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A qumráni közösség
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Ez az elnevezés nem csupán azt a közösséget jelenti, amelynek telepét 1947 után
a Holt-tenger melletti Hirbet Qumrán közelében tártak fel. A nyomravezető a
közeli barlangokban elrejtett könyvtár volt, amelyre ekkor bukkant egy beduin
pásztorfiú. A kéziratlelet nyomán tárták fel azt a települést, amelynek lakói va
laha a kéziratos könyvtár gazdái lehettek, és akik valamilyen veszély elől rejtet
ték szellemi kincseiket a közeli barlangokba. A település és a könyvtár kapcso
latát a két helyszínen talált azonos típusú edények bizonyítják: a kéziratokat
jellegzetes alakú, magas cserépedényekbe rejtették. Ugyanilyen edényeket hasz
náltak, főként élelmiszerek tárolására, a szomszédos telep lakói is.

A régészek később a Holt-tenger közelében más, a qumránihoz hasonló tele
püléseket is feltártak Ain Feskában és Ain el-Huveirben. A telepek lakói kap
csolatban lehettek Hirbet Qumrán lakóival. Jerikó közelében ugyancsak a qum
ránihoz hasonló telep került napvilágra'.

A telepek külsö képe eltér a környező településekétól. ami a csoport térbeli
elkülönülésére vall. Qumránban az ásatók néhány nagyobb helyiséget találtak,
amelyeket, egyes kéziratok szövegének utalásai alapján, a közösség tanácskozó
helyiségeivel azonosítottak. Külön íróhelyiség szolgálta a bibliai kéziratok és a
közösség körében létrejött művek másolásának célját - ezt a helyiségben talált
írópadok és tintatartók alapján lehetett megállapítani. A közös ebédlőben lelt
több száz edény utal a telepen egykor együtt élő emberek számára és közös
étkezésükre. A telephez műhelyek is tartoztak, ahol agyagedényeket és más, a
mindennapi élethez szükséges tárgyakat készítettek. Az ásatók lakóhelyiségeket
~em találtak; valószínű, hogy az ott élők a telep környékén, sátrakban laktak.
Allandó temetője viszont volt a telepnek: ide a telep fennállásának mintegy 150
éve alatt 1100 embert temettek. A halottak a sírokban fejjel délnek, a sírgödör
keleti oldalába vájt, kövekkel fedett fülkékben feküdtek.

Az életmód és a temetkezés módja a többi, eddig feltárt településen is hason
ló. Ain Feskában datolyatermesztéssel foglalkoztak. Napvilágra került a kert
öntözését szolgáló csatornarendszer, valamint egy tímárműhelymaradványai is,
ahol valószínűleg a kéziratok alapanyagául szolgáló bőrt is készítették.

A qumráni telep a régészeti adatok szerint Kr.e. 130 körül jöhetett létre, ekkor

Az itt közölt előadások az 1990 májusában tartott konferencián hangzottak el. Lapunkkal
egyidejűlega Confessio-ban is olvashatók.
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telepedett meg egy csoport egy akkorra már régen lakatlan, 8. századi település
romjain. A qurnráni közösség életének első szakasza l03-ig tarthatott. 103 és 31
között élte a telep virágkorát, ekkor volt a legnagyobb kiterjedésű. Kr.e. 31-ben
valószínűleg földrengés döntötte romba az épületeket. A hely néhány évtizedig
lakatlan volt, majd Kr.u. 4 körül ismét visszatértek lakói. A Róma-ellenes zsidó
felkelés leverése idején, Kr.u. 68 körül a telepet is elpusztították. Valószínűleg

ekkor, a támadók elől menekítették a telep lakói kézirataikat a közeli barlangok
ba. A pusztítás után az épületekbe a győztesek római helyőrséget telepítettek.
A telep korábbi állandó lakói többé nem tértek vissza.

Antik szerzők egymástól függetlenül említik, hogy Júda területén. illetve a
Holt-tenger vidékén saját koruk társadalmától szellemileg, és bizonyos mérték
ben gazdaságilag is elkülönült csoportok éltek hosszabb időn keresztül. Id. Pli
nius (Kr.u. 23-79) olyan közösségekrőlír (Naturalis historia V. 17,73), amelynek
Ifa sors viszontagságai elóI" a Holt-tenger vidékére menekültek. Itt nőtlenségben
élnek, közös munkaszervezetük van, és idejük nagy részét a szent könyvek tanul
mányozásának szentelik. Alexandriai Philón (Kr.e, 3O-Kr.u. 40) több művében (De
vita contemplatiui, Quod omnis probus liber sit, az Apológia töredéke) is hírt ad az
egyiptomi Delta-vidéken, illetve Palesztína területén élő, önálló telepeken és falvak
ban lakó csoportokról, akiknek életmódja, szervezete, szokásaik és elképzeléseik
számos ponton rokonságot mutatnak a qumráni könyvtár szövegei alapján megis
mert közösség szervezetével és eszmevilágával. A csoportok tagjait Philón therape
utáknak, illetve esszénusoknak nevezi. Josephus Flavius (Kr.u. 37-100> a görögül
publikáló zsidó történetíró ugyancsak többször ír az esszénusokról (Antiquitates
XVIII. l-5, 18-22; Bellum ludaicum II. 8. 2-13). Noha azt állítja, hogya zsidó
szektákat tanulmányozva az esszénusok körében is hosszabb időt töltött el, leírásai
több ponton is eltérnek egymástól. A Belium [udaicum szerint az ország minden
részén megta1álhatók, egyik águk családi kötelékben él, míg mások elvetik a há
zasságot. (az Antiquitates szövege szerint nem házasodnak).

Vagyonközösségben élnek, mindennapi életüket szigorú szabályok irányítják.
Napi tevékenységüket közös ima, közös munka és közös étkezések jelentik. A
belépni szándékozó próbaidő letöltése és eskütétel után válhat a közösség tag
jává. A közösség tagját sújtó legnagyobb büntetés a közösségböl való kizárás
lehet. Az Antiquitates-ben Josephus még azt is közli, hogy az esszénusok részt
vettek a Róma-ellenes nagy zsidó felkelésben (Kr,u. 66-70)2.

A Qumránban és környékén talált leleteket a fenti leírások alapján azonosí
tották az esszénusok telepeivel, a qumráni könyvtárat pedig egy esszénus kö
zösség könyvtárával. Az azonosítással szemben jogos módszertani kifogások
merillhetnek fel: a barlangokban talált kéziratok ugyanis sohasem nevezik ezen
a néven azt a közösséget, amelynek körében ezek a művek keletkeztek.' Eppen
az említett ok miatt a továbbiakban nem használjuk az "esszénus" elnevezést,
és a közösségről, valamint hagyományáról mint Ifa qurnráni közösség", illetve
"qumráni hagyomány" fogunk beszélni.

2

A közösség szervezetéről,a körükben keletkezett hagyományról, a szellemi hát
terükróI a telep meUetti barlangokban talált kéziratok alapján alkothatunk képet.
A szövegek alapján következtetni lehet a közösség és hagyományai előtörténe-
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tére, a csoport közösséggé válásának folyamatára. A qumráni barlangok egy
könyvtárat őriztek meg - olyan gyűjteményt tehát, amely egy csoport több
évszázadon át gyűjtött, ápolt és tovább fejlesztett hagyományát tartalmazza.
Ebben a könyvtárban természetesen elsősorban olyan művek találhatók, ame
lyeket a csoport valamilyen okból különösen fontosnak tartott, esetleg szent
iratokként fogadott el. E művek fontosságát rendszerint a többi műnél maga
sabb példányszáma is jelzi. Voltak ugyanakkor olyan művek is, amelyek a zsidó
hagyomány más köreiben ismertek, sőt, népszerűek voltak, Qumránban azon
ban nem fogadták el őket. Ilyen mű a Kr.e. 2. sz. végén írt Eszter könyve, ame
lyet a kétszáz évvel későbbi jamniai rabbinikus zsinat, viták után ugyan, de
végül mégis felvett a kánonikus művek közé, Qurnránban azonban, úgy látszik,
szigorúbb volt a mérce, mert a műnek egyetlen töredéke sem került elő a kö
zösség könyvtárából, ahol egyébként az összes kánonikussá vált művet, vagy
azok töredékeit megtalálták. Ez a szelekció a közösségnek a környezetével szem
ben tanúsított szellemi magatartására világít rá. Qurnránban viszont a bibliai
könyvek mellett hagyományoztak olyan műveket,amelyeket a rabbinikus véle
mény nem fogadott el szent könyveknek. Ezek a művek - mint az ún. etióp
Henok-könyv (1. Hénok), a Jubileumok könyve, Tóbit könyve, A tizenkét pat
riarcha testamentuma stb.4 - a zsidóság egyes köreiben nemcsak ismertek, de
igen népszerűek is voltak (közülük több a keresztény kánonba is bekerült).

Jelentékeny azon művek száma, amelyeket máshonnan nem ismerünk, és
amelyek feltehetőena közösség körében születtek, mint a Közösség szabályzata
(1QS), a Damaszkuszi Irat (OC), a Hirnnuszok (Hodayyot), A Fény fiainak harca
a Sötétség fiaival (1Q Mílhama), a prófétai könyvekhez írt értelmezések (Pesa
rím) és számos más műs - a lista korántsem teljes. (Egyébként a barlangokban
talált szövegeknek még ma is mintegy egynegyede kiadatlan.)

A kéziratok kora alapján a közösség irodalmi hagyománya jóval régebbinek
bizonyult, mint maga a közösség. A legrégebbi kéziratok ugyanis a Kr.e. 2. szá
zad elejéről származnak, míg a telep kezdetei a 130 körüli évekre datálhatók. A
kézirathagyomány természetesen folytatódik a közösség fennállása alatt is. A
legrégebbi kéziratos hagyományt egy apokrif mű, az ún. etióp Henok-könyv''
bizonyos részeinek (1. Henok l-36, 72-82) arámi nyelvű töredékei képviselik.
A mű a qumráni leletek megtalálása előtt csak egy töredékes görög, illetve egy
hosszabb etióp fordításban volt ismert (innen ered elnevezése is). A qumráni
kéziratok megtalálása előtt az egész művet a Kr.e. 160-as évekre datálták (a
szöveg egyik helye ugyanis erre az időre, a Makkabeus-felkelés eseményeire
utal), Az arámi kéziratok kora viszont azt jelzi, hogya szöveg bizonyos részei
- a Virrasztók könyve, Henok trónlátomásának és égi utazásának leírása, az
Asztronómiai könyv - már jóval korábban készen álltak, már a 3. század kö
zepén, de talán ennél is korábban.

Henok könyve - vagy pontosabban: a Henok-hagyomány - központi sze
repet játszott a közösség életében. Bizonyítéka ennek az is, hogy az említett
arámi töredékek igen magas példányszámban kerültek elő. Találtak továbbá
olyan töredékeket is, amelyek az etióp Henok-könyvben nem szerepelnek, de a
művel kapcsolatos hagyományt tartalmaznak? Henok alakja és a mű egyes
részeiben kifejtett teológia pedig visszatér más, későbbi, és Qumránban ugyan
csak jelentős szerepet betöltő apokrif műben, a Jubileumok könyvében is, és
alapjául szolgál a közösség számos, már a későbbi elkülönülés idejéből ismert
elképzelésének.



A Hénok-mű elemzése, az egyes rétegek elválasztása a művön belül, az utób
bi évek egyik tudományos feladatát jelentette, és korántsem tekinthetőmég le
zártnak.8 A bonyolult szerkezetű mű, amelyben egyes elbeszéléseken belül is
különböző eredetű hagyományok találhatók, meglepő felfedezéseket tartogatott.
Henok alakja a mewpotámiai apkallúk - mítikus bölcsek, az istenektőlszárma
zó tudás közvetítői - alakjával kapcsolatos hagyományokból született. A He
nokkal kapcsolatos hagyomány eredete tehát feltehetőena zsidók babilóni fog
sága, illetve mezopotámiai tartózkodása idejére nyúlik vissza. Hasonlóképpen
ebből a millióból ered - és, sajátos módon, ismét csak az ottani mantikus ha
gyomány ismeretét tükrözi - az a hagyomány is, amely a Dániel-ciklus legko
rábbi darabjaiban van jelen. Ez a mű, a Henok-hagyományhoz hasonlóan, nem
csak népszerű volt Qumránban, de bizonyos apokrif irodalma is volt a közösség
hagyományában - erről tanúskodik a szövegek között talált Nabunáj imája ámen
ismert töredék, valamint több, ma még közlésre váró Dániel-apokrifon töredék.9

A harmadik, és ugyanakkor a babilóni fogság idejére, a zsidó áttelepítettek
irodalmi hagyományára utaló elem a qumráni közösség irodalmában Ezékiel
könyvének hatása. Az etióp Henok-könyvben leírt trónIátomás és égi utazás
Ezékiel trónlátomásának (Ez 1,10) irodalmi elemeit és látomás-motívumait hasz
nálja. Más qumráni művek, mint amilyen a Damaszkuszi Irat szövege ís, gyak
ran támaszkodnak Ezékielre; a nemrég kiadott qumráni Ezékiel-érte1mezés pe
dig újabb bizonyítéka a fogság korában élt próféta rendkívüli súlyának és nép
szerűségéneka qumráni közösség hagyományában.

Mit jelenthetett a hagyományozók számára ez az önálló tartalmú hagyo
mány? Tekintsük egyszeruen csak lokális hagyománynak, egy olyan, esetlege
sen létrejött csoport irodalmának, amelyre a mezopotámiai környezet intezíveb
ben és tartósabban hatott, mint másokra? Vagy lehet ennek a hagyománynak
olyan tartalma, amely hordozóit valamilyen formában meghatározza; találha
tök-e benne olyan tartalmi elemek, amelyek azt jelzik, hogya művek szerzői és
olvasói valamilyen közös tulajdonsággal vagy közös céllal rendelkeztek? Mind
ez legjobban a kortárs, azaz a fogság utáni zsidó hagyomány teljes hátterében
vizsgálható. Ezt a hátteret Deutero- és Tríto-Iesaja, Zakariás, valamint a többi, fogság
utáni próféta művei, az ekkor keletkezett történetírói munkák, Ezra, Nehemja, a
Krónikák könyvei jelentik. Ebben a környezetben fontos helye van egy olyan mű

nek, amelyet nem szokás önálló elbeszélésként emlegetni; ez a mű a korábbi ha
gyomany megszerkesztése immáron végleges formában: az ún. Papi kódex, a mó
zesi Otkönyv és Józsua könyve szövegének végleges alakja. A mű keletkezési ideje
ugyancsak a babilóni fogság kora, vagy a perzsa kor eleje (Kr.e.5. század)

A Henok könyvének legkorábbi hagyományrétegébe tartozó Virrasztók köny
ve (lHen 1-36) tartalmaz egy olyan elbeszélést, amely a Papi kódex hagyomá
nyában is szerepeL Ez az "angyalok bukásá"-nak története (Gen 6,1-4). A Ge
nesis elbeszélése, amely mindössze négy versből áll, meglehetősen szűkszavű,

Az elbeszélés "istenfiak"-ról (bny'lhym) beszél, akik, meglátván az emberek le
ányait, feleségül veszik őket, gyerekeket nemzenek velük. Mindez pedig akkor
történik amikor a rp'ym (a Bibliai hagyományban: óriások) "a Név (az isten
név?) emberei" ('nsy hsm) éltek a földön.

A Virraszték könyvének elbeszélése ugyanerről az eseményről jóval részlete
sebb: itt az égitestek, illetve természeti jelenségek neveit viselőVirrasztök (Cyryn)
esküvel szövetkeznek a Hermon-hegyen, majd leszállnak az emberek Iányaihoz,
akikkel óriás gyermekeket nemzenek. Az óriások elpusztítják a föld termését és
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az ember munkáját, végül pedig egymást kezdik öldösní. A Henok-könyv ha
gyományában több helyen is szerepel a Virrasztök büntetése, annak említése,~
a VlITa5Ztókat megkötözik, és ítéletük meghozataláig a föld mélyére vetik 6ketl .

A történet mindkét változata - a Virrasztók könyvében és a Genesisben
szereplő elbeszélés is - a vízözön büntetésének indokaként szerepel. Eredetileg
valószínűleg egyik elbeszélés sem tartozott a vízözön-történethez, hiszen mind
kettö külön büntetést említ az istenfiak, illetve a Virrasztök tette után (Gen 6,3
szerint az ember életkora akkortól kezdve csak 120 év lehet). A Genesis elbeszé
lés-sorozatában, azaz a Papi kódex őstörténetébenaz istenfiak története csak egy
az őstörténet eseményei közül- a Henok-hagyományban azonban ez a terem
tés sSta történt első esemény, a Henok-hagyomány ugyanis nem vesz tudomást
az Eden-történetr6l és az első emberpár bűnbeeséséről.A Papi kódex őstörténe

tében a bűnbeesés-történet jelenti a rossz eredetét - az "istenfiak" története
tehát már nem lehet annak oka.

A Henok-hagyomány teológiájában viszont a Virraszték története jelenti a
rossz eredetét. A Genesis 2. fejezetében, az Eden-történetben az ember egy tila
lom aktív megszegőjekéntidézi saját fejére a büntetést - a Henok-hagyomány
ban viszont az ember védtelen, kiszolgáltatott tárgya a saját szféráján kívül eső
erők törekvéseinek, a rossz tehát itt a történeti-emberi szférán kívül eső dolog.
A fogség utáni zsidó irodalmi hagyomány egésze egyébként a rossz eredetének
az Eden-történetet tekinti. 12

A Henok könyvében szereplö másik régi hagyomány, a Csillagászati könyv
(tHen 72-82) kozmikus titkok kinyilatkoztatásait tartalmazza, amelyeket kivá
lasztott személyek számára Henok közvetít. A Csillagászati könyvben egy nap
tár körvonalazódik, amely - a fogság utáni korból ismert hivatalos papi kalen
dáriumtól eltéróen - a 364 napos szoláris év rendszere alapján számítja az időt.

Erre a naptári rendszerre épül a jóval később (Kr.e, 2. század közepe), valószí
nűleg Qumránban írt, a qumráni közösség életében mindenesetre nagy szerepet
játszó Jublieumok könyve történeti elbeszélése.

3

A qumráni könyvtár bizonyos, a közösség saját értékelésében fontosnak látszó
művei alapján korábbi eredetű karakterisztikumok is meghatározóak: a rossz
eredetének saját, a fogság után hivatalossá vált Papi kódex teológiájától eltérő,

és a determinizmus csíráit magában hordozó felfogása; az ezoterikus, bizonyos
közvetítőn keresztül csupán egy, kiválasztott közösségnek kinyilatkoztatott tu
dás elképzelése; valamint a hivatalosként ismert naptártól eltérő saját naptár (ez
utóbbi a Henok-hagyomány legrégebbi rétegében a kinyilatkoztatások egyik tár
gya). Ugyancsak a pozitív meghatározáshoz tartozik bizonyos, a zsidó hagyo
mány egésze által ismert művek - mint Dániel, Ezékiel könyvei - különleges
helye a qumráni közösség hagyományában, e művek magyarázata és utólagos
kiegészítése a közösség által létrehozott irodalomban.

A fentiek alapján feltételezhető egy olyan csoport megléte a babilóni fogság
és a Kr.e. 2. század közötti időszakban, amelynek tagjai hasonló gondolkodású,
közös hagyományt ápoló és bizonyos közös szokásokkal (naptár) rendelkező

emberek voltak. Nem tudni pontosan, ez a közösség mikor és hol jött létre 
Mezopotámiában-e, vagy a visszatérés után; nem ismert az sem, mikor tértek
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vissza13. Nem tudjuk, mikortól kezdve létezett az említett szellemi hagyományon
kívül más olyan eszköz, szokás, viselet, rituálé, vagy éppen a közösség megtartását
szolgáló szabályzat14

, amely a csoport elkülönülése, megkülönböztetésének célját
szolgálta volna. A Henok gyűjteményerrenézve nem ad támpontot.

A fogság után hazatért zsidóság identitásának meghatározója az elkülönülés:
a hazatértek elkülönülnek "az ország népeinek tisztátalanságától" (Ezd 6,21), az
"idegenek fiaitól" elkülönült csoport számára olvassák fel ünnepélyesen a Tórát,
és ezek kötnek Istennel új szövetséget (Neh 9-10). Az idegenekkel való keve
redés vádja szüli az Ezdrás könyvében olvasható rendelkezést, amelynek ér
telmmében az idegen feleségeket el kell bocsátani (Ezd 9-10). Ez a felfogás már
nem azonos a korábbi, deuteronomikus hagyományban uralkodó "választott
nép" képzettel. Eredete minden bizonnyal a fogság élményére és körülményeire
vezethetővissza, hiszen idegen környezetben az identitást leginkább a más cso
portoktól való elkülönüléssel lehet elérni.

Nem vállalnak közösséget népük hellénizált részével a Kne,2. században, az ún.
antiokhoszi válság idején a haszidok, azaz jámborak. IV. Antiokhosz Epiphanész
(Kne 175-163) szeleukida uralkodó egységes birodalmi kultuszt akart teremteni,
ám a birodalmában élö, a vallási előírásokat betartó zsidók csoportja elviselhetet
lennek érezte az ebben való részvételt. Ezeknek az embereknek a szemében azon
ban nemcsak az idegen hatalom látszott ellenségnek, hanem saját népük helléni
záltjai is, azaz az életmódjukban, műveltségükben "görög" modellt követő honfi
társaik is. Az Antiokhosz-ellenes felkelés élére egy vidéki papi család tagjai álltak,
bázisát pedig a haszidoknak nevezett vallásos csoport adta: róluk a felkelés törté
netét megörökít6 Makkabeusok könyvei többször is megemlítik, hogy a felkelés
előtt már "kivonultak", és a júdai dombvidék barlangjaiba húzódtak vissza.

A qumráni közösség bázisát azonban valószínűlegnem a haszidok alkották.
A közösség kiköltözése és teljes elkülönülése mindenképpen a felkelés győzelme
után, az önálló államot alapító Makkabeus-család uralkodása idején történt. A
kivonulás okát nem tudjuk. Valószínű, hogya külön közösség alapításának
egyik oka a naptárrendszerrel kapcsolatos nézeteltérés. Dániel könyvének az anti
okhoszi válság idején út egyik része azt állítja Antiokhosz Epiphanészr6l, hogy
.megvaltoztatta az id6ket és a törvényt" (Dán 7)5), vagyis valamilyen naptári
rendszerrel kapcsolatos intézkedést vezetett be. Ismeretes az is, hogy a közösség
fennállásának idején a hivatalos jeruzsálemi kultusz eltért a közösség szoláris nap
tárától15 - a makkabeus(hasmőneus) dinasztia tehát nem állította vissza vagy nem
vezette be azt a naptárat, amelynek létjogosultságát a kés6bbi közösséghez tartozók
egyedül érvényesnek ismerték el. Az ünnepek időpontja,a velük kapcsolatos szer
tartások rendje a naptártól függött, így a szoláris naptárhoz ragaszkodók csoportját
a más rendszení id6számítással eleve kizárták a templomi kultuszb6l. .

4

A közösség létrehozói az elkülönülés előtt is saját joghagyománnyal rendelkez
tek. Erre utal az a levél, melynek szövegét több példányban is megtaIálták a 4.
qumráni barlangban. A polémikus hangú levél meghatározza azokat a pontokat,
amelyekben a közösség nézetei nem egyeznek a "sokaság" (rwb h'm) nézeteivel.
Első helyen a már említett 364 napos naptár olvasható, majd a vallási gyakor
lattal kapcsolata; magyarázatok következnek. A szerzó(k) felfogása ebben a papi
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arisztokrácia, a szaddukeusok felfogásával rokon. Úgy tűnik tehát, a közösség
létrehozói a papi arisztokrácia köréból származtak, és a naptár és a vallásos gyakorlat
értelmezésének kérdéseiben szembefordult a jeruzsálemi szentély papságával.16

A későbbiekben a társadalomtól való elkülönülés egyik eszköze az életformát
meghatározó szervezeti szabályzat volt. A qumráni telep életét a Közösség sza
bályzata címen ismert regula irányította, szigorúan megszabott hierarchikus
rend szerint. A szövegnek számos töredéke került elő. A töredékek különbözö
korokból származnak, és tartalmuk koronként változik (ezek majdani elemzése
ad képet arról, milyen változások történtek a közösség fennállása alatt). A Sza
bályzat a közösségbe lépésként a vagyon felajánlását írja elő. A jelölt testi, lelki,
szellemi alkalmasságát próbaidő letöltésével bizonyíthatta, és csak ezután nyert
felvételt a közösségbe. A felvétel végleges volt, önkényesen nem szakíthatta meg
senki. A szabályzat megszegőitvétségük arányában sújtották büntetéssel - kö
zü1ük legsúlyosabb a kizárás volt.

A késoöbi szerzetesi regulákhoz sok vonásban hasonlító Közösség szabályzata
mellett ismeretes Qumránból egy másik szabályzat, a Damaszkuszi Irat című mű,

Ez,bár példányai a qumráni (és feltehetően a jerikói) telepről kerültek elő, valószí
nűleg a nem zárt közösségben élők életét szabályozta, és későbbi, mint a Közösség
Szabályzatal7. Mivel a szöveg házakat, jószágot, szolgálókat, pénzforgalmat és a
közelben élő "pogányok" -at említ, bizonyos, hogy olyan, a közösséghez tartozó
tagokhoz szól, akik városban vagy falvakban, családi közösségben élve vallották
magukat az irányzat tagjainak. Ez a réteg jórészt ismeretlen előttünk, pedig ők

jelenthették a zárt közösségek számára a bázist, az ő körükból kerülhettek új tagok
a telepekre; ez a szabályzat szolgálhatta tehát az elkülönült csoportok újrateremté
sét, míg a szigorúbb Közösség szabályzata a zárt csoportok fenntartását szolgálta.

A veszélyeztetett közösség az egyik speciálisan qumráni műfajban, a pesa
nm-ban tűnik fel. Ezek a művek különbözö prófétai művekhez írt interpretád
ók, "megfejtés"-ek, amelyek párhuzamot látnak a prófétai szövegben említett ese
mények és a közösséggel történt események között, és így szólnak a közösség
történetéről, jövőjét illető várakozásaikról. Ezek a szövegek említenek egy kon
fliktust, amely a külvilág és a közösség között zajlott le, amikor is a Gonosz Papnak
nevezett személy megjelent körükben egy ünnepük alkalmával, és támadást inté
zett a közösség vezetője ellen, akit Igaz Tanító néven említenek a szövegek.

A rejtélyes eseményeket más-más személyekkel hozták kapcsolatba. Az bizo
nyos, hogy a Gonosz Pap valamelyik hasmóneus uralkodó lehetett, Kr.e. 142-től
ugyanis az uralkodók a főpapi funkciókat is gyakorolták. A Gonosz Papot szá
mos személlyel próbálták azonosítani. A mai viták egyik legnépszerűbb jelöltje
Jónátán (Kr.e, 1~143), míg mások szerint a szöveg az Alexandrosz Jannaiosz
(Kr.e. 103-76) uralkodása alatt zajlott konfliktusra utal. IB

A prófétai interpretádók szerzője vagy szerzői saját hagyományukat álIítják
mércéül a többi csoport számára, ezt a hagyományt tartja isteni kinyilatkozta
tásból származónak. Ez a szemlélet jelenik meg a szövegek egész szimbolikájá
ban: a közösség tagjait a kiválasztott törzs, Júda nevével, míg az összes kívülál
lókat Izrael nevével jelöli (utóbbin belül még egyes csoportokat további nevekkel
is jelöl). A szövegek szerzője ezoterikus, a kívülállók számára alig érthető nyel
vet alakított ki, jelképek bonyolult rendszerével. A közösség eszkatologikus vá
rakozásait a közösségnek a külvilággal való konfliktusa határozza meg: a Ha
bakukk-peser "az utolsó papok", azaz valószínűleg a hasmóneus-dinasztia két
utolsó tagjának, a trónért egymással versengő II. Hürkanosznak és II. Arisztobu-
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losznak a bukását jövendöli meg, bizonyára már a bekövetkezett események
ismeretében (Kr.e. 63-ban Pompeius, szíriai hadjárata során a hasmóneus királyság
területét is elfoglalta, s így az önálló királyság ezen a területen megszúnt). Ezt a
fordulatot a qumráni közösség tagjai, mint az a kommentárból kitűnik, büntetés
ként értékelték, mégpedig olyan bún büntetéseként, amelyet az utolsó hasmóneusok
valamelyik őse követett el a közösség és annak vezetője ellen. Elképzelésük szerint ez
a büntetés az eszkatologikus vég,a népek fölött tartott istenítélet kezdete volt.
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