
Hamisított boldogító igen – a kopt „Jézus Felesége Evangélium” 
(kb. Kr. u. 2009). Avagy: hogyan lett Jézusnak felesége, miközben 

nem is volt házas?

Irsay-Nagy Balázs
ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék



1. A Jézus Felesége Evangélium története
2. (A házasodó Jézus (modern) legendája)
3. (Tudomány és hamisító viszonya)
4. (Tudomány és a média)
5. (Magyar sajtóvisszhang: szemle és kritika)

Kopt: az óegyiptomi nyelv legkésőbbi változata, az egyiptomi keresztények beszélték, 
görög betűkkel írták, kb. Kr. u. 200–1000



„Minden hamisító… közvetlenül (pl. ha munkáját 
komolyan vagy játékosan művészi alkotásként 
értelmezi) vagy közvetve (pl. ha csalás szándékával 
potenciális vevőinek igényéhez igyekszik igazodni) a 
maga, illetve kora uralkodó, vagy legalábbis valamilyen 
bázissal rendelkező ízlésirányának határai közt és 
szándékai szerint látja és láttatja elődeit, bármilyen 
ösztönzésre dolgozik is…

Ez az akart-akaratlan szerves összefüggés a készítés 
korával a fő oka a megtévesztésre szánt hamisítványok 
egykorú sikerének… és szinte automatikus 
lelepleződésének a létrejöttüket követő 
generációkban…”

Szilágyi János György: Legbölcsebb az idő (1987)



Képzőművészet, irodalom

Áltudomány Tömegkultúra

Tudomány



(1955; angol ford. 1960)



(2003; magyar ford. 2004)

„A műtárgyakról, 
épületekről, 
dokumentumokról és titkos 
szertartásokról szóló, a 
regényben szereplő 
ismertetések megfelelnek a 
valóságnak.” (11. old.) 



The Da Vinci Code
(2006, Columbia Pictures)





Walter Fritz
(Sarasota, Florida)
a hamisító

Karen King professzor
(Harvard Egyetem)
az áldozat



• 2010. július 9: Walter Fritz e-mail-ben megkeresi 
Karen King professzort, jelezve, hogy birtokában 
van két kopt papirusz, az egyik szövegében Jézus 
a feleségének szólítja Mária Magdalénát

• King első benyomása: hamis

• 2011. június, újabb e-mail: Fritz újból felajánlja a 
papiruszt, mivel állítása szerint 
műkincskereskedők is érdeklődnek iránta

• 2011. december: Fritz átadja a JFE-t, majd 2012 
nyaráig a másik papiruszt, továbbá több, hozzájuk 
kapcsolódó dokumentációt





Fritz neve elhallgatását kéri; a papiruszokat korábbi 
üzlettársától, Hans-Ulrich Laukamp-tól vásárolta

1. Laukamp a papiruszokat 1963-ban vásárolta 
Potsdamban (NDK), mielőtt Nyugat-Berlinbe 
szökött volna

2. Fritz maga semmit sem ért a papiruszokhoz vagy 
a kopthoz, ő csupán műgyűjtő

Laukamp megh. 2002. december



1. ún. „Jézus Felesége Evangélium”, kopt szaidi
dialektusban

2. kopt lykopolisi dialektusban írt János-evangélium 
töredéke

3. beszkennelt fénymásolatban: Peter Munro
egyiptológus (Berlin) 1982. július 15-re datált német 
nyelvű levele, a berlini Egyiptológiai Intézet fejlécével, 
amelyben igazolja a János-evangélium eredetiségét

4. digitális fényképként: a JFE angol fordítása, Fritz 
állítása szerint Munro készítette 1982-ben

5. beszkennelt fénymásolatban: aláírás és dátum nélkül, 
német nyelvű kézírásos feljegyzés: Gerhard Fecht
egyiptológus szerint „egyetlen forrás Jézus 
feleségéről”

Gerhard Fecht megh. 2006. december 13.
Peter Munro megh. 2009. január 2.



1. … -om nem. Mert az anyám adta nekem az életet…
2. A tanítványok mondták Jézusnak: „…
3. … mondjon le. Mária nem érdemli meg, hogy…”
4. Jézus mondta nekik: „A feleségem…
5. … lehet a tanítványom. 
6. Aki gonosz ember, kihoz…
7. Én vele (fem.) vagyok…
8. … egy képet…

1.



2. János 5:26–30
„Sőt  arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet 
tartson, mert Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, 
mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban 
vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek. Akik 
a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig rosszat 
cselekedtek, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól 
nem  tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy 
ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a 
magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, 
aki elküldött engem.”

János 6:11–14
Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és 
kiosztotta az ott ülőknek; ugyanígy osztott a halakból 
is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt 
a tanítványaihoz: „Szedjétek össze a felesleges 
darabokat, hogy semmi sem vesszen el.” 
Összeszedték hát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az 
öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek 
feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek 
látva a jelt, amelyet tett, azt mondták: „Ez valóban az 
a próféta, akinek el kellett jönnie a világba.”
(Magyar Bibliatanács fordítása)



• 2011. december: Fritz átadja a JFE-t, majd 2012 
nyaráig a másik papiruszt, továbbá a hozzájuk 
kapcsolódó dokumentációkat

• King a Kr. u. IV. századra datálja a két papiruszt:

1. a két papiruszon lévő kézírás azonos

2. a lykopolisi dialektus a Kr. u. IV. században 
kihalt

• King exkluzív szerződéseket köt a média 
különböző képviselőivel

• 2012. szeptember 18: Rómában, a Koptológusok
Nemzetközi Konferenciáján King bejelenti a 
papirusz létezését



• Alin Suciu, Hugo Lundhaug és mások különböző 
blogokban, Leo Depuydt mint King készülő cikkének 
előzetes recenzense a következő problémákra hívják fel 
a figyelmet:

1. a híres mondatot leszámítva, az összes többi a kopt 
nyelven fennmaradt, apokrif Tamás-evangéliumból 
származik

2. a kézírás rendkívül szokatlan, nem hasonlít egyetlen 
ókorból vagy középkorból ismert kopt kézírásra

3. a szöveget ecsettel írták, pedig Egyiptomban már a Kr. 
e. 4. században áttérnek az ecsetről a kalamos
használatára

4. több helyesírási és egy súlyosabb nyelvtani hiba is 
megfigyelhető a JFE szövegében, ami meglepő egy 
eredeti kézirat esetében



1. … -om nem. Mert az anyám adta nekem az életet…
2. A tanítványok mondták Jézusnak: „…
3. … mondjon le. Mária nem érdemli meg, hogy…”
4. Jézus mondta nekik: „A feleségem…
5. … lehet a tanítványom. 
6. Aki gonosz ember, kihoz…
7. Én vele (fem.) vagyok…
8. … egy képet…
(Tamás evangéliuma: Hubai Péter fordítása alapján)

1.



• Alin Suciu, Hugo Lundhaug és mások különböző 
blogokban, Leo Depuydt mint King készülő cikkének 
előzetes recenzense a következő problémákra hívják fel 
a figyelmet:

1. a híres mondatot leszámítva, az összes többi a kopt 
nyelven fennmaradt, apokrif Tamás-evangéliumból 
származik

2. a kézírás rendkívül szokatlan, nem hasonlít egyetlen 
ókorból vagy középkorból ismert kopt kézírásra

3. a szöveget ecsettel írták, pedig Egyiptomban már a Kr. 
e. 4. századtól ismert a kalamos, és Kr. e. 1. században 
áttérnek a használatára

4. több helyesírási és egy súlyosabb nyelvtani hiba is 
megfigyelhető a JFE szövegében, ami meglepő egy 
eredeti kézirat esetében
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• Alin Suciu, Hugo Lundhaug és mások különböző 
blogokban, Leo Depuydt mint King készülő cikkének 
előzetes recenzense a következő problémákra hívják fel 
a figyelmet:

1. a híres mondatot leszámítva, az összes többi a kopt 
nyelven fennmaradt, apokrif Tamás-evangéliumból 
származik

2. a kézírás rendkívül szokatlan, nem hasonlít egyetlen 
ókorból vagy középkorból ismert kopt kézírásra

3. a szöveget ecsettel írták, pedig Egyiptomban már a Kr. 
e. 4. századtól ismert a kalamos, és a Kr. e. 1. században 
áttérnek a használatára

4. több helyesírási és egy súlyosabb nyelvtani hiba is 
megfigyelhető a JFE szövegében, ami meglepő egy 
eredeti kézirat esetében

5. a tisztázatlan eredet (névtelenséget kérő tulajdonos)



• 2013: laboratóriumi tesztek; ezek eredményei:
• 1. mindkét papirusz Kr. u. VIII. századra datálható 

(radiokarbon módszerrel)
• 2. az íráshoz használt tinta kémiai összetétele megfelel 

az ókorban használt tinták kémiai összetételének
• 2014: Harvard Theological Review 107: a JFE 

publikációja 
(a tulajdonos neve titokban marad, de a Smithsonian
Institute honlapja megemlíti Laukamp nevét, mint az 
előző tulajdonost)

• 2015: New Testament Studies: egész számot szentel a 
témának, több cikkben kétséget kizáróan bizonyítják, 
hogy a JFE evangélium és a lykopolisi János modern 
hamisítvány





Robert E. Spiel: Art Theft and Forgery
Investigation, Springfield, IL, 2000

91–93: eredeti hordozóanyag; 

eredetivel azonos pigmentek

102–103: hamisított dokumentáció mellékelése



• 2013: laboratóriumi tesztek; ezek eredményei:
• 1. mindkét papirusz Kr. u. VIII. századra datálható 

(radiokarbon módszerrel)
• 2. az íráshoz használt tinta kémiai összetétele megfelel 

az ókorban használt tinták kémiai összetételének
• 2014: Harvard Theological Review 107: a JFE 

publikációja 
(a tulajdonos neve titokban marad, de a Smithsonian
Institute honlapja megemlíti Laukamp nevét, mint az 
előző tulajdonost)

• 2015: New Testament Studies 61: egész számot szentel 
a témának, több cikkben kétséget kizáróan bizonyítják, 
hogy a JFE evangélium és a lykopolisi János modern 
hamisítvány



2. 1. Hogyan írhatnak egy Kr. u. VIII. 
századi papiruszra egy a Kr. u. IV. 
században kihalt dialektusban?

2. A két szakasz között hiányzó szöveg 
alapján az eredeti papiruszlapnak 
59 cm magasnak kellett volna lennie 
– egyetlen ismert kopt papiruszlap 
sem magasabb 40 cm-nél.

3. A szöveg betű szerint egyezik az 
1924-ben kiadott Qau kódexszel.

4. A szöveg tartalmaz egy téves 
konjektúrát és egy nyomdahibát az 
1924-es kiadásból.

5. A szöveg sorbeosztása azonos a Qau
kódex sorbeosztásával.



2.

Hamis lykopolisi János-töredék

Qau-kódex
(Thompson 1924, 7)



2.

Hamis lykopolisi János-töredék

Qau-kódex
(Thompson 1924, 8–9)



2.

Hamis lykopolisi János-töredék

Qau-kódex
(Thompson 1924, 7)

Téves konjektúra
átvétele



2.

Hamis lykopolisi János-töredék

Qau-kódex
(Thompson 1924, 7)

Nyomdahiba 
átvétele



2. 1. Hogyan írhatnak egy Kr. u. VIII. 
századi papiruszra egy a Kr. u. IV. 
században kihalt dialektusban?

2. A két szakasz között hiányzó szöveg 
alapján az eredeti papiruszlapnak 
59 cm magasnak kellett volna lennie 
– egyetlen ismert kopt papiruszlap 
sem magasabb 40 cm-nél.

3. A szöveg betű szerint egyezik az 
1924-ben kiadott Qau kódexszel.

4. A szöveg tartalmaz egy téves 
konjektúrát és egy nyomdahibát az 
1924-es kiadásból.

5. A szöveg sorbeosztása azonos a Qau
kódex sorbeosztásával.

A szöveget 1924 után írták egy VIII. 
századi papiruszra.



A hamisítványként leleplezett lykpolisi János -töredék és a JFE kézírása azonos.

1.



1. ún. „Jézus Felesége Evangélium”, kopt szaidi
dialektusban

2. kopt lykopolisi dialektusban írt János-evangélium 
töredéke

3. beszkennelt fénymásolatban: Peter Munro
egyiptológus (Berlin) 1982. július 15-re datált német 
nyelvű levele, a berlini Egyiptológiai Intézet fejlécével, 
amelyben igazolja a János-evangélium eredetiségét

4. digitális fényképként: a JFE angol fordítása, Fritz 
állítása szerint Munro készítette 1982-ben

5. beszkennelt fénymásolatban: aláírás és dátum nélkül, 
német nyelvű kézírásos feljegyzés: Gerhard Fecht
egyiptológus szerint „egyetlen forrás Jézus 
feleségéről”

hamis

hamis



Peter Munro levele:

1. A levél dátuma 1982. július 15., a fejléc egy 
olyan verzió, amelyet csak 1990-ben vezettek be

2. Peter Munro az összes levelében használja a 
német „ß” karaktert, ez a levél azonban 
következetesen „ss” írást használ

3. Peter Munro az összes levelét egy írógépen írta, 
amely azonban nem azonos azzal az írógéppel, 
amellyel ezt a levelet írták

4. A fejléchez és az aláíráshoz képest a levél 
szövege enyhén ferde, mintha utólag másolták 
volna a papírra



1. ún. „Jézus Felesége Evangélium”, kopt szaidi
dialektusban

2. kopt lykopolisi dialektusban írt János-evangélium 
töredéke

3. beszkennelt fénymásolatban: Peter Munro
egyiptológus (Berlin) 1982. július 15-re datált német 
nyelvű levele, a berlini Egyiptológiai Intézet fejlécével, 
amelyben igazolja a János-evangélium eredetiségét

4. digitális fényképként: a JFE angol fordítása, Fritz 
állítása szerint Munro készítette 1982-ben

5. beszkennelt fénymásolatban: aláírás és dátum nélkül, 
német nyelvű kézírásos feljegyzés: Gerhard Fecht
egyiptológus szerint „egyetlen forrás Jézus 
feleségéről”

hamis

hamis

hamis



1. Ez nem írógépen 1982-
ben írt papír, hanem 
modern számítógépen lett 
kinyomtatva!

2. A két változtatás 
kivételével az angol 
fordítás szó szerint 
megegyezik Michael 
Grondin által készített, 
2002-ben az internetre 
feltöltött  interlineáris
fordítással ellátott 
kiadásával









1. ún. „Jézus Felesége Evangélium”, kopt szaidi
dialektusban

2. kopt lykopolisi dialektusban írt János-evangélium 
töredéke

3. beszkennelt fénymásolatban: Peter Munro
egyiptológus (Berlin) 1982. július 15-re datált német 
nyelvű levele, a berlini Egyiptológiai Intézet fejlécével, 
amelyben igazolja a János-evangélium eredetiségét

4. digitális fényképként: a JFE angol fordítása, Fritz 
állítása szerint Munro készítette 1982-ben

5. beszkennelt fénymásolatban: aláírás és dátum nélkül, 
német nyelvű kézírásos feljegyzés: Gerhard Fecht
egyiptológus szerint „egyetlen forrás Jézus 
feleségéről”

hamis

hamis

hamis

hamis

Lényegtelen:  a kézírás nem egyezik sem Munro, sem Fecht kézírásával



A tulajdonos azonosítása: Ariel Sabar újságíró nyomozása 
(2016)

1. Az amerikai cégjegyzék szerint Laukamp cégének másik 
tulajdonosa Walter Fritz volt

2. Walter Fritz 1995-ben alapított egy „Nefer Art” nevű, 
műkincskereskedéssel foglalkozó céget – 2010-ben az 
internetről levett honlapján több furcsa tárgyat, többek 
között két egyértelműen hamis papiruszt árult

3. 2012-ben, hetekkel a római konferencia előtt, saját 
nevére bejegyeztette a „gospelofjesuswife.com” 
domain-nevet

4. Telefonos, majd személyes beszélgetésen elismerte, 
hogy ő a JFE tulajdonosa
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Fritz neve elhallgatását kéri; a papiruszokat korábbi 
üzlettársától, Hans-Ulrich Laukamp-tól vásárolta

1. Laukamp a papiruszokat 1963-ban vásárolta 
Potsdamban (NDK), mielőtt Nyugat-Berlinbe 
szökött volna

2. Fritz maga semmit sem ért a papiruszokhoz vagy 
a kopthoz, ő csupán műgyűjtő

Laukamp 1961 októberében szökött át Nyugat-Berlinbe: 
egy szál úszónadrágban átúszta a Spree folyót

hazugság

Fritz 1989 és 1991 között egyiptológiát hallgatott a berlini 
Freie Universität-en, Peter Munro tanítványaként
Egyetlen publikált cikke – többek között – az amarnai
táblákon lévő egyiptomi tinták összetételével foglalkozik

hazugság



SAK 18 (1991)
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