után válasz tják
meg, akkor ki a Tizenkettedik?

A kari óti júdás első írásos említése Márk
eva ngéliumá ban találh ató, ahol már áru lóként
jelenik meg (Mk 3,19; 14,10.18-21 ), aki csókkal
áru lja el a Mesterét (Mk 14,43-46). Ezzel elindu l
az a démonizáló folyamat.l amel y a későbbiek
ben csak fokoz ódik, s júdást mintegy az áru ló
archetípusává alakítja .

júdás Máténál (Mt 10,4) és Lukácsnál (Lk
6,16) is áru ló. Míg azo nban Lukács csak arró l
tud , hogy júdás az áru lás t pénzért és sátáni su
gallatra követte el (Lk 22,3--6.47-48), addig
Máté már az t is tud ja, hogy 30 ezüs tpé nzé rt
árul ta el jézu st (Mt 26,14-1 6.20-25.47- 50), majd
tettét megbán va a sze ntélybe n sz étsz órta az t, és
felakasztott a magát. "A főpapok fölszedték a
pénzt, de úgy vélték: ' Nem sza bad a tem plom
kincstárába tenn i, mert vér d íja: Tanácskozás
után megvették rajta a faze kas telkét az idegenek
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tem etkezési helyéül. Ezért hívják az t a telke t
mind a mai napi g Vérmezőnek" (Mt 27,3-9) .6

Ezze l sze mbe n az Apostolok Cselekedetei
másként ism eri a történetet. A mennybem ene
telt követően kerül sor Mátyás apostol me gvá
laszt ás ára, amikor is Péter a következőket

mondja: "Testvé rek! Be kellett teljesednie annak
az írás nak, melyben a Szentlélek Dávid ajkával
jú dásról, a jézus t foglyul ejtők vezetőjéről jö
vendö lt. 6 közénk tartozot t, a mi szolgá latu nk
részese volt. Gonoszsága bérén telket sze rzett
magán ak, mikor ped ig fejjel előre lezuhant, ket
téhasadt, és minden bele kiöml ött. Az esetet je
ruzsálem minden lakója anny ira ism erte, hogy
az t a telket nyelvükön Hakeldam ának, va gy 
is Vérmezőnek nevezték el" (ApCsel 1,16-19).1

júdás démonizálása a jános evangéliumban
csúcsosodik ki. jézus már a kiválasztás pillanatá
ban tisztában van az általa kiválasztott apostollal
On 6,70-71). A későbbiekben pedig, mintegy fo
kozód ó dr émaisággaf bontakozik ki annak hi
bás jelleme: tolva j és kap zsi On 12,4-8), illetve ör
dögtől megszállott On 13,2.10-11). Ahogy köze
ledik jézus kínszenved ése, úg y kerül júdás is el
kerülhetetlenül egyre közelebb az áruláshoz On
13,18-29). jézus pedig tudj a, hogy mindenn ek
így kell történnie, ahhoz hogy az Irás beteljesed
hessen On 17,12). júdás pedig mintegy termé
szetszerűen bete ljesíti sorsát: jézushoz vezeti a
katonákat, hogy elfogha ssák On 18,1-9). Ez
összecseng az ApCs el híradásával (júd ás a " fog
lyul ejt ők" vezetője) . Mátéval és Lukáccsal ellen
tétben azonban a jános eva ngé lium elhall gat ja
júdás további sorsát, és elha llgatja a halálát.

Kétségtelen , hogy az evangéliumi hírad ások
erőteljesen megnehezít ik a " történe ti" júdás
sze mélyiségének a körvon alazását. Arról nem is
beszélve, hogy az áru lás tényén túlmenően va
lójában semmiféle sze repe t nem játszik a ke
resztény hagyományban. Euszebiosz történetíró
is csak az t tudja, hogy áruló, a helyét Mátyás
vett e át (Egyháztörtéllet 1,12,3; II,l ,1; 11I,39,10), il
letve, hogy felaka sztotta magát (V,16,13). A jú
dást övező " történet i hom ály" ked vezh etett te
hát a hagyomán y-termelésnek .

A Ilagtjomány és a kézirat

Jlídás evallgél iumát elsőkén t Lyoni Iréneu sz (Ad
l'C'rsus Haereses 1,31,1) emlí ti, a 2. század végén,
Az eretneks égek. el/ell ír t művének a "gnosztiku
sok"-at,10 vagyis a szintén gnosztikus valenti
niánus ir ányzatot" megelőző esz merendszere-



ket ismertető részében (1,29-31). Ez utóbbiakat a
lehető legrosszabb fényben igyekezett feltüntet
ni, hiszen így könnyebben hitelteleníthette azt a
valentiniánus tanítást, melyet ezekből a rend
szerekből eredeztetett. Tanúsága szerint az
evangéliumot "gyártó" csoport Káint a Legfel
söbb Hatalomtól származtatta, a Biblia negatív
szereplőit (például Ézsaut, Szodoma lakóit) pe
dig a Demiurgosz (az alacsonyabb Isten) áldo
zatainak tekintette. Júdás mindezt tudta, hiszen
a tanítványok közül egyedül ő birtokolta az
igazság ismeretét. Ezért is teljesíthette be az
árulás "misztériumá"-t. Iréneusz mindezt csak
közvetve (hallomásból) ismerte, hiszen magát
az írást minden bizonnyal nem olvasta. iz

Szalamiszi Epiphaniosz (kb. 315-403) - va
lószínűleg Iréneuszra támaszkodva - szintén a
káiniták írásai közé sorolta (Panarion 38,1,5) az
evangéliumot. A püspök szerző egy rövid szö
vegről tudott, amelyet maga feltehetően nem
olvasott.l" Ez a megbélyegző "káinita" elneve
zés azonban aggályos, és egyáltalán nem bizo
nyított, hogy létezett ilyen gnosztikus csoport
vagy irányzat; illetve, hogy ők önmagukat ezzel
az elnevezéssel illették volna. Epiphanioszt kö
vetően - és a római (majd bizánci) birodalom
nak a kereszténység "elhajlásait" erőszakkal

irtó fellépéseinek is köszönhetően - Júdás evan
géliuma feledésbe merült; igazából nem okozott
gondot - napjainkig.

A mostani lázat az a szahidi kopt dialektus
ban írt - de kétségtelenül görögből fordított 
szöveget tartalmazó 4-5. századi kézirat okoz
za, amelyet az 197D-es években fedeztek fel,
minden bizonnyal Muházafat AI Minya (Kő

zépső Egyiptom) térségében." A Tchacos-kódex
körülbelül 62 oldalas 06x29 cm). A Júdás evan
géliuma mellett - amely 26 oldalt tesz ki 
még két másik szöveget is tartalmaz: Péter levele
Fülöphöz, valamint Jakab első apokalipszise. Mind
két szöveg ismert a Nag Hammadiban 1945-ben
talált kéziratokból (NHC VIII,2 és NHC V,3),15
habár az előzetes információk szerint a kiadásra
váró kódex eltérő szövegváltozatokat rejteget.
Ez a két dokumentum azonban egyáltalán nem
érdekli a médiát, hiszen semmi "botrány ízű"-t

nem tartalmaznak. A három írás közös vonása,
hogy dialógus formájában feltárt kinyílatkozta
tásszerű és gnosztikus színezetű, a szenvedésre
vonatkozó tanításokat tartalmaznak, melyeket
Jézus tár fel a tanítványainak. Minden bizonnyal
ezért is szerepelnek ugyanabban a kódexben.

A kódexet egészen 2001-ig a New York mel
letti Long Island-i Citybank páncélszekrény
ében őrizték, ahol komolyan károsodott. Ekkor
került a svájci Maecenas Alapítvány birtoká
ba. 16 Restaurálták és ellenőrizték a hitelességét,
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majd a Genfi Egyetem volt professzorát,
Rodolph Kasser koptológust meg,!'ízták a szö
veg kiadásával és fordításával. 1

? O 2004. július
l-jén Párizsban, a 8. nemzetközi koptológiai
konferencián beszélt először a szövegről: "Ritka
esemény - mondta -, valóságos csoda, hogy
végre kezünkben tarthatjuk Júdás ezen elhíre
sült evangéliumát, amely botrányt okozott az
ősegyházban." A valóságban azonban ez egyál
talán nem jelentett olyan rendkívüli botrányt,
hiszen egy mérsékelt horderejű és kevésbé is
mert írásról van szó. Hiszen aszöveget megbe
csülő csoport a kereszténységen belül soha nem
tett szert központi szerepre, illetve nem gyako
rolt számottevő befolyást.

A kopt szövei8

Egyértelmű gnosztikus tartalma után ítélve az
eléggé töredékes (körülbelül kétharmada olvas
ható) és helyenként nehezen értelmezhető szö
veg középpontjában Jézus és Júdás kapcsolatá
nak a sajátságos (akár újszerűnek is rnondható)
bemutatása áll. Júdás egyértelműenpozitív sze
replő, jóllehet magáról a "tör~~neti" személyről

semmit nem tudunk meg. O ellenben az az
apostol, aki társaihoz kégest jobban és mélysé
gesebben ismeri Jézust: "Ismerlek Téged 
mondja -, és tudom, honnan jöttél. Barbéló20

halhatatlan Aiónjából származol. Nem vagyok
méltó, hogy kiejtsem annak a nevét, aki Téged
küldött." Kijelentésének köszönhetően Jézus
felismeri, hogy Júdás gondolkodása felemelő,

és ezért felkínálja neki a királyságra vonatkozó
titkok feltárását, amennyiben elkülönül a többi
apostoltól. Ennek azonban az is az ára, hogy he
lyét a Tizenkettő körében majd más foglalja el.
A töredékes szövegből az következtethető ki,
hogy Júdás vállalta mindezt. Jézus feltárta tehát
előtte a tanítást, mely a lélek halhatatlanságára.
a végső dolgokra, a láthatatlan világra és az em
beriségre (az emberek nemzedékeire) vonatko
zik. Létezik egy kimondhatatlan és felfoghatat
lan Aión" ~:=Isten?), amelyből a Születetlen (szó
szerint az Onmaga által nemzett, vagy létreho
zott) származik. Ez a fényisten teremti a Világí
tókat. Mindez természetesen egy romlás nélküli,
felsőbb világban játszódik le. A halandó embert
(vagyis Adárnot és Évát) ellenben a Káosz, az
alsó világ angyalai (név szerint Szaklasz) terem
tik. Isten azonban tudást, ismeretet (illetve lel
ket) ad az embereknek, hogy ne a Káosz urai
uralkodjanak rajtuk. A hiányos szövegből arra
lehet következtetni, hogy Jézusnak ezt kell nyil
vánvalóvá tennie: van valami rejtett isteni az em
berben. Mindehhez azonban az szükséges, hogy
Jézus megszabaduljon az Ot körülölelő emberi



testtől. Ennek feláldozása a Júdás feladata. Ezt
kell neki felvállalnia. Ez a passiót megelőző

nyolc napon keresztül neki nyújtott jézusi tanítás
célja és lényege: bevezetés a misztériumba és lel
ki felkészítés az embert próbáló feladatra. Azt is
lehet mondani, hogy be kellett teljesítenie a sor
sát, vagyis fel kellett "adnia" Mesterét, hogy az
betölthesse üdvtörténeti szerepét: kiszabaduljon
a materiális világból. Ezzel és ezért emelkedett
Júdás mindenki más (vagyis a többi tanítvány)
fölé, mondatja Jézussal az evangélium.

Minden bizonnyal itt egy olyan közösség erő

sen polemikus hangvételű írásáról van szó,
amely közösség (jézusra és Júdásra, a tizenhar
madikra, építve) szembehelyezkedett a keresz
ténységen belül egyre erőteljesebben érvényesü
lő úgynevezett Nagy Egyház-i irányzattal. Ezt a
szövegben a többi apostol (a Tizenkettő) testesíti
meg, akikkel Jézus folytonosan gúnyolódik, és
szemükre veti, hogy az O nevében félrevezetik
majd az embereket. A történeti háttér tehát két
ségtelenül az a 2. század közepe és a 3. század
közepe közötti időszak, amikor az egyház eltö
megesedett, intézményesedett és kialakította
kultikus gyakorlatát.f A Júdás evangéliumadoké
ta (vagyis Jézusnak csak látszat testet tulajdoní
tó) közössége mindezt természetesen helytelení
tette. Innen a sugallat, hogy az egyház félreis
merte Jézust, a rítusok pedig szükségtelenek. Ez
egyben azt is jelenti, hogy nem feltétlenül az el
lenkező közösség az, aki újít, hanem lehet, hogy
éppenséggel maga az egyház az. Ettől függetle
nül a szövegben, amely az evangéliumok és az
Apostolok Cselekedetei ismeretét sugallja, erőtel

jesen tetten érhető a judaizmustól való elhatároló
dás igénye is.23 Ebben.az evangéliumban Jézus Is
tene nem azonos az Oszövetség Istenével, akit az
apostolok, Júdás kivételével, magukénak éreznek.

Júdás evangéliuma feltehetően a szetiánus
gnosztikus irányzathoz köthető." Eszmeisége
ugyanis rokonítható a Nag Hammadiból János
apokrifon néven ismert dokumentummal.f

Szintén kiemelhető még a polimorfia motívu
ma, amely fó1eg az apokrif apostol-aktákban lel
hető fe1.26Júdás evangéliumának a tanúsága szerint
ugyanis Jézus több alkalommal is egy kisgyer
mek27alakjában jelent meg a tanítványai körében.
Mindez azt vetíti előre, hogy kétségtelenül egy fi
gyelemre méltó dokumentummal állunk szembe.

A feltárt szöveg(ek) tudományos kutatása és
feldolgozása valójában csak most kezdődik,28
hiszen maga a kopt szöveg is pillanatnyilag
csak ideiglenesnek tekinthető. Jelenleg például
még az sem világos, hogya most kiadásra kerü
lő Júdás evangéliuma hogyan kapcsolódik
Iréneusz tanúságához. A kutatások eredményei
azonban feltehetőenmár nem fogják érdekeini a
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mindig az időszerű t előnyben részesítő médiát.
Különösképpen nem a magyart! Ettől függetle
nül a Tchacos-kódex három dokumentuma
minden bizonnyal hozzájárul majd a gnoszticiz
mus jobb megértéséhez. Feltehetően ez lesz a
felfedezés legértékelhetóbb hozadéka.

lJúdásra vonatkozóan lásd például N. Grimaldi:
Le Livrede Judas. PUF, Paris, 2006.

2Az Újszövetségben nem szereplő, különböző
evangéliumok léte ma már eléggé közismert tény.
Magyarul lásd Adamik T. (szerk.): Csodás evangéli
umok. Telosz Kiadó, Budapest, 1998.

3Lásd H. Haag: Bibliai Lexikon. Szent István Tár
sulat, Budapest, 1989,898-900. oszlop.

4Lásd Jakab A: Az Újszövetség kronol6giája. In:
Szécsi J. (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Év
könyv 2004. Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest,
2004, 106-116.

SUsd E. Dauzat: Judas, de I'Évangile II l'Holocauste.
Éditions Bayard. Paris, 2006.

6Mindez tulajdonképpen az ószövetségi prófé
ciák harmonizálása és újraértelmezése: Jer 18-19
(fazekasok a Ben-Hinnom völgyében) és 32,6-15
(telekvásárlás), valamint Zak 11,12-13.

7A W. Zwiep: Judas and the Choice of Matthias. A
Study on Context and Concern of Acts 1:15-26.
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament. Reihe 2, Band 187.) Mohr Siebeck,
Tübingen, 2004.

8Lásd Bolyki J.:János evangéliuma a görög tragédi
ák tükrében. Kálvin Kiadó, Budapest, 2002.

9Az ókeresztény szerzőkre vonatkozóan lásd
Vanyó L.: Ókeresztény ír6k lexikona. Szent István
Társulat, Budapest, 2004.

IDA gnoszticizmus meghatározását tömören
összefoglalja G. Luttikhuizen: A János cselekedetei
gnosztikusolvasatban. In: Czachesz L (szerk.): Tanít
ványok, csodatevők, mártírok. Tanulmányok az apokrif
apostol-aktákr61. Budapest, 1997, 47-SO. Fenntartá
sokkal ugyan, de magyarul még szintén olvasható
G. Filoramo: A gnoszticizmus története. (Paulus Hun
garus - Kairosz, Budapest, 2(00) című monográfiá
ja. A gnoszticizmusra vonatkozóan lásd például K.
L. King: What is Gnosticism? The Belknap Press of
Harvard University Press, Cambridge (Ma.) - Lon
don, 2003; Ch. Markschies: Gnosis. An lntroduction.
T. & T. Clark, London, 2003.

llLásd például F. Bermejo Rubio: La Escisi6n
Imposible. Leetura des Gnosticismo Valentiniano.
Universidad Pontifieia. Salamanea. 1998.

12Irénée de Lyon: Contre les Hérésies. Liore I.
(Edition eritique par A Rousseau et L. Doutreleau.)
Les Éditions du Cerf, Paris, 1979.

13The Panarion of Epiphonius of Salamis. Book I.
(Sects 1-46). (Translated by F. Williams) E. J. Brill,
Leiden - New York, etc., 1987,249.



14A kódex keletkezése kulturális kontextusának
megismerésére lásd Kopt kultúra - késő antikvitás.
Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról IV. évf., 2005.
1-2. szám.

15Magyarul olvasható Kákosy L.: Fény és káosz.
A kopt gnosztikus kódexek. Gondolat, Budapest,
1984; Mennydörgés. A Nag Hammadi könyvtár gnosz
tikus kódexei. (Fordította és a bevezetést írta Bánfal
vi András.) Farkas Lőrinc, Budapest, 2002 (angol
ból készült magyar fordítás, csak fenntartásokkal
használható). A kódexekkel kapcsolatosan lásd
még The Nag Hammadi Library after Fifty Years.
Proceedings of the 1995 Society of Biblical Literature
Commemoration. (Edited by J. D. Turner and A

. Mc§uire.) Brill, Leiden - New York - Köln, 1997.
6Az Alapítvány a kódexet vissza szándékozza

adományozni Egyiptomnak.
17The Gospel of Judas. (Edited by R. Kasser, M.

Meyer and G. Wurst. With Additional Commentary
by B. D. Ehrman.) National Geographic Society,
2006.

18www.earlychristianwritings.com/gospeljudas.
html
19Jézusra vonatkozóan lásd Ladocsi G.: A Jézus

Krisztus-jelenség a gnosztikus irodalomban. Jel, Buda
pest, 2004.

20Női entitás, aki egyes gnosztikus rendszerek
ben a Sophia (Bölcsesség) szerepét tölti be.

21A gnosztikus rendszerekben az Aión (gr. aion)
örökkévalóságot, illetve nemzedékeket takar. Álta
lában az isteni emanációkat (kiáramlás vagy kisu
gárzás) jelöli, amelyek a plérómát (gr. pléroma; tö
kéletes teljesség) alkotják. Rendszerint párban sze
repelnek.

22LásdJakab A: A kezdetek varázsa. Intézményes
fejlődés az ókeresztény korban. Egyházfórum 15,

1999/3-4,74-87.; UŐ: Ecclesia alexandrina. Évolution
sociale et institutionnelle du christianisme alexandrin
(If et ur siécles). Éditions Peter Lang, Bern - Ber
lin, etc. 2004 (2., jav. kiadás).

23Ezzel kapcsolatosan lásd G. Filoramo: Llanti
giudaismo nei testi gnostici di Nag Hammadi. Annali
di Storia dell'Esegesi 14, 1997, 83--100.

24Lásd J. D. Turner: Sethian Gnosticism and the
Platon ic Tradition. Presse de l'Université Laval,
Québec - Peeters, Louvain, 2001; C. Gianotto: Liden
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