
Meghamisították-e a Bibliát? 

 

„Isten igéje élő és ható” (Zsid 4,12) 

Bevezetés 

Manapság társadalmunkban egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az ezoterika és a 

reinkarnációban való hit. Számos fórumon nagy lelkesedéssel igyekeznek azt bizonyítani, 

hogy a reinkarnáció nem csupán keleti tanítás, hanem mélyen bibliai gyökerű is egyben. 

Ennek érdekében bizonyos bibliai idézeteket is felhoznak, ezekre azonban már évezredek óta 

ismert keresztény válaszok állnak rendelkezésre. Ezekkel a válaszokkal szembesülve - végső 

ütőkártyaként - az utóbbi időben egyre több alkalommal írnak arról, hogy a Bibliát valamelyik 

óegyházi zsinaton meghamisították. Ez a második állítás természetesen nehezen fér össze az 

elsővel, azaz hogy a Biblia ma is tartalmazza a reinkarnáció tanát, mégis sokan egyszerre 

hangoztatják mindkettőt. Gyakorlatilag minden ezoterikával foglalkozó - a „New Age” által 

ihletett - szerző más olvasatban adja elénk a bibliahamisítás történetét, és több zsinatot, 

császárt, sőt császárnét is vádolnak ezzel a tevékenységgel. Tanulmányomban most azt a 

változatot gondolom tovább, amit Noel Langley „Cayce a reinkarnációról” című könyvében 

olvashatunk, mely az Édesvíz kiadó gondozásában jelent meg, “hézagpótló munkaként”. A 

könyv internetes formában is elérhető, amely letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból.
1
 

Langley teóriájának lényege, hogy Justinianus bizánci császár az 553-as V. egyetemes (II.) 

Konstantinápolyi Zsinat segítségével hamisította meg a Bibliát, eltávolítva abból a 

reinkarnáció tanát. 

A kor teológiai fogalomrendszere, terminológiája a járatlan olvasó számára rendkívül 

idegennek tűnhet. Tanulmányomban kísérletet teszek arra, hogy a legfontosabb fogalmakat 

tisztázzam, annak érdekében, hogy ezeket elválasszam Noel Langley alternatív teóriáitól, 

melyekben egészen új jelentéstartalommal kívánja felruházni őket saját célja érdekében. 

A tanulmány címében felvetett kérdést egy másik formában is érdemes feltenni. Ez így 

hangzik: meghamisíthatták-e egyáltalán a Bibliát? Lehetséges volt-e ezt kivitelezni? Ahogyan 

Noel Langley könyvének állításait sorra vesszük, újra és újra számos kérdés, megoldásra váró 

probléma merül fel, amelyeket e tanulmány megkísérel hitelt érdemlően megválaszolni, 

illetve megoldani. 

                                                           
1
 Vö. http://mek.oszk.hu/00100/00107/html/ 
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Történeti háttér 

A Biblia ellen először a nagy diocletianusi keresztényüldözés (Kr.u. 303-313.) idején 

folytattak komoly hadjáratot.
2
 Ez az esemény precedensértékű Noel Langley teóriájának 

megítélése szempontjából. Habár igen sok kézirat pusztult el az üldözés idején, Diocletianus 

korántsem végzett tökéletes munkát, hiszen számos korai kézirat maradt fenn félreeső 

helyeken. Ezekről az utolsó fejezetben részletes leírás olvasható. E kéziratok nemcsak 

Diocletianusnak, de Nagy Konstantinnak, és Justinianusnak is éppen úgy hozzáférhetetlenek 

voltak. Ez az eset tehát példa arra, mivel járt volna, és mennyire lett volna kivitelezhető egy 

erőszakos “bibliavadászat” a keresztények között. 

A különbség mindössze annyi, hogy Justinianusnak már sokkal több kézirattal kellett volna 

szembenéznie, a mintegy 170 éves keresztény államvallási lét után.
3
 Diocletianusnak mártírok 

tömegeinek elpusztítása árán sem sikerült kiirtania a Bibliát, pedig hatalma Justinianusénál 

jóval nagyobb volt, kiterjedt az egész Római Birodalomra, a tetrarchia ellenére is.
4
 Az üldözés 

elmúltával az elpusztult kéziratokat azonnal pótolták újakkal, s ezek hitelességéhez nem csak 

a mártírok vérének, becsületének ereje, hanem az azóta megtalált még korábbi kéziratok is 

bizonyságul szolgálnak.
5
 Ezek az események mintegy 250 évvel Justinianus és az V. 

egyetemes zsinat előtt, illetve 20 évvel az I. egyetemes Nikaiai Zsinat előtt történtek, s 

mindenki tud róluk. Ezzel szemben az ezoterikus szerzők történetei egészen a közelmúltig 

ismeretlenek voltak. Hogyan lehetséges ez? 

Erre a kérdésre a választ akkor találjuk meg, amikor az egyháztörténelem egyik legvitatottabb 

alakjának, a 3. században élt Órigenésznek a munkásságát vesszük szemügyre. Az ő 

gondolatainak mindig voltak csodálói és ellenfelei, s ennek megfelelően alakultak ki az 

„eretnek” és a „hitvalló” Órigenész-kép árnyalatai.
6
 Ezek a gondolatok kétségtelenül okot 

                                                           
2
 Az üldözés Nyugaton 305-ben nagyjából véget is ért, Keleten azonban csak ekkor, 305-311 között érte el 

csúcspontját. Több keresztényellenes rendelet látott napvilágot és a vértanúk száma igen magas volt, de a 

rendeletek teljes érvényre juttatása lehetetlennek bizonyult. Vö. Heussi, 86-87. old. 

3
 Justinianus idejére a bencéseknek köszönhetően már gyökeret vert a szerzetesek életében a kéziratmásolás 

rendszeres feladata, ami jobb minőségű kéziratokat eredményezett, mint amit a világi könyvkészítő műhelyek, a 

scriptoriumok nyújtani tudtak. Vö. Chadwick, 235. old., Metzger, 32-33. old., Miller, 123-125. old. 

4
 A görög szó jelentése négyes uralom. Diocletianus megkísérelte ilyen módon megreformálni a Római 

Császárság irányítását, azonban halála után a rendszer működése az egyeduralom irányába fejlődött tovább. Vö. 

Ostrogorsky, 51-52. old. 

5
 Vö. Dér, 459-460. old. 

6
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 9., 40. old. 
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adtak félreértésekre, hiszen Órigenész megtérése előtt az újplatonista filozófia hatása alatt 

állt.
7
 Korai munkáiban feltételezte a lelkek születés előtti létezését

8
, illetve hipotetikus 

eszmefuttatásokat írt a lelkek világkorszakokon átívelő megváltásáról, de már ekkor is úgy 

gondolta, hogy egy adott világkorszakban csak egy alkalommal születik meg egy lélek.
9
 

Későbbi munkáiban pedig teljesen elutasította a lélekvándorlás tanát.
10

 

A két oly különböző jellegűnek mutatkozó munkájából, a „De Principiisből” és a 

„Hexaplából” levonható tanulság: amíg egy-egy filozófiai kérdésre Órigenész többféle választ 

tartott lehetségesnek, addig csak egyetlen szentírási szöveget tartott elfogadhatónak.
11

 Az 

alternatív lehetőségek, amiket felvetett nem feltétlenül értelmezendők saját személyes 

álláspontjaként.
12

 Ezt a fajta „gyakorló”, vagy „kutató” teológiát azonban a Nikaia utáni 

korszakban már egyre kevésbé értették, míg végül némelyek dogmatikus teológiát igyekeztek 

belőle kialakítani. Így aztán megoldhatatlan problémahalmaz állt elő, ahonnan már egyenes út 

vezetett az elítéléshez.
13

 

Bizonyos, hogy a tudományos kutatás a korábbi időknél inkább hitelt ad Órigenész saját 

szavainak, melyek szerint nem akart soha más lenni, mint egyháza hű fia.
14

 Életműve mégis 

számos alkalmat adott eltérő vélemények megfogalmazására, melyek azután keserű 

gyanúsításokhoz és vitákhoz vezettek. Az „órigenizmusnak” nevezett jelenség így jelentheti 

Órigenész teológiáját, és jelenthet „eretnek szellemi áramlatot” is.
15

 Justinianus császár 

mindenesetre ez utóbbi ellen lépett fel az V. egyetemes zsinaton, ahogyan ez az alábbiakban 

részletesen bemutatásra kerül, és ez keltette fel az ezoterikus szerzők fokozott érdeklődését is 

                                                           
7
 Azokban a filozófiai körökben, amelyek különösen hozzájárultak Órigenész formálásához már egyáltalán nem 

lelt kedvező fogadtatásra a lélekvándorlás tana, mely ekkor már hanyatlóban volt a 2. századi platonikusok 

körében. Vö. Baán, 47. old. 

8
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 282-283. old. 

9
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 36. old., Heidl, 195-197. old. 

10
 A „De Principiis” megírásának idején voltak olyan alexandriai keresztények, akik elfogadták, hogy emberi 

lelkek állati testbe száműzhetők. Ezt Órigenész idős korában platóni és püthagoraszi véleményként elvetette. Vö. 

Baán, 47. old. 

11
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 23. old. 

12
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 21. old. 

13
 Vö. Baán, 43-44. old. 

14
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 38. old. 

15
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 38. old. 
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a zsinat iránt, ahol érezhetően „történt valami”. Nagyon nem mindegy azonban, hogy az 

igazság kiderítésének munkája során milyen eszközöket enged meg magának a kutató. 

Noel Langley elmélete szerint Justinianus a pár évvel korábban meghalt feleségének, 

Theodorának a hatása alatt cselekedett. Fő bizonyító forrása erre az állításra Kaiszareiai 

Prokopiosz “Anekdota” (vagy „Titkos történet”) című munkája. Prokopiosz a császár 

hivatalos történetírója volt, művei forrásértéke általában véve felbecsülhetetlen, ámde ebben a 

munkájában minden elképzelhető rosszat elmond a császári párról, amire valószínűleg 

megvolt a saját személyes indoka.
16

 Amellett, hogy elmeséli Theodora császárnő állítólagos 

házasságtörő kicsapongásainak pikáns történetét, egyetlen alkalmat sem hagy ki, hogy minden 

lehetséges retorikai eszközzel becsmérelje a császárt, akit “ördögök főnökeként”, illetve 

“emberi anya és egy démon egyesülésének szülöttjeként” ír le.
17

 Noel Langley követi 

Prokopiosz példáját, és Justinianust egyenesen Hitlerhez hasonlítja, személyiségük vélt 

hasonlóságait több alkalommal is elemzi.
18

 

A korszak egyháztörténeti háttere igen sokszínű. A legfontosabb előzmény a 451-es 

Khalkedóni Zsinat, az óegyház legnagyobb egyetemes zsinata, mely a sorban immár a IV. 

volt. Az itt megfogalmazott Khalkedóni hitvallás dogmatikai szempontból közvetítő jellegű, a 

431-es Efezusi III. egyetemes Zsinat óta húzódó vitákat kívánta megoldani, ámde 

sikertelenül.
19

 A Khalkedóni hitvallás az egy Krisztust vallja, aki valóságos Isten és valóságos 

ember, s e két természet sem nem keveredik egymással, sem élesen el nem válik egymástól.
20

 

A hitvallás közvetíteni szándékozott az alexandriai és az antiókhiai teológia között, melyek 

                                                           
16

 Feltételezhető, hogy Prokopiosz a konstantinápolyi arisztokrácia vezetésével végrehajtott fordulatban bízott, 

mivel a császár központosító törekvéseivel szemben az ő sérelmeik vannak leginkább kidomborítva ebben a 

munkájában. Vö. Kapitánffy, 188., 194. old., Kulcsár 39. old., Ostrogorsky, 46. old. 

17
 Prokopiosz számos mendemondát tálal az olvasói elé a császári párról. Ezek közül néhányat érdemes itt 

megemlíteni. Tanácsadói állítólag egy különös démoni szellemet véltek látni a császár helyett késő éjszaka, majd 

Justinianus járkálni kezdett és közben eltűnt a feje. Egy másik látni vélte amint a császár arca ültében elváltozott, 

s olyan lett, mint egy felismerhetetlen húsdarab. Egy szerzetes Prokopiosz szerint azért fordult vissza a császári 

palota fogadóterméből, mert a démonok fejedelmét látta a trónon ülni. Vö. McGinn, 96. old., Prokopiosz, 75-78. 

old. 

18
 Igazából nehéz eldönteni, pontosan mit is akar Langley Justinianus személyéből kihozni. Egyik alkalommal a 

tehetetlen, tájékozatlan, tétova báb szerepét helyezi előtérbe, majd nem sokkal utána a dühöngő diktátort vázolja 

fel. Vö. Langley, 162-163., 166., 169., 171-172., 174. old. 

19
 Vö. Heussi, 136-137. old. 

20
 Vö. Heussi, 138. old., Ostrogorsky, 69. old. 
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legfontosabb, a két szélsőséget megjelenítő képviselői Eutükhész és Nesztoriosz voltak.
21

 A 

zsinaton soha nem látott számú püspök vett részt, biztosított volt a viták viszonylagos 

szabadsága is, de egy komoly és tartós ellenzéki csoport mégiscsak megmaradt.
22

 Miután a 

vitát dogmatikai szinten nem sikerült az egyháznak megoldania, az szakadásokhoz vezetett, 

melyek azután egyházpolitikai problémákká nőtték ki magukat.
23

 Ezen háttér információk 

alapos vizsgálata adhatja meg a kulcsot Justinianus császár tevékenységének megértéséhez. 

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy Noel Langley elméletének két tartópillére az 553-

as antiórigenista anatémák sajátos értelmezése, és ezek magyarázata a császári párról 

terjesztett rosszindulatú pletykák alapján. Erre az alapra emeli fel egész bizonyíthatatlan 

elméletét a “bibliahamisításról”. 

 

Az indíttatás 

Noel Langley így indokolja meg a császári pár céljait: „Theodora a keresztény egyházban 

lehetőséget vélt látni arra, hogy felépíthesse saját Nagy Piramisát – egójának 

elpusztíthatatlan emlékművét. Hozzá is látott, hogy teljesen átalakítsa a kereszténység 

hittételeit, amelyek túl magasztosak voltak az ő céljaihoz.”
24

 “Egy dolog biztos: Justinianus 

pontosan ugyanúgy folytatta rémtetteit, mintha felesége még mindig ott állna mellette. 

Eltökélt szándéka volt, hogy istenné nyilvánítja önmagát és Theodorát, eltörölve a keresztény 

vallásból mindent, ami útját állhatná ennek a groteszk ötletnek. És melyik vallási doktrína 

volt leginkább útjában, ha nem a reinkarnáció törvénye, az ok és okozat összefüggésére épülő, 

minden részrehajlástól mentes rendszer? Milyen más törvény törölhetné el az ő és hitvestársa 

uralkodói mivoltát a halál pillanatában, mindkettejüket fejletlen léleknek minősítve, hogy 

                                                           
21

 Nesztoriosz konstantinápolyi pátriárka (428-431) Alexandriai Kürillosszal folytatott vitája során 

szembefordult azzal a 360 körül már széles körben elterjedt nézettel, amely Máriát „Istenszülőként” emlegette, s 

helyette a „Krisztusszülő” jelzőt szorgalmazta. Teológiájában élesen elválik egymástól Krisztus isteni és emberi 

természete. Ez a nézet azonban még a későbbi khalkedóni pártnak sem volt elfogadható, a monofiziták pedig 

mélységesen elítélték. 433-ban egy újabb zsinaton II. Theodosziosz császár megegyezésre kényszerítette a két 

oldalt, melyet Kürillosz is elfogadott. Ekkor azonban Eutükhész védelmébe vette Krisztus testének istenítését, 

ami szerint Krisztus teste emberi testnek látszott ugyan, de mégsem volt emberi test. Az ő hatása alatt álltak a 

szorosabb értelemben vett monofiziták. A többségi, mérsékeltebb monofizita irányzatot Antiókhiai Szevérosz 

képviselte, így elsősorban az ő követőivel próbált egyezkedni Justinianus. Vö. Heussi, 135-139. old., Baán, 28. 

old. 

22
 Vö. Meyendorff, Birodalmi egység…, 223. old. 

23
 Vö. Heussi, 135. old. 

24
 Vö. Langley, 163-164. old. 
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azután újabb életek sorozatában, nyomorult vezeklőként kelljen helyrebillenteniük a 

mérleget?”
25

 [A szövegben szereplő kiemelések minden esetben a szerzőtől származnak. 

P.S.] 

E tanulmánynak nem célja a reinkarnáció tételes bibliai cáfolata, de érdemes egy rövid kitérő 

során továbbgondolni ezt az elképzelést. Justinianus ezek szerint elvetette a reinkarnációt, 

majd helyette megalkotta a poklot s a minden részrehajlástól mentes utolsó ítéletet. Ott 

minden ember egyenlő, s nem számít az uralkodói múlt. Eközben pontosan tudta, hogy a 

pokol első számú lakói, a ma is olvasható szövegek alapján (Jn 3,36), feltehetően ő és hitvese 

lesznek, mivel láthatóan nem engedtek a Fiúnak, és kijelentett igéjének, hanem inkább 

meghamisították azt. Hihető ez így? A reinkarnáció sokkal könnyebb útnak tűnik, melyben 

van javítási lehetőség, így nem logikus lépés a reinkarnáció helyett az örök kárhozat 

lehetőségének bevezetése. Ki kockáztatná esetlegesen a pokol gyötrelmeit „leszületések” 

hosszú sorozata helyett? Attól meg különösen érthetetlen volna ez a lépés, aki úgy 

hamisíttatja meg a Bibliát, hogy abban súlyos fenyegetés marad minden hamisítási kísérlettel 

szemben (Jel 22,18-19). Az sem tűnik hihetőnek, hogy egy olyan művelt ember, mint 

Justinianus, aki ráadásul teológusként fiatal korától használta is a Bibliát, meghamisítsa azt, 

miközben tudja, hogy a valóság nem változik meg. 

A Langley által említett „ötlet”, hogy az ember istenné nyilvánítja önmagát, valójában éppen 

a reinkarnációt tanító gnosztikusok egyik fő tantétele volt.
26

 A jelen szentírási szövegek 

alapján Justinianus és Theodora legjobb esetben is csak olyanná lehet, mint az angyalok a 

mennyben (Mt 22,30). Természetesen a keresztények és gnosztikusok vitája egyáltalán nem 

merült ki ennyiben, hiszen hatalmas különbségek voltak közöttük számos ponton is. Ezek 

közé tartozik a világ teremtése és az anyagi világ értékelése, a bűn és a gonosz eredete, az 

emberi test és annak feltámadása, illetve az isteni és az emberi világ közti lehetséges 

közvetítők megválasztása (1Tim 2:5-6). Jézus Krisztus személye és a megváltás útja 

különösen fontos vitatott kérdés volt. A gnosztikusok nem fogadták el az egyház által 

hirdetett egyszerű evangéliumot, a Jézus Krisztus engesztelő kereszthalálába és feltámadásába 

vetett hit által nyerhető üdvösséget (Jn 3,16; Jn 19,30; Róma 3:25-26; 1Kor 15,1-17; 1Péter 

3:18; 1Jn 4:9-10). Jellemző volt viszont már akkor is rájuk, hogy nem akartak a 

                                                           
25

 Vö. Langley, 175. old. 

26
 Az Isten megtalálása náluk azonos az ember önmagára találásával. Vö. Gál, 49., 82-83. old., Baán, 62. old. 
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keresztényektől önszántukból elkülönülni, az egyház és a Biblia közelében szerettek maradni, 

mert ez a közelség biztosította mozgalmuk sikerét.
27

 

 

Justinianus “vandalizmusa” és Theodora monofizitizmusa 

Hogyan történt hát meg a bibliahamisítás, és milyen bizonyíték van rá? “Szembeszállni a 

császárral, és elrejteni az eredeti verziókat — nagyon kevés kolostor vette ehhez a bátorságot, 

ha akadt ilyen egyáltalán. A császári kémhálózat olyan hatékony és alapos volt, hogy Sztálin 

vagy Hitler is büszke lehetett volna rá; bizonyosra vehető, hogy részletes katalógus volt a 

birtokában minden egyházi könyvtárról. Késedelem nélkül elkészülhettek Justinianus 

módosításai és változtatásai az evangéliumokon, és ugyanilyen gyorsan tüntették el e 

vandalizmus összes bizonyítékát.”
28

 

Figyeljük meg, lényegében mit mond: a bizonyítékokat akkor is “bizonyosra vehetjük”, ha 

azok valójában nem léteznek. Felmerül a kérdés, hogy mire akarja alapozni Noel Langley 

elméletét, hiszen tényekre láthatóan nem. Tömören összefoglalva: a császári pár általa egyedi 

módon, Prokopiosz munkájának segítségével kialakított rendkívül negatív jellemrajzára. 

Theodora császárné fiatalkorának valóban lehettek homályos foltjai, ezeket azonban maga 

mögött hagyta, és őseitől örökölt, monofizitákkal szimpatizáló keresztény hite legalább 

bizonyos fokig őszintének tekinthető.
29

 Mivel az 553-as állítólagos eseményeket Noel 

Langley Theodora halála utáni szellemi befolyásának tulajdonítja, fontos tudnunk, hogy 

Justinianus császár mindig is önálló gondolkodó és képzett teológus volt, kedvenc időtöltései 

közé tartozott az egyháziakkal folytatott eszmecsere, s a 451-es Khalkedóni Zsinat kitartó 

védelmezője maradt, a feleségének tulajdonított monofizita nézetek ellenére is.
30

 Figyelembe 

véve Theodora 548-as halálát, Justinianus szellemi önállóságát, továbbá a rögtön olvasható 

Noel Langley-féle elméletet Justinianus korai órigenista nézeteiről - persze csak a pillanatnyi 

                                                           
27

 Vö. Gál, 80-88. old., Chadwick, 30-37. old., Miller, 82-83. old. 

28
 Vö. Langley, 178. old. 

29
 A szakirodalomban ennél jelentősen pozitívabb jellemzéssel is lehet találkozni. Prokopiosz rendkívül 

ellenszenves és intim részletekben gazdag leírása Theodora fiatalkoráról magányos hang a számos korabeli 

forrás között. Ezek közül több is ellenséges a császárnéval szemben, azonban botrányos előéletéről egyik sem 

tesz említést. Vö. Bréhier, 24-25. old., Kulcsár, 44-46. old., Meyendorff, Birodalmi egység…, 277., 291. old. 

30
 Justinianus és udvara hivatalosan mindig is khalkedoniánus volt. A császár kitartása a khalkedóni elvek 

mellett csak közvetlenül a halála előtti évben ingott meg bizonyos mértékben. Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók 

XX., 585., 607. old., Meyendorff, Birodalmi egység…, 291. old. 



 8 

elfogadás szintjén - Justinianus 553-as „hamisító tevékenységét” Theodora halála utáni 

állítólagos befolyásának betudni elég gyenge hipotézisnek tűnik. 

Noel Langley fedőelméletében, amit a monofizita - khalkedóni ellentétre kidolgozott kissé 

homályosan vázolja a két tábor hagyományosan ismert ellentétét Krisztus isteni és emberi 

természete kapcsán, ezen felül azonban sajátos módon be is azonosítja a két oldalt: szerinte a 

monofiziták voltak a reinkarnáció ellenségei, a khalkedóniak pedig a jóságos órigenisták.
31

 S 

így persze a fiatal Justinianus még lelkes órigenista. Felmerül azonban a kérdés: hogyan lesz a 

két természetet vallóból rögtön órigenista, illetve a monofizita mitől ellensége a 

reinkarnációnak, amiről jó, ha egyáltalán hallott? Mi köze ennek az egésznek a 

reinkarnációhoz? Feltehető, hogy a szemben álló feleknek talán csak halvány elképzelésük 

lehetett a reinkarnációról, amit itt-ott összeolvastak, talán éppen Órigenész reinkarnációt 

cáfoló bibliakommentárjaiból, és nagy általánosságban a khalkedóniak a kétes dicsőséggel 

járó “órigenista” besorolásra sem lettek volna túl büszkék Jeromos egyházatya és a számos 

órigenista félreértés után.
32

 Talán az vezethetett ide, hogy Noel Langley Theodora központi, 

„boszorkányos” alakja köré akarta szervezni elméletét, s így logikusan következett a 

monofizitáknak mint a „reinkarnáció tagadóinak” saját olvasóközönsége előtti befeketítése is. 

Arra azonban már nem figyelt fel, hogy elméletének következményei szöges ellentétben 

állnak az egyháztörténeti tényekkel. Hiszen így az 553-as zsinatot olyannak kényszerült 

feltüntetni, mint amely „Theodora szellemében” zajlott le, tehát monofizita győzelemmel 

zárult le (és szerinte így ítélték el a reinkarnációt is). 

„Mi volt hát a zsinat igazi célja? Az, hogy ítélje el Órigenész írásait, s ebből természetesen 

következett a 451-es khalkedóni dekrétum eltörlése.” „Valójában ki hívta életre ezt a 

zsinatot? Theodora nyughatatlan szelleme. Az ő posztumusz államcsínye volt ez a nyugati 

                                                           
31

 Valójában a khalkedóni párton belül három irányzatot is meg lehet különböztetni, ezek az antiókhiai (szigorú 

khalkedoniánus), az órigenista és a kürilliánus. Langley teljesen önkényesen állítja be órigenistaként 

Justinianust, aki valójában az antiókhiai irányzat híve volt kezdettől fogva. Megegyezési törekvései során később 

Khalkedón kürilliánus értelmezésével szerette volna megnyerni a monofizitákat. Alexandriai Kürillosz a reális 

megváltás tanításának védelmében Krisztus személyének teljes egységét és istenségét tanította, ámde hajlandó 

volt a megegyezésre a mérsékeltebb antiókhiaiakkal. Az ő személye és munkássága volt sokak szemében (úgy 

tűnik még a khalkedóni zsinati atyák szemében is) a krisztológiai ortodoxia végső kritériuma. Vö. Langley, 164-

165. old., Baán, 14-17. old., Heussi, 135. old., Meyendorff, A bizánci teológia, 56-67. old., Meyendorff, 

Birodalmi egység…, 207., 220., 231., 328. old. 

32
 Órigenész és követőinek nézetei már a 3. század második felében komoly vitákat váltottak ki, azonban a 

legismertebb órigenista vitát Jeromos kezdeményezte 393-ban. Vö. Chadwick, 173. old., Vanyó, Ókeresztény 

Írók I., 418-425. old., Meyendorff, Birodalmi egység…, 115. old. 
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egyház autonómiája ellen. Keleti erődítményükre támaszkodva a monofiziták 

újraszervezhették immár az egyházat.”
33

 

Mi sem áll távolabb az igazságtól. Valójában Justinianus mindvégig a khalkedóni eredmények 

megvédésén, és azoknak a monofizitákkal való elfogadtatásán, végső soron a hitegység 

helyreállításán, a megbékülésen dolgozott, de erőfeszítéseit végül nem koronázta siker.
34

 

Justinianus azért tűrte Theodora barátságos magatartását a monofizitákkal szemben, mert azt 

remélte, hogy ezzel jobb belátásra bírhatja őket.
35

 Ennek érdekében azonban el kellett ítélnie 

három, a monofiziták számára elfogadhatatlan írót, akik közül kettőt a Khalkedóni Zsinat 

annak idején felmentett a nesztorianizmus vádja alól. Ebben és csak ebben az értelemben 

fordult szembe a császár a Khalkedóni Zsinattal. 

Langley mesterséges azonosításainak tarthatatlanságára jó példa a kor egyik legjelentősebb 

monofizita teológusa, Theodórosz Aszkidasz, aki meggyőződéses órigenista volt. Justinianus 

mégis metropolitává emelte, s nagy hatással volt a császár teológiai írásaira is.
36

 

 

A “titkos zsinati határozat” 

Mi tehát a kapcsolat Justinianus és az 553-as zsinat között? “Ha viszont az volt a császár 

célja, hogy töröljön minden, a reinkarnációra vonatkozó utalást az eredeti evangéliumokból, 

szándéka elkendőzése érdekében kétségkívül szüksége volt az V. zsinat imponáló 

hatalmára.”
37

 

                                                           
33

 Vö. Mindkét idézet: Langley, 177. old. 

34
 „Úgy tűnik, hogy a Kelet és Nyugat közti dogmatikai nézeteltérések egész történetében nincs még egy olyan 

eset, mikor az egység kedvéért a hivatalos egyházi szervezet ilyen sok kezdeményező lépést és engedményt tett 

volna a szakadárok érdekében.” Vö. Meyendorff, Birodalmi egység…, 327. old., Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 

585., 606. old., Baán, 22., 25. old. 

35
 Justinianus sokat köszönhetett a császárnőnek, így időnként engednie kellett felesége szempontjainak. A 

Konstantinápolyban 532-ben kitört hatalmas lázadás során Theodora határozott magatartásának köszönhette 

Justinianus, hogy úrrá lett a zűrzavaron. (A felkelés a lázadók jelszava [Nika – győzzél] nyomán nyerte el nevét.) 

Az viszont Noel Langley saját egyedi elképzelése, hogy az egész Nika-felkelés Theodora  zsarnoki 

ténykedésének számlájára írható, s hogy a győzelem után Justinianus nem volt már több, mint báb Theodora 

kezében. Valójában a fellázadt tömeg a császárt kívánta eltávolítani, meg is választották helyette egy korábbi 

császár unokaöccsét. Theodorával szemben nem fogalmazódott meg különösebb vád. Házasságkötésük idején, 

illetve megkoronázásukkor sem nyilvánult meg ellenszenv iránta. Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 585., 588. 

old., Ókeresztény Írók I., 702. old., Langley, 163. old., Kulcsár, 45., 47. old., Ostrogorsky, 77. old. 

36
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 587., 590. old. 

37
 Vö. Langley, 177. old. 
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Ezen a ponton kezd igazán érezhetővé válni, hogy Langley mennyire elszántan igyekszik egy 

sok szereplőt felvonultató, sötét összeesküvés-elméletet szőni olvasói számára. Noha az V. 

egyetemes zsinat valóban „imperiális zsinatnak” tekinthető - abban az értelemben, hogy nem 

tett mást, mint kivitelezte a császár elképzeléseit - azonban valójában a zsinaton sem 

Justinianus, sem megbízottai nem vettek részt, mivel a császár megbízott az összegyűlt 

száznyolcvan püspökben.
38

 Egyetemes zsinat összehívásával egyébként is nehéz bármilyen 

szándékot elkendőzni, hiszen a zsinat célja ezzel éppen ellenkező: kánonokban rögzíti 

határozatait a teljes keresztény közösség tanítása érdekében. Ha ezt nem hagyják, akkor 

egyrészt a zsinat akár a császár ellen is fordulhat, másrészt nyílt zsinati határozat nélkül 

megszűnik az a bizonyos “imponáló hatalom” is. 

Noel Langley maga is bevallja, hogy nincs bizonyítéka, és valóban nincs semmilyen zsinati 

dokumentum, mely elméletét igazolná.
39

 Szerinte tehát Justinianus a zsinat segítségével, ámde 

titkon hajtotta végre a bibliahamisítást. Annak azonban végképp semmi értelme, hogy 

Justinianus összehívjon egy zsinatot, titkos határozatot hozasson velük, majd megpróbálja 

végrehajtatni azt, amiről következésképpen rajta és a zsinaton kívül senki sem tud, de mindezt 

mégis “zsinati hatalomnál fogva” tegye. Kevéssé valószínű, hogy a “titkosrendőrségnek” 

“titkos zsinati határozatra” lett volna szüksége a lelkiismerete megnyugtatásához. Ami pedig 

az egyháziakat illeti, valószínűleg minden legalább némileg keresztény érzelmű papnak 

lelkiismereti válságot okozott volna a gondolat, hogy először a “zsinat hatalmával élve” 

hamisítsák meg közös erővel a Bibliát, azután pedig még tegyenek is úgy, mintha nem történt 

volna az égvilágon semmi. 

Ha Justinianus valóban szerette volna ”elkendőzni” akcióját, akkor ehhez éppenséggel nem 

vesz igénybe egyetemes zsinatot, mivel egyáltalán nem volt szüksége még pár száz esetleg 

ellenálló püspökre is ahhoz, hogy Bibliát hamisítson. Hacsak nem akar Langley teljes 

rosszhiszeműséget feltételezni a zsinat összes tagjáról (bár úgy tűnik, ezt teszi), akik pedig a 

birodalom számos tartományából érkeztek, és talán sokan közülük a császári hatalom 

                                                           
38

 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 598., 607. old. 

39
 Természetesen Langleynek azon állítása sem felel meg a valóságnak, hogy a zsinat jegyzőkönyveibe nem 

jegyeztek volna fel semmit. A zsinati akták latin nyelven fennmaradtak. Felvethető, hogy ezekben csak 

Órigenész nevének említése szerepel az eretnekek között, s az őt elítélő ülés hivatalos jegyzőkönyve nem maradt 

fenn. Egy vastag kötetnyi tanúbizonyság azonban amellett a gyakorlatilag egyöntetű hagyomány mellett foglal 

állást, hogy Órigenészt, illetve tanítványait, Didümoszt és Evagrioszt elítélték a zsinaton. Vö. Langley, 152., 

176. old., Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 600. old., Meyendorff, Birodalmi egység…, 307-308. old. 
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árnyékából kikerülve mégis szembeszegültek volna a határozattal, saját jobb 

meggyőződésüket követve.
40

 

Noel Langley figyelemre méltó burkolt valláspszichológiai és szociológiai feltételezéseket 

enged meg magának, miközben teóriáját vázolja olvasói előtt, ez rövidesen külön fejezetben 

is tárgyalásra kerül. A papirusz és pergamen ugyan könnyen enged az erőszakos 

beavatkozásoknak, az emberi elme és főleg a szilárd, meggyőződéses hit azonban már 

egészen más lapra tartozik. Az elkerülhetetlenül kibontakozó ellenállásnak pedig igen sok 

eltörölhetetlen krónikás nyoma lenne, nem is beszélve rengeteg elrejtett, illetve Justinianus 

hatalma köréből kimentett kéziratról. Langley tulajdonképpen azt feltételezi, hogy ebben az 

időben már egyetlen igaz keresztény sem élt a világon. Így valóban igaz lehetne magabiztos 

kinyilatkoztatása a zsinat valós céljáról: “Röviden szólva: a zsinat minden pompája és 

külsősége mögött boszorkányüldözés folyt teljes gőzzel, és az áldozat a reinkarnáció volt, 

minden — platónista, origenista, világi, és vallási — formájában.”
41

 

A zsinat valójában mindössze az ún. „Három fejezet” (azaz három nesztorianizmussal vádolt 

5. századi író) ellen hozott ítéletet Krisztus isteni és emberi természetének egységével 

kapcsolatban, illetve Órigenész és néhány más, Órigenészt követő korai írónak az övéivel 

rokonítható eretnek nézeteit vetette el. Gyanakvásra az adhatott okot, hogy az órigenista 

tételek elítélése valójában már az egyetemes zsinat tényleges megnyitása előtt megtörtént. Az 

összegyűlt püspököket Justinianus néhány hónappal korábban megbízta azzal, hogy 

foglalkozzanak az órigenista problémával. A zsinathoz intézett levél alapján a püspökök 

ugyanabban a sorrendben, de részletesebben kifejtve szentesítették a határozatot. Azt 

hihetnénk első látásra, hogy a császár iránti feltétlen engedelmesség vezette őket, azonban 

egyáltalán nem erről van szó.
42

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a zsinat által anatématizált 15 tétel többségét abban a formában 

Órigenész soha nem vallotta, hanem egy későbbi követője, Pontoszi Evagriosz fogalmazta 

meg őket, és merevítette misztikus szerzetesi kánonokká, miután saját tetszése szerint 

összeollózta Órigenész műveit.
43

 Az ő nyomdokain született meg az „eretnek órigenizmus”, 

                                                           
40

 Langley nagyon egyszerűen értékeli az összegyűlt püspököket: „alighanem mindannyian hithű monofiziták 

voltak”. Vö. Langley, 176. old. 

41
 Vö. Langley, 177. old. 

42
 Vö. Baán, 50-51. old. 

43
 Evagriosz gondolatvilága gyökeresen eltér korának egyházi közgondolkodásától, s a szerzetességnek is csupán 

szűk rétegére gyakorolt befolyást. „Ha ezt a gondolatvilágot összehasonlítjuk Órigenészével, melyet az utána 

következő nemzedékek extravagánsnak találtak, Evagriosz még merészebben túltett rajta azzal, hogy hatalmas 
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mely a “De Principiis” („Peri arkhón”, „A princípiumokról”) egyes tételeit eredeti 

szövegösszefüggésükből kiszakítva, hipotetikus és antitetikus (ellentétes, egymással szemben 

álló) jellegüktől megfosztva rendszerezte.
44

 Az 553-as anatémák sokszor szó szerint 

Evagriosz „Gnósztikus fejezeteit” idézik.
45

 A zsinati atyák azért ragaszkodtak a Justinianustól 

kapott megfogalmazásokhoz, mivel tudatában voltak, hogy idézetekről van szó.
46

 

A „De Principiis” Órigenész fiatalkori munkája, szűk tanítványi körének szánt előadássorozat, 

melyet igazából talán kiadni sem akart a nagyközönségnek. Ő maga nem tartotta dogmatikus 

könyvnek, hanem teológiai gyakorlatok sorozatának.
47

 Nem tekinthető Órigenész 

legjelentősebb alkotásának, sőt ez az a műve, amelyet későbbi írásaiban nem emleget.
48

 A 

„De Principiis” azonban Noel Langley és más, hozzá hasonló szerzők kedvelt forrásmunkája 

is, így szembe kellene nézniük azzal az ellentmondással, hogy Órigenész egy fennmaradt 

művéből idéznek fennmaradt szakaszokat, miközben arról akarnak minket meggyőzni, hogy a 

Bibliát és az egyházatyákat valaki módszeresen és nyomtalanul meghamisította.
49

 

Vigilius pápa (537-555) korábban maga javasolta a császárnak az egyetemes zsinat 

összehívását, de ez időben már éppen tiltakozott ellene.
50

 Az órigenizmus ügye ekkor nem 

foglalkoztatta, mivel gondolatainak középpontjában a „Három fejezet” védelmezése állt.
51

 Ez 

érthető is, hiszen csaknem az egész nyugati egyházrész ezt várta tőle, ennek érdekében írta 

                                                                                                                                                                                     
kozmológiai rendszerrel próbálta körülvenni az isteni és az emberi valóság egészét. Ez az oka annak, hogy mind 

a IV., mind pedig a VI. században elítélték.” Vö. Baán, 61. old. 

44
 „Az órigenisták lelkileg és szellemileg felsőbbrendűeknek tekintették magukat, tudván, hogy eszméiket sokan 

nem tudják elfogadni, és filozófiai illetve misztikus meggyőződésüket ködös szóhasználattal takarták el.” Vö. 

Meyendorff, Birodalmi egység…, 304. old., Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 38-39. old. 

45
 Vö. Baán, 59. old., Meyendorff, A bizánci teológia, 59. old. 

46
 Vö. Baán, 59. old. 

47
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 22. old., Baán, 43. old. 

48
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XIV., 25. old. 

49
 Egy kutatás szerint nem minden esetben rekonstruálható Órigenész eredeti szövege, ezért azt érdemes 

fenntartásokkal kezelni. Vö. Baán, 47. old. 

50
 A pápa összesen csaknem kilenc évig volt Konstantinápolyban. Az egymásnak feszülő érdekcsoportok hatása 

alatt nem tudott határozott döntést hozni. Több alkalommal is megállapodott a császárral, sőt egyszer még el is 

ítélte a „Három fejezetet” az általa kiadott „Judicatumban”, de végül saját elhatározása alapján mégis a nyugati 

vélemények mellé állt. Így Justinianus kénytelen volt további lépéseket tenni ügye érdekében. Vö. Vanyó, 

Ókeresztény Írók XX., 593-594. old., Meyendorff, Birodalmi egység…, 310-318. old. 

51
 Langley minden követ megmozgat, hogy a „Három fejezet” vitáját leértékelje és nevetségesnek állítsa be, 

miközben az órigenista vitát a középpontba helyezi. Valójában a két vitás ügy nagyjából fordított arányban jelent 

meg az egyház életében. Vö. Langley, 175-177. old. 



 13 

„Constitutumát”.
52

 Ez a több szempontból is szokatlan helyzet mindenesetre kiváló 

lehetőséget biztosított Noel Langley számára, hiszen egy “titkos tanácskozás” ajtói mögé 

bármit oda lehet képzelni. 

Az 553-as zsinat előtt tíz évvel (543-ban) Justinianus már kiadott egy dogmatikus levelet, 

amely elítélte a palesztinai szerzetesek órigenista tanait, feltehetően a pápa és a többi 

pátriárka egyetértésével
53

; ennek szövegével találkozunk is Langley könyvében az 553-as 

antiórigenista anatémákhoz illesztve.
54

 Az elítélő határozat nem szüntette meg a zavargásokat, 

noha a keleti püspökök ellenvetés nélkül elfogadták.
55

 Noel Langley erőteljesen azt sugallja, 

hogy Vigilius pápa nem értett egyet az órigenista tételek 553-as elítélésével, s ezért nem írta 

alá eleinte a dokumentumot, azonban a körülményekből egészen más történet rajzolódik ki. A 

pápának úgy tűnik, a zsinat további ítéleteivel volt komoly problémája, és feltehetőleg már 

nem is tartotta fontosnak foglalkozni ezzel az üggyel az 543-as dekrétum után. Később - 

valószínűleg császári nyomásra – a teljes zsinati határozatot szentesítette.
56

 

Az órigenizmus elítélése mégsem találkozott egyöntetűen kedvező fogadtatással. Theodórosz 

Aszkidasz barátja volt Bizánci Leontiosz, akinek az írásai szolgáltatták az ötletet és mintát 

                                                           
52

 Miközben Justinianus a megfelelő formulát kereste, amelyet a khalkedoniánus ortodoxok és a monofiziták is 

aláírhatnak, addig a nyugati püspökök értelmetlennek tartották Justinianus tervét, mert a császár olyan személyek 

feláldozása árán akarta a monofizitákkal elfogadtatni a khalkedóni dogmát, akik részt vettek annak 

megszövegezésében, s a zsinat után is védelmezték azt. Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 597., 601. old., 

Vanyó, Ókeresztény Írók I., 703. old. 

53
 Vö. Bréhier, 32. old., Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 590. old. 

54
 Langley először az 553-as ítéletek szövegéből válogat felületesen, majd hozzáteszi, hogy Justinianus alkotott 

még „tíz újabb átkot” is Órigenész ellen. Ez utóbbiak az 543-as anatémák, melyekből egyébként csak kilenc volt. 

Langley kommentárjai az anatémákhoz jól mutatják, hogy mennyire nincsen szándékában sem megérteni, amit 

éppen elemezni próbál. Vö. Langley, 247-250. old., Baán 139-144. old. 

55
 A palesztinai szerzetesek csatározásai ezzel még nem értek véget, mivel a Justinianus rendeletében elítélt 

Órigenész-idézetek csak kiindulási pontul szolgáltak az órigenisták számára a spekulációikhoz. Őket azonban 

már régen nem az alapszövegek inspirálták, hanem az azokat továbbfejlesztő evagrioszi misztika. Ezért vált 

hamarosan szükségessé a téma újbóli felelevenítése. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 591. old., Baán, 50. old. 

56
 Vigilius pápát annak idején Theodora segítette a hivatalához. Tevékenysége azóta is sok szempontból vitatott, 

nehezen értékelhető. Langley azonban teljesen hamis színben tünteti fel őt, amikor azt állítja, hogy Theodora 

még diakónus korában megnyerte a monofizita doktrína számára. Ezzel ráadásul még saját elméletének is 

ellentmond. Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók I., 702-704. old., Ókeresztény Írók XX., 589-590., 603-604. old., 

Langley, 165. old. 
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Justinianus „Három fejezetéhez”.
57

 E krisztológiai tevékenysége mellett azonban a császár 

543-as antiórigenista ediktumát is cáfolja, világos okfejtéssel.
58

 

Órigenész, Evagriosz és Bizánci Leontiosz gondolkodásának egyes szempontjai - az elítélések 

ellenére – továbbra is befolyásolták a teológiát és a lelkiséget.
59

 A bizánci szerzetesség 

hagyományába beépült Evagriosz eszmerendszerének két fontos eleme is: a szenvedélyekről 

és az imádságról szóló tanítás.
60

 Végső soron tehát nem lehet azt állítani, hogy az elítélő 

határozatok miatt nyomtalanul eltűnt volna e különös szerző munkássága. 

Az ókeresztény korszak magyar szakértője, Vanyó László nagyon találóan foglalja össze a 

zsinat előzményeit és tevékenységét: „A rendkívül bonyolult és zavaros történelmi összkép 

láttán nem kell különösebben szubtilis teológiai eszmékre gyanakodnunk, mert ekkor nem 

azok, hanem egyházpolitikai szempontok mozgatták az eseményeket.”
61

 

„Az 553-as II. Konstantinápolyi Zsinat ökumenikus volta nem egyértelmű. A Khalkedóni 

Zsinat tekintélyét soha nem tudta elérni. Ez érthető abból a tényből is, hogy ez a szinódus 

legföljebb a 451-es zsinat komplementer-zsinatának tekinthető, de nem jelentett doktrinális 

többletet. Az 553 után eltelt fél évszázad ingadozása azt mutatta, hogy Khalkedón tekintélye 

rendületlen volt, és ennek fényében ítélték meg a Konstantinápolyi Zsinat döntéseit: 

elfogadva azt, ami a 451-es határozatokkal összhangban állt, elhallgatva vagy elvetve, ami 

azzal ellentétben volt.”
62

 

 

Az “áldozatok” képzettsége 

Le kell szögezni, hogy az ezoterikus közhiedelemmel ellentétben a korabeli emberek, vagyis 

akiknek a hitét meg kellett volna változtatni, nem hittek el mindent vakon, parancsra. Sőt, 

éppen ellenkezőleg: ahogy megenyhült a Bizáncra nehezedő barbár nyomás, s a perzsa 

határon is béke honolt, a birodalom polgárai teljes szenvedéllyel átadták magukat kedvenc 

                                                           
57

 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 591. old. 

58
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók I., 908. old. 

59
 Vö. Meyendorff, A bizánci teológia, 59. old. 

60
 Vö. Meyendorff, A bizánci teológia, 102. old. 

61
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 597. old. 

62
 Az „ökumenikus” szó eredeti jelentése az akkor ismert egész lakott földre vonatkozott. A görög oikumené latin 

alakjából származik, jelentése: földkerekség, a lakott világ, egyetemes, egész világot érintő. Újkori értelemben 

jelentése kiterjedt a keresztény felekezetek közötti toleranciára és a közös alapok hangsúlyozására. Vö. Vanyó, 

Ókeresztény Írók XX., 606-607. old., Magyar Nagylexikon, 337. old. 
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dogmatikai vitáiknak, melyek jellemzőek a korra. Az ismert szentháromságtani és 

krisztológiai problémák nem képezték néhány szakteológus magánügyét: a császári udvarban 

is velük foglalkoztak, sőt a városok utcáin és terein is mindenki róluk beszélt, vitatkozott. 

Nüsszai Gergely meglepetten tapasztalta, amikor a fővárosba érkezett, hogy az utcákon 

mindenki “érthetetlen” teológiai kérdésekről fecseg: “ha megkérdezel valakit, hogy hány 

obulusba kerül ez vagy az a dolog, akkor a ’született és nem teremtetett’ dogmájával válaszol. 

Ha a kenyér ára után érdeklődsz, azt válaszolják, hogy az Atya hatalmasabb, mint a Fiú, és a 

Fiú alá van Néki rendelve. Ha megkérdezed, kész van-e a fürdőd, így válaszolnak: ’A Fiú a 

semmiből keletkezett’”.
63

 

Ezek a sorok igazolják, hogy a korabeli társadalom el volt merülve a teológia kérdéseiben, 

akkor éppen az ariánus vitákban. Justinianus idejében nyilvánvalóan a monofizita tan borzolta 

a kedélyeket széles körben.
64

 Nem szabad alábecsülnünk a „helyes hit”, más szóval az 

ortodoxia fontosságát a korszak keresztényeinek életében. A Krisztus emberi és isteni 

természetére vonatkozó dogmák kihatottak az egyén és a közösség üdvözülésére egyaránt. Az, 

hogy a monofizita, az antiókhiai és a khalkedóni krisztológia különbségei visszatekintve 

inkább hangsúlybeli, mint lényegi eltéréseknek tűnnek, nem szabad, hogy elhomályosítsa azt 

a tényt, hogy híveik ezeket létfontosságú kérdésekként értelmezték.
65

 

Egy ilyen teológia iránt érdeklődő, tanult közegben egyszerűen abszurd az az állítás, hogy a 

császár egy - felülről az egyházra és az emberekre erőszakolt - új Bibliával nyomtalanul 

megváltoztathatta a hitet. Egy ilyen lépéssel legalábbis országos hitvitát és egy esetleges 

második Nika-lázadást kockáztatott volna. Justinianus azonban éppenséggel nem az újítások 

embere volt, hanem az ősi római ortodoxiához ragaszkodott. Elismerte Róma történelmi 

érdemeit a megelőző hetven évben tanúsított teológiai hűségéért.
66

 Ez a tény önmagában 

megkérdőjelezi, miért éppen az ő nyakába akarják varrni a hamisítást. 

 

 

                                                           
63

 Vö. Katus, 171. old. 

64
 Vö. Kapitánffy, 179. old. 

65
 Vö. Cunningham, 134. old., Ostrogorsky, 68. old. 

66
 Nem véletlenül volt ez így. 482-ben Zénón császár kiadta a „Hénótikont”, azonban ez az egyesítési szándékú 

ediktum végül csak azt eredményezte, hogy 34 éven át szakadás támadt Róma és Konstantinápoly között. 

Anasztasziosz császár idején hosszú évekig a Khalkedóni hitvallás követőit üldözték és terrorizálták. Justinianus 

előtt ez az ellenpélda lebegett, így semmiképpen nem akart szakadást okozni Róma és Konstantinápoly között. 

Vö. Meyendorff, Birodalmi egység..., 281. old., Bréhier, 22-23. old., Vanyó, Ókeresztény Írók I., 703. old. 



 16 

A következmények hiánya 

Egyetlen olyan tan sem tud azonnal és nyomtalanul eltűnni, amiben valóban hittek az 

emberek. A reinkarnáció tanítása legfeljebb fokozatos erózió útján tűnhetett volna el, de 

ehhez szükség lenne a lélekvándorlás mellett érvelő korai keresztény iratokra is. Ilyenek 

azonban nem lelhetők fel. Az összes hamisítási elméletnek - de különösen az 553-asnak - 

éppen az a lényege, hogy egyszerre, hirtelen történt minden. Ilyenkor egészen biztosan 

születtek volna a tanhoz hű és az egyetemes egyházat elhagyó eretnek csoportok, amelyek az 

egyházzal egymást kölcsönösen hitehagyással vádolták volna. Ez azonban éppen 553. körül 

érdekes módon nem történt meg. Nagy vonalakban Noel Langley is érzékeli ezt a problémát, 

ezért a hiányt egy rejtélyes “szektával” igyekszik leplezni, a “dél-franciaországi 

trubadúrokkal”, akik szerinte illegalitásban fennmaradtak „még néhány évszázadon át”.
67

 

A mai Dél-Franciaország területe azonban sosem tartozott Justinianus uralma alá (minthogy 

az a tőle valójában független és már katolikus frankok felségterülete volt), így kérdéses, hogy 

ott az ő állítólagos cselekedetei hogyan hozhattak létre bármilyen szektát. Ilyen alapon 

minden, nem az ő uralma alatt álló katolikus egyházrész automatikusan eretnekké vált volna, 

ami igencsak látványos eseményként vonulhatott volna be a történelembe. A trubadúrokkal 

egészen más történelmi környezetben lehet találkozni (11-13. sz., költészet, egyházi énekek, 

szerelmi és politikai dalok).
68

 Az eretnek albigensek elleni háborúban a trubadúrkultúra a 

középkori egyház kíméletlen támadásának esett áldozatul, azonban nehéz belátni, hogy ezek a 

csaknem hétszáz évvel későbbi események hogyan lehetnének bármilyen kapcsolatban az V. 

egyetemes zsinat viszonylag hamar elfeledett történéseivel.
69

 

Természetesen a szakadár monofizita nemzeti egyházak, a szír jakobiták, illetve az egyiptomi 

koptok már jóval 553. előtt is léteztek, Tellai János, Alexandriai Theodosziosz és Baradeus 

Jakab alapította őket 536-tól kezdve, amikor a császár egyesítési törekvései először hiúsultak 

meg.
70

 Ők a császár minden igyekezete ellenére távol tartották magukat a birodalmi 

egyháztól, mivel veszélyesnek ítélték Justinianus politikáját. Jelentősen meg is erősödtek, 

nem kis részben Theodora támogatásának köszönhetően. Az örmény és a grúz monofizita 

                                                           
67

Vö. Langley, 177. old. 

68
 Vö. Heussi, 237. old. 

69
 Vö. Heussi, 223-225. old., Vanyó, Ókeresztény Írók XX., 607. old. 

70
 Ekkor valójában egy évszázadok óta fennálló hagyományos berendezkedés omlott össze, melynek alapja az 

„egy püspök egy városban” elv volt. 537-től kezdve azonban már létezett egy párhuzamos „földalatti” 

monofizita hierarchia is. Vö. Meyendorff, Birodalmi egység…, 299-300. old. 
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egyház még ennél is korábban önállósodott, 505/506-os helyi zsinatukon elutasították a 

khalkedóni határozatokat.
71

 Ezek a monofizita egyházak még ma is léteznek, s ökumenikus 

párbeszédet folytatnak a többi keresztény egyházzal.
72

 Őket azonban éppen Noel Langley 

bélyegezte a reinkarnáció ellenségeinek, s természetesen soha nem is tanítottak semmi 

ilyesmit. 

Felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy volt-e bármilyen tiltakozás az 553-as zsinat után, 

tekintettel annak szokatlan körülményeire. A „Három fejezet” elítélése természetesen komoly 

ellenállást váltott ki nyugaton a zsinat előtt és után is, sőt egyes területek el is szakadtak a 

római egyháztól emiatt, itt azonban lényegében egyházpolitikai ügyről volt szó, mely a 

keresztény tanítást nem érintette. A 7. század folyamán a szakadások egymás után 

megszűntek, míg végül helyreállt az egység, a zsinat tevékenysége pedig feledésbe merült.
73

 

A szükségszerű következmények hiánya tehát az esemény meg nem történtére utal. Amikor 

pedig valóban megjelentek reinkarnációs hitű csoportok (Kr.u. 1-2. század), akkor János 

apostol illetve az apostolok közvetlen utódai miatt lehetünk bizonyosak a hit alaptételeinek és 

a bibliai iratoknak a fennmaradásában, ahogyan azt rövidesen látni fogjuk.
74

 

 

A források használata 

Noel Langley szinte kizárólag Prokopiosz írására alapozza az “őrült Justinianus” és a “sátáni 

Theodora” képét.
75

 Propagandisztikus eljárásában jellegzetesen történetietlen módszert 

alkalmaz. A történetíró számára kötelező az objektív pártatlanság, a tacitusi sine ira et studio 

(„harag és részrehajlás nélkül”). Prokopiosz ezt még formálisan sem tartotta be, ez pedig a 

támadó-rágalmazó szónoklatokkal rokonítja művét. Ezek jellemzője a szenvedélyes 

hangvétel, a dühös kifakadások, a méltatlankodó szónoki kérdések halmozása. A 

megtámadott személyben csak gonoszság és rosszindulat honol; még jó tulajdonságait is 

gonosz céljai megvalósítására használja. Minden bajnak, még annak is, amihez látszólag 

                                                           
71

 Hozzá kell tenni, hogy ez akkor még nem számított egyházszakadásnak, mivel az egész keleti egyház a 

„Hénotikon” hitvallását követte. Az örmények és grúzok azonban később maguk is megosztottá váltak; egy 

részük visszatért a khalkedóni hitre, más részük viszont megmaradt monofizitának. Vö. Heussi, 149. old., 

Meyendorff, Birodalmi egység..., 144., 148-151. old. 

72
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók I., 704. old., Baán, 109. old. 

73
 Vö. Heussi, 151. old. 

74
 Vö. Ferguson, 518. old. 

75
 Vö. Langley, 163.old. 
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semmi köze sincsen, végső soron ő az okozója. Mindezekre a fogásokra bőven szolgáltat 

példát a „Titkos történet”.
76

 

Fontos hangsúlyozni, hogy célunk nem lehet a “tisztára mosdatás”, sokkal inkább az, hogy 

reális megközelítést találjunk a császári párhoz. Minden nagy embernek és uralkodónak 

voltak és vannak ellenfelei, gyűlölői. Ez még semmi különöset nem árul el sem életükről, sem 

jellemükről. Erősen kérdéses, hogy Prokopiosz személyeskedő hangvételű, objektivitást 

igencsak nélkülöző műve mennyiben tekinthető komoly történeti forrásértékkel bíró 

munkának.
77

 Ő maga különbséget tesz aközött, hogy mit közöl tényként és mit szóbeszédként, 

ezekre előre figyelmezteti is az olvasót, de erőteljes elfogultsága mégis kételyeket ébreszt.
78

 

Ha valaki mégis kizárólag erre az alapra épít fel téziseket, ingoványos terepre téved. 

Langley egész könyvében ezen kívül alig néhány forrást tud felmutatni a témára vonatkozólag 

Prokopiosz művén kívül. Többnyire ezek is nehezen azonosíthatók: címükön kívül semmilyen 

adatot nem közöl, vagy rövidítésekkel rejtjelezi őket, és hivatkozásai nemegyszer 

pontatlannak tűnnek. Egyszóval tudományos szempontból ellenőrizhetetlenek. Legfontosabb 

kiegészítő forrásai a Catholic Encyclopedia és az Encyclopaedia Britannica. Nem csatol 

azonban hozzájuk semmilyen bibliográfiai adatot sem a kiadásra, sem a konkrét 

oldalszámokra vonatkozólag, így azok értékelésének feladatát egyszerűen ráterheli olvasóira. 

Langley könyve alapvetően a címében is jelzett Edgar Cayce-ről szól, aki a 20. század első 

felében élt „alvó látnok” volt. Hipnózis segítségével adott tanácsot a hozzá forduló 

embereknek életvezetésükkel és egészségi állapotukkal kapcsolatban. Az így nyert 

„igazlátások” számos alkalommal segítettek a különböző pácienseinek megoldani 

problémáikat. Cayce története azért érdekes számunkra, mert eredetileg bibliahívő protestáns 

volt, aki azonban később saját maga kereste a hipnózist, mások megsegítése érdekében. A 

hipnotikus transzban elmondott üzeneteit gyorsíró jegyezte fel, ezekből derült ki Cayce 

számára a reinkarnáció „valóságossága”. Cayce rendkívül megütközött a kapott 

információkon, azonban nem adta fel tevékenységét, inkább elfogadta a hallottakat.
79

 Valahol 

ő is tisztában volt vele, hogy homályos területre lépett, sajnos mégsem gondolta át még 

egyszer a dolgot, noha tisztában volt azzal, hogy nagyon keveset tud információforrásairól.
80

 

                                                           
76

 Vö. Kapitánffy, 191. old. 

77
 Vö. Ostrogorsky, 46. old. 

78
 Vö. Kapitánffy, 196-198. old. 

79
 Vö. Langley, 13-14. old. 

80
 Vö. Langley, 129-130. old. 
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Langley saját maga arról biztosítja olvasóit, hogy nem létezik olyan igazlátás Edgar Cayce 

elmondása alapján, amely szerint a Bibliát mai formájában meghamisították volna. Ez 

azonban nyilvánvalóan nem elégítette ki őt, s ezután már bele is kezd elméletei 

szövögetésébe.
81

 

Érdemes áttekinteni okfejtésének fonalát, hogy világosan lássuk, hányszor és hogyan ferdíti el 

történetét a valóságos tények talajáról. Célirányosan válogat forrásai közül, választott 

irodalmának szavahihetőségét pedig kihangsúlyozza (1.). Teljesen figyelmen kívül hagy 

minden más, esetleg zavaró forrást (2.). Forrásaiból levon egy önkényes, ámde nagyon 

kézenfekvő és célja szempontjából csábító következtetést („őrült Justinianus és sátáni 

Theodora”), s erről senki az érdekeltek közül nem fogja – talán nem is kívánja - észrevenni, 

hogy csupán gyenge hipotézis (3.). Morális alapon megalkot két történelmi szörnyszülöttet, 

majd pedig kizárólag ez alapján tulajdonít nekik egy borzalmas bűntettet (4.).
82

 A bizonyítás 

során pedig fel sem merül, hogy az eredeti fő forrás (Prokopiosz) semmilyen utalást nem 

tartalmaz a végső következtetésről (bibliahamisítás), így az első amúgy is gyenge hipotézisre 

(őrült Justinianus) épülő második hipotézis (meghamisított Biblia) már nem több, mint puszta 

légvár. Íme, a prekoncepciós történetírás egy mintapéldája, az olvasók félrevezetésének 

kivételesen hatékony módszere. 

A középkori történetírók, ha elfogultak voltak, alaposan ki tudták színezni történetüket. 

Magyar példaként említést érdemel, hogy a Könyves Kálmánt követő Álmos-párti történetíró 

nemzedék - ahol csak tudta - befeketítette kiemelkedő királyunk emlékét.
83

 Aki ezt a tényt 

nem veszi figyelembe, legalább az egészséges gyanú szintjén, az szükségképpen tévedni fog. 

Ez esetben azonban szükség volt egy „fekete bárányra”, akire rá lehet kenni a felelősséget, 

ezért Langley Justinianus császárt szemelte ki áldozatul, és ebben méltó segítőtársra talált 

Prokopioszban, aki éppen kapóra jött neki. 

Justinianus személyéről megállapítható, hogy egy kiegyensúlyozott, legalább semleges 

konszenzus alakult ki, melyet csak néhányan támadnak – úgy tűnik, nem véletlenül. Theodora 
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császárné személyisége és tevékenysége is sokkal többrétű, mint ahogyan azt Prokopiosz 

alapján Noel Langley rekonstruálta. A császár kezdettől fogva mindvégig nagyon szerette a 

feleségét, halála mélyen megrázta Justinianust.
84

 532. után érdemei elismeréseképpen 

társuralkodóvá emelkedett, s valójában igen jól kiegészítette férje tevékenységét.
85

 A 

monofizita–khalkedóni vitában szerepe legjobban úgy értelmezhető, mint amely szándékosan 

kiegyensúlyozni próbálja férje Nyugat felé tekintő politikáját.
86

 Kétségtelenül fel lehet róni 

neki bizonyos - uralkodókra jellemző - személyiséghibákat, mint például a pénzszeretet, a 

pompakedvelés, a politikai intrikák, vagy éppen a részrehajlás egyes ügyekben.
87

 Nem lehet 

azonban elvitatni tőle mindazt, amit a nők érdekében tett. Justinianus több, a nőknek kedvező 

törvényt alkotott, melyek minden bizonnyal Theodora hatását mutatják, azonban 

nyilvánvalóan nem az ő személyes érdekeit szolgálták.
88

 

Noel Langley nem foglalkozott különösebben a történelmi forrásokkal és szakkönyvekkel, de 

Theodora monofizita összeesküvésének megszerkesztése során még önmagán is túltett. 

Könyvének egy pontján azt állítja, hogy a fiatal Theodora személyes kapcsolatban állt 

Eutükhész főapáttal, aki „a monofizita vallási iskolák doyenje volt”.
89

 Ez azonban óriási 

anakronizmus, ugyanis Eutükhész főapát Alexandriai Kürillosz és Nesztoriosz kortársa volt, s 

ekkor már csaknem száz éve halott.
90

 

Felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy vajon mi vezethette Noel Langley tollát, amikor 

számos alkalommal a császári párt jellemzi. Az alábbiakban néhány jellemző hangvételű 

idézet következik. „A történelemben nem egyedülálló, hogy egy puha jellemű uralkodót 

rabszolgasorba hajtott egy könyörtelen kurtizán, de a történelemben kevés kurtizán volt olyan 

sátáni jellem, mint Theodora.”
91

 „Minden apró rendeletével afelé tett újabb lépést, hogy a 

legőrültebb császárok zsarnoki uralmát teremtse meg önmaga számára.”
92

 “Justinianus 
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viszont vénségére szenilis agyalágyulttá változott.”
93

 A szerző nem győzi szórni minősítő 

jelzőit a császári párra, s talán észre sem veszi, hogy eközben saját művének értékét ássa alá. 

Történeti felfogására jellemző ez a két mondat: “Prokópiosz két igen eleven, valószerű portrét 

rajzolt meg; nehéz volna megfigyeléseit rosszindulatú fecsegésnek minősíteni.”
94

 Az 

elevenség és valószerűség irodalmi kategóriák, csupán jó írói érzék kell hozzájuk. Vajon 

lehetne-e erre alapozni a történelmet? ”És le kell szögeznünk azt is: nagyon csekély mértékben 

szakad el a tényektől.”
95

 Csak csendben kérdezzük meg: honnan szeretné ezt Noel Langley 

ilyen biztosan tudni? 

Ha valaki mégis kíváncsi lenne egy reálisan megrajzolt és kiegyensúlyozott Justinianus-képre, 

akkor érdemes megkeresnie Louis Bréhier-nek a Bizantinológiai Intézet kiadásában megjelent 

kiváló művét, melynek címe “Bizánc tündöklése és hanyatlása”. A sorozatban megjelent már 

Baán István “Justinianus császár teológiája” című eredeti forrásokkal megtűzdelt elemzése, és 

más hasznos művek is. Ezekben a könyvekben rálelhetünk az igazi Justinianusra, akinek 

kétségkívül sok hibája és bűne volt, de a bibliahamisítás koholt vádja alól - amit most 

ráaggattak - igenis szükséges felmenteni. 

Érdemes ezen a helyen neves szakemberek véleményét idézni, elsőként John Meyendorffét. 

„Idejét múlt az az álláspont, mely Justinianus császár részvételét kora teológiai vitáiban egy 

cinikus politikai vezető ténykedéseként értelmezi, akit csak a közigazgatási rend, és a 

hatékony kormányzás érdekelt. A császár – és felesége, Theodora – igen fontosnak tekintette 

a krisztológiai problémákkal való foglalkozást mind a társadalom igazi, lelki jóléte, mind saját 

örök üdvösségük miatt. Maguk a kényszerítő intézkedések, melyeket Justinianus 

szükségesnek vélt a politikájával szembeszegülők ellen meghozni, azt az elképzelést 

tükrözték, melyet a keresztény császár felelősségéről alkotott, vagyis hogy meg kell 

jutalmaznia az alattvalók erényeit, és ki kell javítania azok hibáit. Nem hitt személyes 

tévedhetetlenségében – ezért gyakran változtatott taktikát -, de mást sem tekintett tévedéstől 

mentesnek. Kétségtelenül elfogadta azt a hagyományos keresztény nézetet, mely szerint a 

zsinatra összeült püspökök az igazság legfőbb és legmegbízhatóbb tanúi, ennek ellenére néha 

előre akarta tudni, mi lesz ez a tanúságtétel, és saját hittani ediktumainak kibocsátásával 

megpróbálta lerövidíteni ennek folyamatát, hogy időt és energiát nyerjen. Figyelemre méltó, 
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hogy a püspöki összejövetelek sosem fogadták el ezeket az ediktumokat önmagukban 

elegendő tekintélyűnek, és végül is mindig megvitatták azokat.”
96

 

Ebből az idézetből jól látszik, hogy mennyire nem lehet a Noel Langley által használt - 

igencsak leegyszerűsített - fekete-fehér jellemrajzi megközelítés alapján értékelni Justinianus 

személyét. Uralkodói tevékenységének mérlege is jelentősen pozitívabb annál, mint ahogyan 

azt Langley beállítja. Ehhez tanulságos idézni Louis Bréhier összefoglalását. 

„Gyarlóságai ellenére is nagy uralkodóhoz méltóan cselekedett, s olyan szilárd szerkezetet 

biztosított a birodalomnak, ami lehetővé tette, hogy hosszú időn át el tudja viselni a barbárok 

támadásait, és civilizációjával beragyogja a világot. Neki köszönhető, hogy újból szabadon 

lehetett hajózni a Földközi-tengeren, hogy örökre fennmaradt a rómaiak jogi munkássága, 

hogy a keleti egyház olyan fegyelmi törvénykezéssel rendelkezik, amelyet mindmáig őriz, 

hogy oltalmazza a misszionáriusait, ösztönzést adott az irodalomnak, az oktatásnak, a bizánci 

művészet kialakításának. Nem a Prokopiosznak tulajdonított, gyűlölködő pamfletben kell 

keresnünk az igazi Jusztinianoszt. Tévedései vitathatatlanok, hibái a korral együtt önmagukat 

vádolják, és megoldhatatlan nehézségeket hagyott maga után örökségül utódaira, uralkodása 

mégis alapvető helyet foglal el a keleti birodalomnak, sőt Európának is történelmi életében.”
97

 

 

A stilisztikai buktató 

„Miért ilyen elszigeteltek és töredékesek a reinkarnációra vonatkozó utalások a Bibliában? 

Lehetséges, hogy az a kevés, ami ma létezik, véletlenül kerülte el az eredeti görög és zsidó 

szövegek módszeres megpurgálását?”
98

 

Egy esetleges “bibliahamisításnak” nem csupán isteni, de igen egyszerűen belátható irodalmi 

akadályai is vannak. Mintegy 1000 oldalnyi rendkívül összetett szövegről van szó. Még egy 

mai, teológiailag kiválóan képzett stilisztát is megizzasztana egy ilyen feladat. E tanulmány 

bevezetőjében már történt utalás arra, hogy a Bibliában a mai napig fellelhető félreértett, 

szövegösszefüggéséből kiragadott “reinkarnációs idézetek” mindenféle tudatos (tehát a 

reinkarnáció tanának ismeretén alapuló és ellene irányuló) hamisítást legalábbis erősen 
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megkérdőjeleznek.
99

 Fontos azonban azt is tudni, hogy a korabeli hamisítási módszerek 

mennyire kezdetlegesek voltak. Nemcsak maga a hamisítás fizikai ténye nyilvánvaló ma már 

egy-egy idősebb iratról, hanem még a nyelvezet is árulkodó. 

Annak idején Lorenzo Valla pápai tanácsos számára már 1440-ben sem jelentett különösebb 

nehézséget az ún. “Konstantini adománylevél” leleplezése, stilisztikai és anakronisztikus (a 

kornak nem megfelelő) jegyek alapján. Ebben a 8. századi hamisítványban próbálták meg 

bebizonyítani, hogy Konstantin római császár még uralkodása idején - csodálatos gyógyulása 

hatására - a pápának adományozta Rómát minden tartományával és a főhatalommal együtt, 

ezért aztán a mindenkori császár a pápa vazallusa. Ezt az okiratot azután igen sokáig féltve 

őrizték a pápák, nyilván hamarosan maguk is elhitték ezt a történetet. Az okirat azonban 

hemzsegett a tárgyi tévedésektől, jellegzetesen 8. századi formulákat alkalmazott a 4. 

századra is, és korántsem a klasszikus latinsággal írták, hanem a későbbi eltorzult stílusban. 

Tehát az átgondolt hamisítás minden jelét nélkülözte, pedig valóban nagy gonddal készült, 

ráadásul az átlaghoz képest műveltebb klerikus kezei által.
100

 

Ez is mutatja mekkora képtelenség azt állítani, hogy mintegy 450 évvel az utolsó bibliai irat 

keletkezése után valaki képes lehetett volna hibátlanul meghamisítani a teljes Bibliát. A két 

példa között nagyjából még a korkülönbség is megegyezik. A bibliakutatóknak az 

Újszövetség nyelve sok gondot okozott, mire kiderítették, hogy az a görög nyelv, melyen az 

egész Újszövetség íródott, az első században valóban közismert volt, mert később sok 

változáson esett át.
101

 Természetesen az adománylevél példája messze nem tökéletes, hiszen a 

Biblia szövege a 6. századig folyamatos áthagyományozáson ment keresztül, mely során az 

aktuális nyelvhez igazíthatták szövegét, de mégis biztosra vehető, hogy a bibliai szövegkritika 

már nagyon régen kiszúrta volna az utólagos „6. századi betoldásokat és szöveghiányokat”. 

A bibliai példa kedvéért érdemes felidézni Jézus és a házasságtörő asszony történetét (Jn 

7,53–8,11; Pericopa Adulterae), amely tulajdonképpen nyugati szájhagyomány útján 

őrződhetett meg és került be később János evangéliumába. Írásmódja és szókincse 

megkülönbözteti ezt a szakaszt a környező szövegtől, azonban szinte senki sem kételkedik 

abban, hogy a történet teljesen beleillik a Jézus Krisztusról alkotott képünkbe.
102
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Összességében erősen kétséges, hogy az állítólagos 6. századi hamisító képes lehetett volna 

néhány hét alatt alkalmazkodni a kihívásokhoz, és hibátlanul egybecsengő munkát tudott 

volna készíteni. A rövid idő miatt kényszerülünk egyszerre több hamisítót is feltételezni, ami 

viszont stilisztikailag még nagyobb képtelenséghez vezet, hiszen még összehangolni sem igen 

lett volna módjuk tevékenységüket. Láthatjuk tehát, hogy mindez teljesen kivitelezhetetlen. 

 

A hamisítás kényszerű kiterjesztése 

Noel Langley elmélete nem fér össze a történelmi valósággal, nem tud megmagyarázni 

számos tényt. Nem veszi tudomásul, hogy állításai évszázados kiterjedésű igazolhatatlan 

következményekkel járnak. Szerinte a kereszténység valaha egységesen hitt a 

reinkarnációban, mégpedig 553. előtt, másfelől azonban történeti tény, hogy a gnosztikusok 

jelentős része is kezdettől fogva hitt a reinkarnációban, pedig ők a kereszténység ellenfelei 

voltak.
103

 Az elméletnek ez egy igen gyenge pontja, hiszen ezzel látatlanban alapvető 

hitegyezést kell feltételeznie Noel Langleynek az ókeresztény egyház és a gnosztikusok 

különböző csoportjai között. Mintha a keresztény-gnosztikus vitairodalom nem is létezne több 

ezer oldalon, és például Iréneusz, vagy éppen Órigenész soha nem írtak volna a gnosztikusok 

ellen egész könyveket. Kifejezetten a reinkarnáció ellen írtak csak a példa kedvéért Jusztin 

mártír, Tertullianus, Iréneusz, Nüsszai Gergely, Arnobius, Lactantius, Milánói Ambrus, 

Joannész Khrüszosztomosz (Aranyszájú János), Nagy Baszileiosz, sőt maga Órigenész is 

számos helyen.
104

 

Többek között a Keresztelő János – Illés párhuzamot is tisztázzák, amit egyesek már akkor is 

reinkarnációs esetként értékeltek, holott távolról sem arról van szó. Érdemes itt azt is 

megjegyezni, hogy ez a „hírhedt” szövegrész mégiscsak benne maradt a Bibliában. Ezek 

szerint mégsem volt hitbeli egyetértés a gnosztikusokkal. Ha azonban mégis ragaszkodunk 

hozzá, akkor felmerül a kérdés, hogy miféle képességekkel rendelkezhettek Justinianus 

hamisítással megbízott írói, hiszen feladatuk így a Biblián is messze túlmutatott már. 

Megbízatásuk az lett volna, hogy mindenki számára meggyőzően bizonyítsák: az egyházban 
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soha senki nem hitt a reinkarnációban. S ennek érdekében rövid pár hét alatt megtanultak az 

összes ókeresztény író stílusában írni, hogy ne legyen feltűnő a munkájuk… 

A különféle feltételezéseket hátrahagyva elmondható, hogy pontosan ez az a korszak, amikor 

az újszövetségi iratok teljes listája, a kánon (vagyis norma, mérték) kialakult. Többek között 

éppen a különböző gnosztikusokkal folytatott viták hatására merült fel az egyházban az igény, 

hogy meghatározzák, mely újszövetségi iratok rendelkeznek az isteni ihletettség, illetve a 

szemtanúi beszámoló tekintélyével.
105

 Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy éppen az 

egyik nagy gnosztikus tanító, a 2. századi Markión volt az, aki saját gyülekezeteinek olyan 

módon készített új kánont, hogy átdolgozta Lukács evangéliumát és Pál apostol tíz levelét, 

eltávolítva azokból a vélt judaista hamisításokat.
106

 

A gnosztikus tanítók általában Jézustól és az apostoloktól – vagy csak egyes apostoloktól – 

származó titkos hagyományok letéteményeseinek tekintették saját magukat, és az egyház 

igehirdetésével szemben az „igazi tudás” (gnózis) tekintélyére tartottak igényt. Tették ezt 

annak ellenére is, hogy Jézus ennek létét kifejezetten tagadta (Jn 18,19-21).
107

 Kelemen 

korinthosziakhoz írt levele pontosan az apostoli utódlás elvét fordítja szembe a gnosztikusok 

titkos hagyományával. Ha ilyen egyáltalán létezett volna, akkor arról elsősorban az apostoli 

alapítású egyházakban (Róma, Antiókhia) tudtak volna, hiszen Péter és Pál apostol nyilván 

nem mulasztotta volna el átadni a titkos hagyományt az általuk alapított egyházak vezetőinek. 

Ennek azonban semmi nyoma nem volt. Ezzel szemben nagyon is megtalálható volt a „hit 

szabálya” (regula fidei), vagyis a keresztelési hitvallás, az a tanítás, melyet a püspökök 

képviseltek, s amely tartalmilag megfelelt az apostolok hagyományának.
108

 

Az igaz hit megvédésének nagyon fontos eszközévé vált tehát az újszövetségi kánon, mely a 

2. század végére tulajdonképpen kialakult. Ennek bizonyítéka a Muratori-kánontöredék, 

melynek listája alig tér el a ma érvényes újszövetségi kánontól.
109

 Különböző iratok 
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tekintélyét még időnként vitatták, de a 4. század végére véglegesen lezárult ez a folyamat.
110

 

A bibliai kánonból kimaradt írásokat ma különböző kategóriákba soroljuk: az apostoli atyák 

iratai, apokrifek, pszeudoepigrafák, illetve az ószövetségi deuterokanonikus könyvek. E 

kategóriák igazából nagymértékben függnek a különböző keresztény felekezetek saját 

besorolásaitól.
111

 Számos ilyen munka fennmaradt, szabadon hozzáférhetők bárki számára. 

Az „Ókeresztény Írók” sorozat 2-3. kötete és a Telosz Kiadó „Apokrif iratok” sorozata is 

elérhető magyar nyelven. 

 

A láthatatlan hadjárat 

“Az Órigenész elleni támadásról hamar kiderült, hogy valójában az ősegyház alapító atyái 

elleni támadás, hiszen ők két kézzel szórták a magasztalást Órigenészre. Írásaiknak nem 

létezett túl sok másolata, könnyűszerrel a nyomukra lehetett bukkanni és megtisztítani őket. A 

korai evangéliumok vagy latinul, vagy görögül íródtak, és világi személyek kezébe sohasem 

kerülhettek”.
112

 

Elérkeztünk hát a nagy kérdéshez: megvalósítható lehetett-e a bibliahamisítás? Mielőtt ezt 

elemeznénk, érdemes ismét kiemelni: számos bibliai és egyházi irat megelőzi Justinianus 

korát, és a korabeli állítólagos “hamisítók” számára sok esetben hozzáférhetetlenek is voltak. 

Langley ezzel az ellenérvvel nem tud megbirkózni, noha a problémáról retorikus eszközökkel 

igyekszik elterelni a figyelmet. Okfejtésében nagyon fontos, de indoklás nélkül álló elem, 

hogy a felvetett szövegtisztogatási akció „könnyűszerrel” elvégezhető volt. Az Órigenészt 

érintő művektől gyorsan átnyergel a bibliai iratokra, s egy kalap alá veszi őket, mintha 

azoknak sem létezett volna „túl sok másolata”. Máshol egyenesen azt a látszatot kelti, hogy 

önmagában a Vatikán katonai ellenőrzése elegendő lehetett Theodora jól előkészített 

terveinek sikeres végrehajtásához.
113

 A keleti gótokat elűző bizánci hadsereg Vatikánt 

megszálló erői gyors és hatékony munkát végeztek… E rendkívül leegyszerűsített 

összeesküvéssel szemben számos kivitelezési probléma merül fel a feltételezett hamisítási 

akció végrehajtásánál, ehhez csak a korszak térképét kell alaposan áttekinteni. 
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Órigenész óta már 300 év telt el Justinianus idejére, s a Birodalom egysége csaknem 100 éve 

véglegesen megszűnt. Langley beállításával ellentétben Justinianus nem volt a Világ Ura, de 

még Európa ura sem. Így aztán, bizánci császárként, meglehetősen kevés szava volt birodalma 

határain kívül. Régen elmúltak már azok az idők, amikor még a hatalmas Római 

Birodalomban egyetlen császár védelmezte a keresztény hit egységét, s a széthullott mozaik 

darabjait összeilleszteni még a rendkívül ambiciózus Justinianus számára is reménytelen 

próbálkozásnak bizonyult. A vallási csoportok e korszakban mutatkozó szerteágazó 

elkülönülése kétségtelenül hordoz bizonyos nemzeti, etnikai jelleget, amit jól mutat, hogy az 

egyházak elkülönülése a 6. század folyamán tovább fokozódott az egymással rivalizáló 

püspökök és különböző egyházszervezetek kialakulásának következtében.
114

 

A korszak eseményei alapján egyáltalán nem valószínű, hogy Órigenész, vagy csodálóinak 

írásai csak a Kelet-római Birodalom területén terjedtek el ennyi idő alatt, nem is beszélve a 

Bibliáról. Különösen igaz ez, ha a 400 körül lefolyt Jeromos-féle nagy órigenista vitára 

gondolunk, melyben a kor számos teológusa részt vett.
115

 Erről az egyébként szomorú vitáról 

Langley nem kíván tudomást venni, pedig a későbbi elítélő határozatok bizonyos elemei már 

megjelentek benne.
116

 Langley helyesen idézi Jeromost, amikor az még magasztalta 

Órigenészt, de mélyen hallgat későbbi pálfordulásáról.
117

 

Noel Langley állításával szemben tény, hogy pl. Ágoston: „A Teremtés könyvéről a 

manicheusok ellen” című kommentárja (Kr.u. 389) fennmaradt mű, mely minden bizonnyal 

Órigenész Paradicsom-homíliáira épült. Semmilyen tisztogatás nyomai nem lelhetők fel 

benne, sőt sokszor feltehetőleg egész szövegrészeket vett át Ágoston, így műve 

bizonyíthatóan igen erős Órigenész-hatást mutat.
118

 Magának Órigenésznek is került elő eddig 

ismeretlen műve. 1941-ben, a Kairótól délre fekvő Toura hegységben találták meg a 

“Párbeszéd Hérakleidésszel” című művet, mely egy Órigenész-korabeli regionális zsinat 

jegyzőkönyve. A kódexet éppen a 6. században írták.
119
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A fent vázolt történelmi helyzetben Langley teóriájának elfogadása egyben azt is jelentené, 

hogy a császár minden idők legjobb titkosszolgálatával kellett rendelkezzen. Ennek a 

szervezetnek gigantikus vállalkozásba kellett volna fognia: a cél az egész egykori Római 

Birodalom területén - sőt még azon is túl - minden egyes kolostor, könyvtár és zsinagóga 

felforgatása, “veszedelmes iratok” után kutatva. Eközben azonban eme területek jelentős 

hányada nem volt a császár katonai fennhatósága alatt. Érdemes felsorolni az egykori 

provinciákat: Hispánia nagy része, Britannia, Gallia, Germania, Raetia, Noricum és Pannonia 

soha nem tartoztak a Bizánci Birodalom égisze alá. Ezen területek nagy részén a Birodalomtól 

független, de a kereszténységet már hosszú ideje felvett népek éltek, akik valószínűleg 

igencsak meglepődtek volna, ha a velük ráadásul gyakran még hadban is álló bizánci császár 

elkezd nekik parancsolgatni, hogy mit higgyenek és mit ne. 

Wulfila (Ulfilas) ariánus püspök már a 4. században az ariánus keresztény hitre térítette a 

vizigótokat (nyugati gótok), akiknek keleti gót rokonai azután Odoaker vezetésével - aki 

szintén ariánus volt - 476-ban formálisan is megdöntötték a Nyugat-római Birodalmat. Ez azt 

jelenti, hogy egyfelől Justinianus idejére már csaknem 200 éve keresztények voltak, Wulfila 

még a 4. században saját gót nyelvű Bibliát fordított nekik (néhány ószövetségi könyv 

kivételével), s végül a hadiállapot mellett ariánus hitvallásuk a garancia arra, hogy az ortodox 

katolikus császárnak semmi esetre sem engedelmeskedtek volna ilyen kérdésben.
120

 Wulfila 

bibliafordítása fenn is maradt, ez a híres Codex Argenteus, vagyis „Ezüstkódex”, mely a 6. 

század elejéről, jóval az 553-as zsinat előtti időkből származik. A díszes kéziratot 

valószínűleg Nagy Theodorik keleti gót király uralkodása alatt Ravennában készítették.
121

 

Később aztán éppen Wulfila ariánus gót misszionáriusai térítették meg a többi éppen 

letelepedőben lévő germán törzset is, mint pl. a svéveket, burgundokat, herulokat és 

vandálokat, jóval Justinianus születése előtt. Ugyanezek a problémák vonatkoznak a szintén 

ariánus longobárdokra is, a keleti gótok itáliai utódaira, akik majd csak a 8. századra olvadnak 

be teljesen a katolikus egyházba.
122

 

Chlodvig frank vezér, saját korában kivételt képezve, 500. körül egész népével a katolikus 

keresztény hitre tért, de őket sem kötötte semmi a bizánci császárhoz az azonos hitvalláson és 
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a kifelé mutatott mélységes tiszteleten kívül.
123

 Az 5. század első felében Palladius és Patrik 

püspök végzett missziót Írországban, Germanus püspök Angliában, Ninián pedig Skóciában, 

azonban a kereszténység ezeken a területeken (a skótok kivételével) már korábban is tért 

hódított, olyannyira, hogy különböző egyházi csoportok jöttek létre. Bizonyos kérdésekben a 

kelta keresztény egyházak igen konzervatívak voltak a fő angliai egyházakhoz képest, és így 

meglehetős elszigeteltségben éltek. A brit szigeteken általában véve nehezen elképzelhető, 

hogyan sikerült volna a császárnak bármit keresztülvinnie.
124

 

A lista azonban még nem ért véget. A keleti régiók szintén nem voltak Justinianus számára 

elérhető vidékek. A „császári kémhálózat” kevésbé szerencsés tagjainak nem kis fejtörést 

okozhatott volna az ellenséges perzsa Szászánida-dinasztia területén élő, 483-tól teljesen 

független nesztoriánus egyház, melynek tanai azután egészen Indiáig és Kínáig terjedtek el.
125

 

A 4. század óta léteztek megkeresztelt arab törzsek és helyi királyságok a római Arabia 

tartományban, illetve a határon túl az Újperzsa Birodalomban és az Arab-félsziget déli részén 

is. Az Újszövetséget számukra lefordították arabra, s később valószínűleg a Koránt is e 

művelt, szíriai keresztény arabok számára írták le, akiknek hite még a mohamedán világban is 

fennmaradt. Az iszlám megszületése előtti időkben azonban a keresztény arab törzsfők végül 

képesek voltak olyan királyságokat alapítani, hogy önálló tényezőként léphettek fel a két 

szomszédos birodalom konfliktusaiban.
126

 Egészen biztosan nem fogadták volna tárt karokkal 

a császár „végrehajtóit.” 

A keresztény misszió legtávolabbi határai nagyon-nagyon messze voltak már a Birodalomtól. 

Koszmasz Indikopleusztész alexandriai utazó 520-522. között írt híres „Keresztény 

Topográfiájában” további egzotikus helyszínek is szerepelnek, mint pl. Szokotra szigete az 

Indiai-óceánon vagy Ceylon (Sri Lanka). Beszámol egy dél-indiai püspökségről is, melynek 

gyökerei valószínűleg az apostoli időkig nyúlnak vissza.
127
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Dél irányába is terjedt a keresztény hit. Az akszúmi királyságban (Etiópia, Abesszínia) a 4. 

század közepén született meg az egyház.
128

 Az 5. század végén kilenc, valószínűleg szír 

szerzetes érkezett az etióp hagyomány szerint, akik lefordították az Újszövetséget a helyi 

nyelvre, s monostorokat alapítottak, melyek a virágzó etiópiai szerzetesség bölcsői lettek.
129

 

Kissé nyugatabbra tekintve azt látjuk, hogy 526-ban megkezdődik Philé szigetén Núbia 

keresztény missziója, melynek folyományaként azután sok más keresztény központ jelent 

még meg a Szahara nomád lakossága körében, majdnem egészen az Atlanti-óceánig.
130

 

Még nyugatabbra találjuk Észak-Afrika provinciáit, melyek az 5. század elejére már 

túlnyomórészt keresztények voltak. Az afrikai egyház, melynek központja Karthágó volt, 

igazi helyi teológiai hagyománnyal rendelkezett, melyben olyan szerzők tűntek ki, mint 

Tertullianus és Cyprianus. A legkiemelkedőbb azonban kétségkívül Ágoston, a Numidia 

tartománybeli Hippo püspöke volt. A térség keresztény gyülekezetei nagyon sokat szenvedtek 

az ariánus vandálok véres üldözései miatt.
131

 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a keresztények valóban komolyan vették a Jézustól 

kapott parancsot, hogy menjenek el és tegyenek tanítvánnyá minden népet (Mt 28,19), s ezt 

akár a föld végső határáig hajlandóak voltak megtenni, még az életük árán is (ApCsel 1,8).
132

 

Általuk terjedtek szét a szent iratok a világ minden irányában. Ennek természetes velejárója 

volt az, hogy a helyi nyelvekre lefordították a Szentírás szövegeit, noha erre időnként várni 

kellett pár évtizedet a megfelelő fordítók hiánya miatt.
133

 Ezt az óriási teljesítményt kellett 

volna most 553. után egy igencsak vitatható szándéktól vezérelve megismételni, sőt 

felülmúlni. Érdekes módon azonban ez az állítólagos nagy kutakodás mégsem tűnt fel 
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senkinek, vagy senki sem tartotta érdemesnek megemlékezni róla. Esetleg mindenki lojális 

kívánt lenni a császárhoz, akkor is, ha a bizánci seregek éppen őket támadták... 

Nagyon fontos tehát hangsúlyozni, hogy a mai újszövetségi szövegkiadások alapjául szolgáló 

kéziratok idősebbek Justinianusnál (ez alább tételesen bizonyítást nyer), de ugyanez igaz az 

egyházatyák írásaira is. Sok esetben félreeső helyekről kerültek elő, tehát legfeljebb fizikai 

beavatkozás lenne feltételezhető náluk (lásd alább), még ha esetleg “kés alá kerültek is”; az 

ilyen kéziratokat pedig ma már könnyen felismerjük.
134

 Ezekben az iratokban tehát nem 

lelhető fel az oly áhított lélekvándorlás dogmája, az ellenkezője persze annál inkább. A 

“hamisítás” fikcióját is igazolhatatlanná teszik, hiszen tartalmuk nem csupán lényegileg, de 

egészen kiváló szöveghűséggel megegyezik minden mai szöveggel.
135

 

A hamisítási történet ezoterikus szemszögből nézve talán kissé váratlan fordulata, hogy 

Justinianus a “bibliavadászatot” kényszerült volna a zsinagógákra is kiterjeszteni, hiszen a 

zsidók szintén használták a Bibliát, még ha inkább csak annak ószövetségi részét is.
136

 Az 

azonban nyilvánvaló, hogy a feltételezett “tisztogatási akciónak” az Ószövetség területére is 

ki kellett volna terjednie, mint a Biblia méretben tekintélyesebb, s az Újszövetséget 

megalapozó részére. Ezt Noel Langley is így gondolja, hiszen Ó- és Újtestamentumról, illetve 

görög és zsidó szövegekről beszél, bár ettől eltekintve mélyen hallgat ennek 

következményeiről.
137

 

Az Ószövetségről elmondhatjuk, hogy egyenlőképpen fontos forrása a lélekről szóló 

tanításnak. Az őskeresztények számára a valódi Biblia éppen a görög nyelvű Ószövetség, a 

Septuaginta volt az újszövetségi kánon kialakulásának idején, hiszen Krisztus tanítását eleinte 

főként szóbeli hagyományból ismerték a keresztények. A szóban hirdetett evangélium 

tekintélye az írásba foglalást követően természetesen tovább növekedett.
138

 

Nyilvánvaló, hogy a zsidók semmilyen keresztény zsinatnak nem tartoztak engedelmességgel, 

nem is beszélve a bizánci császárról. Erről a súlyos tényezőről, vagyis a zsidók kezében lévő 

                                                           
134

 Vö. Vohmann, 79. old. 

135
 Ez nyilván nem is csoda, hiszen az új fordítású bibliák már mind a régi kéziratokat veszik alapul és nem a 

középkorból ránk maradt, többszörösen átsimított szöveget, az ún. Textus Receptust. Vö. Vohmann, 76- 81. old., 

Schick, 11. old. 

136
 A zsidók is rendelkeztek azonban keresztény iratokkal, sőt a diaszpórabeli zsinagógák biztosították a 

keresztény prédikátorok működésének alapját az egyház korai éveiben. Vö. Ferguson, 521. old., Thiede, 48. old., 

Chadwick, 30. old. 

137
 Vö. Langley, 159., 161. old. 

138
 Vö. Vanyó, Ókeresztény Írók I., 87. old. 
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jelentős és független kéziratmennyiségről Noel Langley alaposan megfeledkezett. 

Természetesen a zsidók, akik mindennél jobban tisztelik szent irataikat (ennél jobban talán 

csak Isten nevét tisztelik), az életük árán is, a legvégsőkig védelmezték volna tekercseiket, 

illetve elrejtették volna őket. Mivel Isten neve szerepel az ószövetségi iratokban, a zsidó nép 

törvényei tiltották ezek elpusztítását használhatatlanná válásuk után is, így azokat a geniza 

(„rejtett kamra”) nevű helyiségekben tartották összegyűjtve a zsinagógákban. Egyiptom 

éghajlata pedig különösen kedvez az ilyen leletek fennmaradásának, így találták meg pl. a 

híres kairói genizát, ahonnan hatalmas mennyiségű irat került elő.
139

 A kéziratokat áttekintő 

következő fejezetben ez is egy fontos tétel, hiszen jelentős ószövetségi iratok forrása is 

egyben.
140

 

A zsidó népet szép beszéddel, vagy zsinati átkokkal nem lehetett volna jobb belátásra bírni 

(ilyen egyébként sem született): velük szemben csak és kizárólag az erőszakos begyűjtés és az 

új, “javított” tekercsek erőszakkal felügyelt kiosztása működött volna. S persze még arra is rá 

kellett volna venni őket, hogy ezeket elfogadják, megőrizzék, továbbmásolják, véletlenül se 

javítsák vissza stb. A Törvény (Tóra) másolása során a zsidók számára az abszolút pontosság 

mindenek felett álló szabály, szent kötelesség volt. A Tóra először csupán Mózes öt könyvét 

jelentette, később fokozatosan terjesztették ki a héber Szentírás egészére.
141

 Nem túl nehéz 

elképzelni, hogyan tekintettek volna a zsidók ezekre az „ajándékba kapott” torzult 

szövegekre. 

Mindezt pedig egy olyan nép között kellett volna elérni, mint a páratlan, diaszpórában élő 

zsidók, akik a világ minden tájára elszéledtek már erre az időre, messze nem csak a 

Birodalomtól, de Európától is, a szélrózsa minden irányába.
142

 Ezek a zsidók mindig 

megtanulták a helyi nyelveket, ezért a császári “végrehajtóknak” szintén tudniuk kellett volna 

azokon beszélni, ha tartós eredményt akarnak elérni. Vagy esetleg ott voltak még a héber 

nyelvjárások is alternatívaként. Az óhébert pedig a bibliahamisítás végrehajtásához nem ártott 

volna megtanulni. Kérdés, vajon egy ilyen méretű vállalkozáshoz hány emberre lett volna 

szüksége Justinianusnak. 

                                                           
139

 Egyiptomi régészeti leletek a Kr.e. 3. századból már utalnak zsinagógák létezésére. „Az 1. századra a 

zsinagóga már valóban kialakult forma volt, ami megtalálható mindenfelé, Palesztinában és a diaszpórában 

egyaránt.” Vö. Ferguson, 483. old. 

140
 Vö. Johnson, 225-226. old. 

141
 Vö. Ferguson, 453-454. old., Miller 116. old., Schick, 148-149. old. 

142
 A zsidó népesség legalább kétharmada Palesztinán kívül élt már az 1. században is, ez az arány később a 

júdeai felkeléseket követő nemzeti tragédiák hatására még tovább növekedett. Vö. Ferguson, 360. old. 
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Nem érdemes túlzott találgatásokba bocsátkozni, de óvatos becslésként megkockáztatható, 

hogy csak Európa vonatkozásában a korabeli kommunikációs és közlekedési lehetőségeket 

figyelembe véve, gyakran ellenséges viszonyok között, ehhez egy jókora sereg tudós, írnok és 

tolmács kellett volna, a reguláris hadsereg mellett. S persze minderről még mindig 

egyetlenegy történeti forrás sincs, amely akár csak pár sorban megemlékezett volna. Még a 

császárral éppen feszült viszonyban álló pápa sem örökítette meg a dolgot.
143

 A régi római 

császárok üldözései, Nero, Decius
144

, vagy Diocletianus igencsak elítélhető tettei részletesen 

fel vannak jegyezve
145

, de ez, ami egyébként talán a világ egyik leghihetetlenebb bűnténye 

lenne, ez nem. Meglepő módon még a dühös és rosszindulatú Prokopiosz sem tartotta 

érdemesnek megemlékezni róla, holott művét kb. éppen akkoriban írta.
146

 Justinianus 

állítólagos titkosrendőrségének pedig még a meglehetősen éles nyelvű Prokopiosz művének 

fennmaradását sem sikerült megakadályoznia, ami pedig felért a legsúlyosabb felségsértéssel; 

kérdés, hogy ezek után hogyan tudták végrehajtani szó szerint világraszóló feladatukat.
147

 S 

ezt a fennmaradt művet akarják megtenni fő bizonyító forrásául annak az állításnak, hogy az 

eredeti Biblia nem maradt fenn...! 

Végezetül az összes eddigi okfejtésen túllépve a kérdés az, hogy miért nem hisznek a 

kételkedők magának Jézus Krisztusnak, amikor kijelenti: „Az ég és a föld elmúlik, de az én 

beszédeim nem múlnak el.” (Mt 24,35, Mk 13,31, Lk 21,33). Isten az „idők teljességének 

rendje” szerint (Ef 1,10, Gal 4,4) elküldte az Ő Szent Fiát, hogy megváltson bennünket (Jn 

10:1-30), s ehhez előkészített minden történelmi feltételt.
148

 Kétségkívül hihetetlen állítás az, 

hogy bárkinek a világon elég „imponáló hatalma” legyen ahhoz, hogy az isteni tervvel 

szemben több millió hívőt egy szó nélkül elhallgattasson, illetve, hogy szembeszálljon az Ő 

hatalmas igéjével, amiről írva van: 
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 Vö. Langley, 178. old. 

144
 Órigenész valószínűleg a Decius-féle keresztényüldözés idején halt meg Tíruszban Kr.u. 254-ben, az 

elszenvedett kínzások következtében. Vö. Heussi, 67.old. 

145
 Euszebiosz híres „Egyháztörténet” című művében tíz fő ókori keresztényüldözésről számol be a Kr.u. 324-el 

záródó művében. Vö. http://aisz.oromhirek.hu/Akik_Istent_Szeretik/kiki/keruld-tart.htm 

146
 Vö. Kapitánffy, 188. old. 

147
 Langley szerint a „Titkos történetet” egy magángyűjtő találta meg a 19. században, valójában azonban a 17. 

században találta meg a Vatikáni Könyvtárban egy könyvtáros. Vö. Langley, 171. old., Kulcsár, 38. old. 

148
 Vö. Ferguson, 520-521. old. 
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 „URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.” (Zsolt 119,89) 

„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézs 40,8) 

 

A kéziratok 

Lépjünk most már tovább, a tényleges, bizonyító erejű kéziratleletek területére. Noel Langley 

kijelenti: “Az Ó- és az Újtestamentum általunk ismert, elfogadott verziója nem régebbi, mint a 

hatodik évszázad.”
149

 E nagy horderejű, bátor kijelentés ellenére azonban Noel Langley is jól 

tudja, hogy állítását abszolút semmi nem támasztja alá, a leghalványabb írásos nyom sem, és 

fenti állítása ellenére ezt be is ismeri. “Pontosan mikor esett át az evangéliumok eredeti 

szövege ilyen drasztikus átformáláson? Az elérhető kutatási anyagokban egy árva forrás sem 

akad, amely világos, bizonyító erejű választ adna.”
150

 

Mi csak egyetérthetünk ezzel az utóbbi kijelentéssel, azonban félő, hogy Noel Langley 

olvasóközönsége nem értette meg teljes egészében ennek jelentőségét. Nincs egyetlenegy 

olyan kézirat sem a kezünkben, ami eltérő szöveget tartalmazna a reinkarnáció kérdésében, 

sőt ilyesmire utaló palimpszeszt sincs.
151

 

Ennek jelentőségét akkor értjük meg, ha feltesszük a kérdést, hogy mekkora értéket 

képviseltek a különböző íróanyagok a legkorábbi időktől kezdve. A válasz az, hogy rendkívül 

értékesek voltak, így aztán már az ókorban is létezett két eljárás, ezek újrahasznosítására 

szükség esetén. Az egyik során beáztatták a pergament, majd lekaparták habkővel a régi 

szöveget (rasura), és a száradás után fölé írták az újat, míg a másik lehetőség az volt, hogy a 

régi irat fölé ragasztottak egy új réteget. Mindkét eljárás akkor tökéletes megoldás volt, a fő 

cél azonban többnyire nyilván nem a szándékos hamisítás, hanem a praktikus megtakarítás 

lehetett.
152

 A pergamen és a papirusz magas értéke miatt nem lehetett csak úgy kidobálni 

kéziratokat.
153

 A hibás, elrontott szakaszokat tehát ilyen módon javították. Később, a 

középkori kolostorokban gyakran előfordult, hogy egy-egy irat szükségtelenné vált, mint 

például a klasszikus ókori szerzők művei, s ilyenkor kézenfekvő volt ezzel a lehetőséggel 
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 Vö. Langley, 161. old. 

150
 Vö. Langley, 152. old. 

151
 A szó jelentése „újravakart”, vagy „újrasimított”. Vö. Metzger, 30. old. 

152
 A középkorban azonban az oklevélhamisítás egyik formája ez volt. Vö. Magyar Nagylexikon, 446. old. 

153
 Már maga a pergamen elkészítése is fáradságos, időigényes feladat volt, s ehhez jött még a kódexmásoló 

fizetsége. Egy számítás szerint akár 30 000 dénár is lehetett csak ez az utóbbi költség, ami még a gyors infláció 

mellett is jelentős összeg volt. Vö. Metzger, 21., 24., 33. old., Miller, 86-87. old. 
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élni. Érdekes módon azonban e gyakorlatnak nem csak a régi római írók művei estek 

áldozatul, hanem alkalmanként akár a Szentírás pergamenkéziratai is, ami ellen utóbb az 

egyház meg is próbált fellépni, de kevés sikerrel.
154

 Sok kódex maradt ránk, amelyek 

egyszerre két teljes munkát tartalmaznak egymásra írva, hiszen a lekapart, vagy átragasztott 

szöveg ügyes munka esetén nem zavart.
155

 

Nyilvánvaló, hogy a “hamisítók” jó néhány esetben csak ezt a módszert alkalmazták volna, 

megőrzendő a drága kódexeket, és nem tudván, hogy tevékenységük évszázadok múltán 

felfedezhető, kiolvasható lesz. Ma már minden kéziratról tudjuk, ha ez történt vele, a 

rosszabbakról eleve látszik, vagy speciális átvilágítással derül ki.
156

 Ha azonban a korból 

származó palimpszeszt Bibliák között lennének szándékosan “meghamisított” példányok is, 

arról a tudományos világ régen tudna. A kódexkutatók jelentős része ugyanis nem lehet a 

Vatikán titkos ügynöke. Ez a probléma azonban úgy is felvethető, hogy vajon az összes 553. 

előtti, régről ismert kéziratról nem annak kellene automatikusan kiderülnie Langley elmélete 

alapján, hogy azok mind palimpszesztek? 

A Vatikán még azt sem tudta megakadályozni, hogy más, a katolikus dogmákra nézve 

kedvezőtlenül latba eső korai újszövetségi kéziratok előkerüljenek. Gondolhatunk itt pl. a 

Comma Johanneum (1Jn 5,7) esetére, melyhez hasonlóan számos más későbbi interpolációra, 

szövegmódosításra is fény derült. Hasonlóképp a sokáig eretnekként számon tartott Órigenész 

műveit is csak részben sikerült semlegesítenie a későbbi évszázadok során a középkori 

egyháznak, s eretnek, vagy eretneknek vélt gondolatai fennmaradtak eredeti formájukban, 

követőinél, mint pl. a korai Ágostonnál, illetve másodlagosan, az Órigenész ellen intézett 

bírálatokban is.
157

 

A mai bibliai szövegnek az ősivel való azonosságát mind az Ószövetség, mind az Újszövetség 

esetében rendkívül sok korai kézirat bizonyítja.
158

 Mindazok számára, akik hisznek a Biblia 
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 Vö. Metzger, 31. old. 
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 A ma ismert mintegy 310 ősi maiusculus (nagybetűs) kézirat között 68 palimpszeszt található. Vö. Metzger, 

31. old. 

156
 Vö. Világirodalmi Lexikon, 60. old., A Pallas Nagy Lexikona, 733. old. 

157
 Természetesen nem csak a New Age ezoterikus szerzői szeretnék elhitetni a világgal, hogy a Bibliát 

meghamisították, hanem sokan mások is. Mindazok, akik tagadják a Szentháromság tanítását, előszeretettel 

hozakodnak elő az 1Jn 5,7 igeversével, melynek vitatott formája a Károli fordítású Bibliában olvasható. 

158
 Az Újszövetség tekintetében a 2003-as adatok a következőek: 116 papirusz, 310 maiusculus (nagybetűs) 

kézirat, 2877 minusculus (kisbetűs) kézirat, 2432 lekcionárium kézirat található, továbbá osztrakonok (írást 

tartalmazó cserépdarabok) és talizmánok is tartalmaznak bibliai idézeteket. Ez azonban csak a görög nyelvű 

emlékek száma, ha viszont a különböző fordításokat (pl. latin, szír, kopt, etióp, ószláv, örmény, grúz, stb.) is 
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Istenében éppen ezek az isteni gondviselés legszebb bizonyítékai. Qumran mindezek közül is 

a legkiemelkedőbb és legismertebb. Annak idején, amikor megtalálták a holt-tengeri 

tekercseket, csak úgy forrongtak az újságok címoldalai a szenzációhajhász cikkektől, hiszen 

mindenki arra számított, hogy hatalmas csapás éri majd a “kereszténységet”, s kiderül, hogy a 

mai Bibliát meghamisították. Ehhez képest egy másik, bár kevésbé népszerű szenzáció derült 

ki: mégpedig az, hogy bizony a Biblia valóban Isten csodálatos Könyve, mely hihetetlenül 

gondosan került átörökítésre az utókor számára.
159

 Ettől persze már nem a bulvársajtó és az 

összeesküvés-elméletek kiagyalói lelkesednek, hanem a hithű keresztények, s joggal.
160

 A 

qumrani iratok minden gyanú felettiek, keletkezésük kb. Kr.e. 250 – Kr.u. 68 közé tehető, s 

1947-től kezdve találták meg őket.
161

 Szövegük ma már nem is egy kritikai kiadásban is 

hozzáférhető, mint pl. Fröhlich Ida: A qumrani szövegek magyarul, Szent István Társulat, 

Piliscsaba-Budapest, 2000. 

Az irattekercsek tárolása Isten egyik parancsára vezethető vissza, amelyet a Jeremiás 32,14-

ben olvashatunk: „Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Fogd ezeket az iratokat, ezt az 

adásvételi szerződést, a lepecsételtet is, meg ezt a le nem zárt szerződést is, és tedd azokat 

cserépedénybe, hogy sokáig megmaradjanak!” Ebben is igaza volt a Bibliának: az 

irattekercsek csaknem 2000 évet kiálltak az agyagkorsókban.
162

 A modern, 20. század végi 

kormeghatározás teljes mértékben igazolta az iratok paleográfiai módszerrel végzett korábbi 

datálását.
163

 

Qumránban a héber kánon minden könyvéből maradt fenn töredék, egyedül Eszter könyve 

képez kivételt. A legkorábbi kéziratok a 4-es számú barlangban talált 4QEx
f 

(Mózes 2. 

könyve), illetve a 4QSam
a
 (Sámuel 1. könyve), melyek a Kr.e. 3. század közepéről 

                                                                                                                                                                                     
hozzászámoljuk már mintegy 24 000-re nő a kéziratok száma. Nem túlzás tehát, ha azt állítjuk, hogy egész 

kézirathegyek állnak ma rendelkezésünkre. Vö. Metzger, 52. old., Strobel, 72., 75. old. 

159
 Vö. Schick, 11., 47. old. 

160
 A holt-tengeri tekercsek jelentőségével, és a felmerült fontosabb kérdésekkel kapcsolatban például a 

következő előadásjegyzetet lehet ajánlani: http://www.parokia.hu/reports/hitvedelmi/a_holt-tengeri_tekercsek-

eloadasjegyzet.pdf 

161
 11 tekercs maradt meg többé-kevésbé teljesen. További mintegy 80 000 tekercsdarab került elő, amelyekből a 

kutatók 15 000 összefüggő darabot tudtak rekonstruálni. A körülbelül 900 tekercsből 200 a bibliai kéziratok 

száma. Vö. Schick, 24., 47. old., Miller, 218. old. 

162
 Vö. Schick, 10. old. 

163
 Vö. Schick, 31. old. 
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származnak.
164

 A leghíresebb kétségkívül a nagy Ézsaiás tekercs (1QJes
a
), mely a Kr.e. 2. 

században íródott, s a legjobb állapotban maradt fenn. Ez az írás - a Jézusra vonatkozó több 

száz ószövetségi prófécia közül is kiemelkedő módon - csodálatosan, szinte fájdalmas 

pontossággal jövendöli meg Jézus születésének, tanító s gyógyító szolgálatának, majd pedig 

bűnhordozó szenvedésének történetét (különösen pl. Ézsaiás könyve 9., 40., 42. és 53. 

fejezet).
165

 Ugyancsak tartalmaz elgondolkodtató próféciákat a zsidó nép szétszóratásból 

történő hazatérésére és megtérésére vonatkozóan (Ézsaiás 11:11-16, 43:5-7, 44:1-8). 

Habár Qumran önmagában is feleslegessé tesz az Ószövetséggel szemben bármilyen további 

kételkedést, még rengeteg egymástól független korai kéziratlelet került elő a 20. században. 

Csak példaként említjük a Kr.e. 2. századból a Nash-papiruszt, az ókairói “genizatöredékeket” 

a Kr.u. 5-8. századból, a Septuagintának (görög Ószövetség) pedig számos lelete van, pl. a 

Kr.e. 2. századi Rylands-papirusz; a Kr.e. 1. vagy 2. századi Fouad-papirusz; illetve az 1952-

ben megtalált “Tizenkét próféta-tekercs” kb. időszámításunk kezdetéről.
166

 

Órigenész „Hexaplájában”, mely sajnos csak részleteiben maradt fenn, egyenesen a teljes 

Ószövetség szövegét lemásolta 6 hasábban: 1 héber, 1 görög betűs héber és 4 görög 

fordításban. Célja az volt, hogy az olvasatokat rögzítse, pontosan azért, mert a gnosztikusok 

időnként visszaéltek egynémely szövegváltozattal. Köztük van a Septuaginta is, melyet 

különösen megvizsgált, hiszen a keresztények azt használták.
167

 A Septuaginta jelentőségéről 

érdemes idézni egy kiváló összefoglaló munkát: „Egy szent könyv első idegen nyelvű 

fordításaként a Septuaginta az egyik legjelentősebb esemény az egész vallástörténetben. A 

héber vallásos gondolatok görög nyelvre történő átültetése fontos átmeneti lépés volt, mely 

előkészítette a keresztény prédikáció útját.”
168

 

Az Ószövetséghez hasonlóan az Újszövetség szintén sértetlen. Az alábbi számos bibliai 

kézirat mellett már az első század végi egyházatyáktól kezdve idézetek özöne lelhető fel 

írásaikban, melyek ezt bőségesen igazolják. Az 5. századi Codex Ephraemi Rescriptus, mely 

az Ószövetségnek kis, az Újszövetségnek nagy részét tartalmazza, egy jó példa a 

palimpszesztre. A 12. században ráírták egy negyedik századi egyházatya értekezéseit, kémiai 

eszközökkel azonban már a 19. században megfejtették az eredeti szöveget. A szintén 5. 
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századi Codex Syro-Sinaiticus az Újszövetség 2. századi ószír fordításának másolata. A kb. 

400-ból származó afrikai Codex Bobiensist láthatóan második századi latin papiruszról 

másolták. A Codex Washingtonianus, vagy Freerianus 4. századi újszövetségi töredékek 

gyűjteménye.
169

 

Kiemelkedő helyet foglal el a szinte sértetlenül megmaradt Kr.u. 4. század közepéről (325-

350) származó Codex Vaticanus, mely az ötödik század első felében keletkezett Codex 

Alexandrinushoz hasonlóan szinte az egész mai Bibliát tartalmazza görögül. A korai bibliai 

iratok utáni kutatás hőskorában, 1859-ben találták meg a negyedik század közepére keltezett 

Codex Sinaiticust, amely az Ószövetség jelentős részét, és egy teljes Újszövetséget tartalmaz. 

A 6. századi Béza-kódex és a Codex Claromontanus görögül és latinul tartalmazza az 

Újszövetség jelentős részét.
170

 

Ami ezután következik, az azért nagyon fontos, mert még a Nagy Konstantin idejére (a 300-as 

évek elejére) datált bibliahamisítási elméletet is tarthatatlanná teszi. Az egyiptomi Fayumban 

találtak 3. századi töredékeket, a Chester Beatty-papiruszok pedig átlagosan a 3. századból 

származnak. Van köztük 2. századi is. Ezek a töredékek együtt kiteszik a Biblia nagyobb 

részét, számos ószövetségi könyv is képviselve van (1,4,5 Mózes, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, 

Dániel, Eszter), és szinte a teljes Újszövetség. Ezekben nincs nyoma hamisításnak. Aztán ott 

van a Bodmer-kódex, egy 200 körüli teljes János-evangélium, Lukács-részletek, Péter és 

Júdás levelei. Kizárt dolog, hogy ezekben ne lenne benne a tan, ha létezett - de a szöveg ismét 

ugyanaz. Pedig például a János evangéliumának 1. része nagyon érdekes lenne, hiszen ha 

valóban Keresztelő János lenne Illés szó szerint, akkor itt a kiváló alkalom, hogy kiderüljön a 

bűntett (János ebben a fejezetben tagadja, hogy ő lenne személyesen Illés). A Zsidókhoz írt 

levél 9:15-28 versei szintén kiemelkedőek lennének a témánk szempontjából. Tatianosz 

egyházi iró 160-170 körül szerkesztett „Diatesszaronjából” (a 4 evangélium 

összedolgozásából) is kerültek elő későbbi másolatok. János evangéliumának legkorábbi 

ismert töredéke a John Rylands-papiruszban található (jelölése P
52

), melynek keletkezését 

100-150 közé tehetjük.
171

 A legfontosabb információ, amit érdemes kiemelni az, hogy ezeket 

                                                           
169

 Vö. Vohmann, 77-79., 81-82. 89-90. old. 

170
 A kódex formájú szövegmásolás az irattekercsekkel szemben számos előnnyel rendelkezett, ezért hamar 

elterjedt a keresztény gyülekezetekben. Vö. Metzger, 24. old., Vohmann, 39., 73-75., 79., 89. old., Miller, 88-89. 

old., Schick, 46. old. 

171
 Ezt a kormeghatározást számos kutató megerősítette. A töredék valószínűleg Hadrianus császár (117-138) 

uralkodásáig vezethető vissza, de még Traianus császár (98-117) kora sincs kizárva. A kicsiny töredék 

mindössze néhány versét tartalmazza az evangéliumnak (Jn 18:31-33.37-38), de jelentősége mégis óriási, hiszen 

igazolja, hogy János evangéliuma a 2. század első felében, egy egyiptomi tartományi városban, hagyományos 



 39 

a kéziratokat mind a 19-20. században találták meg, és nagymértékben megerősítik a bibliai 

iratok hitelességét.
172

 

5735 eredeti újszövetségi görög nyelvű kézirat, kb. 18000 szír, kopt, latin és más fordítás, 

valamint 36000 bibliai idézet maradt fenn az első századokban élt egyházatyák írásaiban.
173

 E 

számok folyamatosan növekszenek a kutatások előrehaladása nyomán. Mindezt a rengeteg 

kéziratot – pontosabban az addig elkészülteket - nyilvánvalóan át kellett volna fésülni 

(mégpedig igen rövid idő alatt), vagy elpusztítani. Az ókor egyetlen más művéről sem maradt 

fenn ilyen sok és ilyen minőségű kézirat. Ráadásul a kéziratok jelentős része röviddel a 

bennük tárgyalt eseményeket követően keletkezett. Ez megkülönbözteti őket az ókor minden 

más művétől. Az ókori görög írók esetében ez az időkülönbség az eredeti mű megírása, ill. a 

fennmaradt kézirat között rendszerint 1000 év. Homérosz műveiből a legrégebbi fennmaradt 

kéziratok kb. 2000 évnyire, Caesar „Gall háborúja” esetében kb. 900 évnyire vannak az írók 

korától, mégsem jut senkinek eszébe, hogy hitelességüket kétségbe vonja, pedig itt csupán 

néhány, sőt sok esetben egyetlen szöveg maradt fenn.
174

 

A szövegvariánsokról jegyezzük meg, hogy azok általában a másolás korabeli technikájából 

fakadó tévesztések, amelyek azután, mint a tóba dobott kavics által vetett hullámok, úgy 

terjedtek el a kódexekben, s ez a folyamat ma már elég jól visszakövethető.
175

 Ugyanez 

vonatkozik arra, amikor egy-egy túlbuzgó és jó szándékú másoló a kódex margójára vetett 

későbbi teológiai értelmezést a szöveghez tartozónak vélt, és abba bele is foglalta. Ilyen az 
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1Jn 5,7 esete is, és persze fény is derült rá.
176

 A szövegvariánsok, és másolási hibák azonban 

soha nem tudtak befolyással lenni a teljes egyházra, jó néhány kéziratban mindig fennmaradt 

az érintett szövegek eredeti változata. Összevetésükhöz ma már bőséges forrásanyag áll a 

rendelkezésre, így mód van arra, hogy kétséget kizáróan megállapítsuk a tényleg eredeti 

szöveget.
177

 

„A körülbelül 5400 jelenleg ismeretes görög nyelvű Újszövetség-kézirat 96%-a mikrofilmen 

vagy fotón az újszövetségi szövegkutatás rendelkezésére áll a münsteri egyetemen. Egy 

költséges projekt keretében 1200 gondosan kiválasztott igehely vonatkozásában vizsgálták a 

kéziratok szövegértékét. A vizsgálat során kiderült, hogy 500 kézirat különösen fontos az 

eredeti szöveg kutatása szempontjából. Mindezeket a kéziratokat gondos összehasonlításnak 

vetik alá (a jeruzsálemi Héber Egyetemen hasonló projekt folyik az Ószövetség kéziratai 

vonatkozásában). 

Nincs a világon még egy könyv, amely ilyen intenzív tudományos kutatással dicsekedhetne. 

Ezért a legádázabb kétkedőnek is fel kellene figyelnie arra, amit az intézet alapítója és 

nemrégiben elhunyt vezetője, Kurt Aland professzor 40 évi kutatói munka után az 

Újszövetség átörökítéséről megállapított: “Az Újszövetség szövege kitűnő állapotban maradt 

ránk; sokkal jobb minőségben, mint az ókor bármely más írása. Annak a lehetősége, hogy 

előbukkannak még olyan kéziratok, amelyek szövegét alapvetően megváltoztatnák, a nullával 

egyenlő”. 

A kéziratok intenzív feldolgozása az eredeti szöveg gyakorlatilag százszázalékos 

helyreállításához és megerősítéséhez vezetett. Bár a tudósok számára érdekesek a 

szövegvariánsok – de a történelmi tények vagy a keresztény hit és élet kérdéseinek egyikét 

sem érintik. Amikor modern fordítású bibliánkat felütjük, ugyanazt a szöveget tartjuk a 

kezünkben, mint annak idején az első keresztények.”
178
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“Legyen szó bármiről, a legtöbb ember elhisz szinte minden hazugságot — feltéve, ha az elég 

nagy, elég abszurd és elég gyakran hangoztatják —, és álmában sem követel bizonyítékot.”
179

 

(Noel Langley) 

 

„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 

mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az 

üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a 

tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere 

tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. 

Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő 

eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár 

alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az 

egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak 

tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz 

odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista 

munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (Pál apostolnak Timóteushoz írt 2. levele, 3,14-17; 4,1-5) 

 

Soli Deo Gloria! 

 

Összefoglalás 

Tanulmányomban bemutatom a keresztény egyház 5. és 6. századi legfontosabb konfliktusait, 

és az ezekre született megoldási kísérleteket, különösképpen Justinianus császár és felesége 

Theodora császárné uralkodása alatt. Az ún. „harmadik órigenista vita” körülményeit és 

fontos állomásait Órigenész saját tanításának és az V. egyetemes zsinatnak a kontextusában 

vizsgálom. Ehhez kapcsolódva összefoglalásra kerül a Biblia keletkezésének, terjedésének és 

megbízható fennmaradásának vázlatos története a rendelkezésre álló modern szakirodalom 

alapján. 

A tanulmány címéhez hűen mindvégig kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy lehetett-e 

bárkinek akár szándéka, akár lehetősége, hogy a bibliai iratok másolatait felkutassa és 

megváltoztassa, illetve kicserélje. Tárgyalásra kerül, hogy igazolható-e egy ilyen esemény 

bármiféle következménye, történelmi nyoma. Az ókeresztény hitvédelmi irodalom és a 

kánontörténet szempontjai ugyancsak elemzés tárgyát képezik. A felsorakoztatott tények, úgy 

gondolom, elegendőek a felvetett problémakör megnyugtató lezárásához. Bárki előtt 
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kijelenthető, hogy Isten hűséges, a mai Biblia, valamint annak tanítása a lélekről gyakorlatilag 

megegyezik az eredetivel. 

A Noel Langley által alkalmazott történetírási módszer nem állja ki az alapos vizsgálat 

próbáját. Teóriája sokkal inkább tűnik előre kitűzött célja eléréséhez szükséges erőltetett 

feltevések halmazának, mintsem komoly, elemző szándékú történetírásnak. A tárgyalt korszak 

viszonyainak ismerete és megértése nem tükröződik művében, ami legjobban abban 

mutatkozik meg, hogy szándékosan leértékeli, és figyelmen kívül hagyja az elképzelését alá 

nem támasztó forrásokat és szakkönyveket. A keresztény egyháztörténetre nézve nagyon 

súlyos vádat fogalmaz meg a „bibliahamisítás” hipotézisének megalkotása során, azonban 

eközben többször is bizonyságot tesz róla, hogy nem érti a keresztény hit alapvető 

összefüggéseit, mivel saját világképe alapján magyaráz minden eseményt és idézett szöveget. 

A tények feltárása helyett számos alkalommal kísérel meg olvasóközönsége érzelmeire hatni, 

így műve inkább tekinthető elfogult elbeszélésnek, mint történetírói munkának. E 

megközelítés következménye az „elhallgatott igazságokba” vetett hit, a titkok és 

összeesküvések utáni állandó kutatás, vagy a Vatikán legendás titkos könyvtárának vélt 

tartalmára történő hivatkozás.
180

 

Végső soron igazolást nyert, hogy a Bibliát nem változtatták meg és nem vették ki belőle „a 

reinkarnáció tanát”. A Biblia ma is ugyanazt az üzenetet és tanítást hordozza Jézus Krisztusról 

és az emberek világáról, mint amikor először írásba foglalták. A Noel Langley által 

megfogalmazott vádat érdemes tehát egy felkéréssel visszafordítani. Mindazok számára, akik 

az igazságot keresik, a béreai keresztények példáját lehet ajánlani, akik „teljes készséggel 

fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a 

dolgok.” (ApCsel 17,11) 
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