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A holt-tengeri
tekercsek .
A qumráni szövegek felfedezése 6ta mindig újra visszatérő kísértés
a kutat6k bizonyos körei számára az iratokb61 megismert közös
ségnek és a születö kereszténységnek minél szorosabb kapcsolatba
hozása, a bennük szereplő személyeknek KeresztelőSzent Jánossal,
Jézussal, Pállal vagy a többi apostol valamelyikével való azonosí
tása. E vélemények - bár tudományos szempontb61 semmi szín
alatt nem állják meg a helyüket, így maradand6 eredménnyel nem
is járnak soha -, elsősorbana szenzáci6ra éhes sajt6 hatékony köz
reműködésével, mindig gyorsabban bekerillnek a széles köztudat
ba, mint mindaz az egyébiránt igen fontos és érdekfeszítő kutatás,
ami val6ban hozzájárul a Krisztus születése körüli néhány század
e meglepö, bámulatos képződményének, a qumráni közösség lé
nyegének megértéséhez, és korának szellemi áramlatai közötti biz
tos elhelyezéséhez.

Ezen értelmezési horizont, mely több-kevesebb intenzitással
mindig jelen volt a kutatás perifériáján, a kilencvenes évek elején
szokatlan lendülettel kapott új erőre. Mint már annyiszor, kép
viselői most is két fronton nyitottak tüzet: egyfelől a tudományos
közvélemény, másfelől a széles olvas6közönség irányába. Mind
két nyitás egy-egy szerzőpáros nevéhez fűződik. A tudományos
fronton R. Eisenmann és M. O. WlSe 1992-ben megjelent müve'
jelentette a viták fellángolásának kezdetét, míg vu1garizátoraik,
M. Baigent és R. Leigh szugpesztív stílusban megírt, 1993 óta ma
gyarul is olvashat6 könyve a nagyközönség nyelvére lefordítva
teszi hozzáférhetővé a tekercsek e sajátos értelmezését.

Az a tény, hogy magyar nyelven az elmúlt négy évtizedben
mindössze két olyan átfog6 mű jelent meg, amelyik a lehetősé

gekhez képest igen obj~tíven mutatja be a qumráni kérdéskört
(ráadásul e könyvek - ritkaságuk folytán - rég nem hozzáfér
hetőek minden érdeklődő számára)3, továbbá a hazai olvasó
egyelőre a kérdéses szövegekhez sem tud igazán hozzájutni, fon
tosnak tartottuk azt, hogy a Qumránnal kapcsolatos kutatás né
hány alapvető kérdését összefoglalva megpróbáljunk egy teljesen
más szempontb61 kiindul6 választ adni a Baigent-Leigh szerző

páros hangzatos kérdésére: "Holt-tengeri tekercsek: mi az igaz
ság?"

Rövid cikkünkben a következő kérdésekre próbálunk választ
adni: milyen azon szövegek természete, amelyeket a Holt-tenger
melletti barlangokban találtak az6ta, hogy 1947 tavaszán Muham-

650



A kéziratleletek
4 A még kiadaUan

szövegekhez ld. E.Tov:
The Unpublished

Qumran Texts from
Caves 4 and 11. JJS 43

(1992). 101·136.
5 ld. E. Ulrich, in. DSD

2(1995.) 86-87.

6 R. de Vaux:
L'archéologie et les mss

de la Mer Morte.
London, 1961, SO. p.

7 F. Garcia
Martínez-A.S. van der
Woude: A.Groningen·
Hypothesis of Qumran

Origins and Early
History. Ra 56 (1990).
521·541, kül. 522-526.

8 110PS8 - JA
Sanders: DJD IV.

Oxford. 1965.

9J.T. MHik: La patrie de
Tobie. RB (1966),

522·530; Les modéles
araméens du IMe

d'Esther dsns la Grotte
4 de Oumran. Ra

59(1992). 321-406. , az
Eszter-hagyomány

alapjaival.
Újszövetségi iratok?

mad ed-Dib, egy ta'amíre törzsbeli beduin kecskepásztor véletle
nül rábukkant az első tekercsekre, mi volt a belőlük megismerhe
tő közösség, majd megkíséreljük röviden bemutatni, milyen feltá
randó utak állnak jelenleg a kutatás előtt.

A holt-tengeri tekercsek közvetítésével ránk maradt mintegy
hat és félszáz mű4 három fő csoportba sorolható: rábukkanhatunk
köztük a kánoni Szentírás különbözö részleteire (Eszter és Nethe
miás kivételével az ÓSzövetség minden könyve képviselve van)5,
apokrifekre, valamint a leletek tekintélyes mennyiségét kitevő

úgynevezett "szektás anyagra", amely egyrészt a közösség irodal
mát tartalmazza, másrészt a közösség bölcsőjeként, eszmei kiin
dulópontjaként értelmezhető zsidó szellemi áramlat (esszénusok)
vallásos gondolkodásmódját tükröző szövegeket. A leletek termé
szetéből, továbbá a barlangok vidékének középpontjában elhe
lyezkedő romcsoportban és magukban a barlangokban felszínre
került tárgyi emlékek (elsősorban cserépdarabok) összefüggésé
ből6 két fontos következtetés vonható le. Egyrészt, hogy az iratok
azon közösséggel állnak szoros kapcsolatban, amelynek az emlí
tett központi épület szolgált gyülekezőhelyül Gó részüket itt is ír
ták: a romok közül írnokpadok kerültek elő, tintatartókkal és a ri
tuális kézmosás céljait szolgáló bemélyedésekkel), másrészt 
tartalmi elemzés után -, hogy a közösségnek e könyvtára kifeje
zetten vallásos ~jteménY volt, vallásos igények kielégítését hi
vatva teljesíteni. A bibliai szövegek kéziratai elsősorban szak
tudományos érdeklődésre tarthatnak számot, jelentőségük abban
rejlik, hogy új összefüggésekkel gazdagítják az alexandriai (gö
rög) és palesztinai (héber) kánon kialakulásáról való ismeretein
ket, némelyik darabjuk pedig - különösen a ll. barlang zsoltár
tekercse" - a kánon fogalma hagyományos definíciójának újra
gondolását teszi szükségessé, hiszen egymás mellett tartalmaz ka
nonikus és apokrif darabokat, láthatóan ugyanolyan szerepet és
tekintélyt tulajdonítva nekik. A bibliai kéziratok másik nagy érté
ke pedig abban áll, hogy a Szentírás szövegének legrégebbi tanú
iként a felfedezésükig ismert kéziratoknál majd' ezer évvel vittek
közelebb bennünket a könyvek kialakulásának időpontjához.

Figyelemreméltó továbbá az a tény is, hogy a héber Szentírás
darabjai mellett az úgynevezett deuterokanonikus művek töredé
kei is előkerültek, héber vagy arám nyelveken. Ezek eddig vagy
csak mint a Szeptuaginta, az Ószövetség görög fordításának ré
szei, vagy (ez Sirák fia esete) emellett talmudi idézetek és korakö
zépkori szektás zsidó (karaita) másolatok közvetítésével voltak is
mertek. A leletek közt megtalálhatjuk Sirák fia könyvét, sőt, Tóbi
ás könyvének is kezünkben van a hosszú ideig csak feltételezett
sémi nyelvű Iorrasszövege",

A qumráni bibliai kéziratok kapcsán említést érdemel a 7. bar
lang néhány apró, görög nyelvű töredéke. Ezek közül kiadójuk
csak kettőt tudott azonosítani, egyiket az Exodus, másikat [eremi-
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A közösség Iratai

ás levele (Báruk 6. fejezet) maradványaként'" a hetvenes évek ele
jén a spanyol J. O'Calanghan azonban j6 néhányapro darabon
újszövetségi részeket (Márk evangéliuma, Apostolok cselekedetei,
egyes páli levelek) vélt felismernill. Véleményét rögvest számo
san cáfolták, az elmélete alapjául szolgál6 töredékeken mindene
setre annyira kevés betű maradt épségben, hogy azok bizton
sággal semmilyen szöveggel sem azonosíthat6k.

A szövegleletek második f6 csoportja az apokrifeké. Ezek
olyan művek, amelyeket szélsőséges apokaliptikájuk, enkratita
gondolkodásm6djuk, esetleg a Biblia isten- vagy emberképétől

val6 markáns eltérésük miatt mind a zsid6ság, mind a keresz
ténység kizárt az általuk Istentől sugalmazottnak tekintett iratok
sorából, és a kánonba nem vett fel, j6llehet készítőik sokszor egy
egy igen tisztelt, hajdani személyiség tekintélye mögé bújva adták
elő tanításukat. Ezen írások legtöbbször 6kori fordítások (görög,
latin, szír, eti6p) közvetítésével maradtak ránk, most azonban hé
ber, illetve arám eredetije került elő Hénokh könyvének12, a Jubi
leumok könyvének és a XII Pátriárka Testamentumának.13 Külön
csoportot képeznek azon apokrifek, amelyek qumráni felbukka
násukig semmilyen forrásből nem voltak ismertek, felfedezésük
viszont számos ponton kibővítetteaz időszámítás fordulója körüli
zsid6ság gondolkodásáről alkotott képünket. Ilyen például a Dá
niel könyvének alapjául szolgál6 ha~ományegyüttes egy korai
darabja, "Nabonid imája" (4QOr Nab) a Genezis egy parafrázisa
(lQGen Ap),t5 egy a Deuteronomiumra reflektál6 igen töredékes
mű, a "M6zes mondásai" (lQDM)16, az Ezekiel40-48-hoz kapcso
16d6 "Az Új Jeruzsálem leírása" (IQ32, 2Q24, 5Q15)17, valamint
számos egyéb irat.

A leletek harmadik, talán legfontosabb része azon művek

együttese, amely az őket másol6 közösség irodalmi tevékenységé
nek eredményeként jött létre, az úgynevezett "szektás anyag".
Ezek amellett, hogy részletes képet nyújtanak a qumrániak szel
lemi vílágáról, meglepöen gazdag betekintést kínálnak kelet
kezésük kora zsid6ságának történelmébe is.

Az anyag egyik alcsoportját azon kéziratok alkotiák, amelyek a
közösség mindennapi életével és szervezetével foglalkoznak, így
a "Damaszkuszi Irat" (CD) és a .Közösség Szabályzata" (lQS),
avagy ennek eszkatologikus távlatait fejtegetik, mint a "Háborús
Szabályzat" (QM), ismertebb nevén a "Világosság Fiainak harca a
Sötétség Fiai ellen", a J6 és Rossz mindent eldöntő végső küzdel
méről, valamint az lQS kiegészítései, a "Gyülekezet Szabályzata"
("Kéthasábos Szöveg" - lQSa), mely az eljövendő kor messiási la
komájának asztalrendjét is bennfoglalja, és az "Áldások szabály
zata" (lQSb). A szövegek ezen csoportiéba tartozik egy sajátos
önmeghatároz6 irat, egy levél, amelynek írói összefoglalják a kö
zösség alapelveit, törvénymagyarázatát (halakha), és a normatív,
farizeusi zsid6ságt61 eltérő naptári rendszerét ("Az Igaz Tanít6
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Levele" - 4QMMl)18, valamint a leghosszabb szöveg, a "Temp
lomtekercs" (llQTS)19, ennek első két része témájában megegye
zik az Igaz Tanító levelével, csak részletesebben fogalmaz, míg
harmadik része, ahonnan neve is származik, az eljövendő, eszka
tologikus Jeruzsálemi Szentély leírását tartalmazza. Kitüntetett
helyet foglal el a leletek között a közösség első szellemi vezéré
nek, az Igaz Tanítónak nevéhez kapcsolt magasztaló énekek gyűj

teménye, a Hódajót (1QH), melynek megrendítő személyes vallo
másai példa nélküli erővel álnak az intertestamentális zsidó iro
dalomban.

A közösség által létrehozott művek egyik legfontosabb alcso
portja a bibliaértelmezéseké (peSerek). E művek nem a mai érte
lemben vett kommentárok, hiszen céljuk nem egy nehezen meg
érthető rész világossá tétele volt, nem is midrások, amelyek épü
letes glosszákkal akarják megvi1ágítani aszöveget, alátámasztva
valamilyen erkölcsi vagy törvényt érintő (legális) kérdést. Céljuk
sokkal fundamentálisabb: felszínre hozni a Szentírás rejtett értel
mét. A közösség számára az írás nem volt más, "mint egy misz
térium, amelynek meg kellett találni a magyarázatát,,20, és hitték,
hogy ezt senki más nem képes megadni, mint az Igaz Tanító, ne
ki ugyanis "Isten tudtára adta szolgáinak, a prófétáknak minden
titkát" (1QHab viiA-5.). A Tanító, és nyomában a közösség értel
mezésében pedig az írás, nem volt más, mint prófécia, amely
őróluk szólt, jóslat, amely az ő életükben teljesedik be21. A feladat
így adott volt: összhangot találni a történelmi események és a
Szentírás tanúsága között. A módszer mindenesetre nem qumráni
találmány, alapját az álomfejtésben leli, és visszaköszön olyan
bibliai helyekről, mint József álomfejtései a Genezisben, vagy a je
remiási hetven évről szóló prófécia értelmezése Dánielnél (Dán
9.)'22. Ugyanakkor sehol nem fejlesztették olyan tökélyre, mint a
qumráni közösségben, aholis az írás általuk felgöngyölt és saját
történetükre vonatkoztatott mondanivalóját jórészt azonnal újra
kódolták, létrehozva egy olyan szerteágazó szimbolikus fogalom
rendszert, amely a kívülálló számára néha szinte lehetetlenné te
szi pontosan felfedni értelmezésuk eredményétr' - éppen ezért
szolgálnak különösen ezen írások jó alapul azoknak, akik saját el
képzeléseiket akarják a szövegekbe belevetíteni.

A pesereknek. melyek alapanyagául elsősorban a prófétai iro
dalom, továbbá a zsoltárok könyve szolgált, két típusát különböz
tetheljük meg. Az egyik folyamatosan, versről-versre magyaráz
(végig?) egy-egy művet, avagy egy-egy mú hosszabb részletét.
(peser continu - ilyenek az Izajáshoz, Ozeáshoz, Mikeáshoz, Ná
humhoz, Szofoniáshoz, a 37, 57, 68. zsoltárokhoz írottak - 3Q4,
4Q161-165; 166-167; 1Q14; 4Q169; 1QqHab; 1Q15; 4Q171; 1Q16),
míg a másik az általa kifejteni kívánt témához válogat megfelelő

idézeteket az írás különböző helyeiről (peser discontinu vagy te
matikus peSer)24, ez utóbbi típusra kifejezetten az eszkatologikus
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hangvétel és témaválasztás a jellemző (Dávid házának és a Temp
lomnak helyreállítása: Florilegium - 4Q174, az átmenet Beliál kor
szakából a Világosság Fiainak uralmába, az eszkhatológikus harc
az ellenféllel: Catena A - 4Q177 és a Melkizedek-szöveg 
llQI3.).

Tanulmányunk terjedelme nem teszi lehetövé, hogy a barlan
gokban talált irodalomról egészen részletes képet nyújtsunk. Hiá
nyoznak liturgikus és imádságszövegek, naptárral foglalkozó mű

vek, az ún. újraírt Biblia (rewritten Bible) irodalmi műfajába tar
tozó számos kompozíció, ahol a szerző szabadon parafrazeálja a
Szentírást hiányoznak a környező patakvölgyekben (Wadi Murab
bacat, Nahal Hever) talált gazdasági és történeti dokumentumok
- így Bar Kokhba saját kezű levelei, stb. Célunknak azonban,
hogy a lehetőségek szerint átfogó rálátást nyújtsunk a szöveg
anyagra, ez a rövid áttekintés is megfelel.

A közöséggel foglalkozó iratokból egy elsődlegeserr férfiakból
álló, hierarchikusan szervezett (CD xiv. 3-4.), cádóqita papi veze
tés alatt álló (CD xiii. 2, lQS vi.5,.) csoport képe tűnik elő. E cso
port tagjai vagyonközösségben élnek - a belépés egyik legfon
tosabb mozzanata a próbaidő végén az egyéni javaknak a közös
ségéhez való elegyítése (IQS vi. 19.22.). Nem élnek cölibátusban,
hiszen bár a Közösség Szabályzata nem tesz említést nőkről, a
Damaszkuszi Irat és a Kéthasábos Szöveg feltételezi házasodásu
kat (CD vii, 6-9; xvi. 10-13, lQSA i.10.), és ezt támasztják alá a te
metőben felszínre került női és gyermekcsontvázak. Amit a ta
goktól megkövetelnek, úgy tűnik, mindössze a szigorú monogá
mia. A feleség elhunyta utáni újraházasodásról aszövegekből

nem derült ki egyértelműen semmi.
A közös élet fő pillérei a munka és az imádság voltak, a rend

szeres Szentírás-olvasás (IQS vi.7.), és a mindennapos, papok ál
tal vezetett kultikus étkezés. Ennek pontos menetét csak eszkato
lógikus beteljesülésének leírásából ismerjük (IQSa ii. 17-22.), ki
emelt jelentőségét mindenesetre határozottan mutatja az az apró
lékos szabályozásrendszer, ami az azon részt vevő személyekre
vonatkozik.

A közösség számára alapvetően fontos volt az állandó rituális
tisztaság, melyet fürdőkkel véltek biztosítani. Ezen egy nagy hor- .
derejű szemléletbővítést is végrehajtottak, összekapcsolván a rítus
fizikai elemét (anyagát) a lelkület megváltoztatásának belső fóru
mon lezajló feltételével: "nem tisztulnak meg, csak ha megtérnek
rossz voltukból" (IQ v. 13-14.)

Kultikus gyakorlatuk a közösségi épületben folyt, mert bár a
templomi istenszolgálatot fontosnak tartották, az általuk tisztáta
lannak tekintett jeruzsálemi főpapság miatt csak eszkatologikus
jelentőséget tulajdonítottak neki. A hivatalos kultuszban egyéb
ként sem tudtak volna részt venni, lévén az általuk használt nap
tár eltért attól, amit Jeruzsálemben normatívnak tekintettek25

• A
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qumrániak éve szabályosan, 52 hétből és 364 napból állt, így 
szemben Jeruzsálem lunáris naptárával - minden év minden
napja mindig ugyanakkorra esett. A Templomtekercs tanúsága
szerint saját ünnepeik is voltak, amelyekről máshonnan nincs tu
domásunk (így mw'd htyrws: az újbor ünnepe, és mw'd hvsmn:
az új olaj ünnepe).

Vallásos hiedelmeiket vizsgálva három markánsan megfogal
mazott, domináns elképzelés tűnik azonnal szemünkbe. Az első a
közösség dualizmusa: az egész világon éppúgy, mint az egyes
emberben a Jó és a Rossz prinópiumának gigantikus küzdelme
folyik. "Ó (Isten) teremtette az embert, hogy uralkodjék világán,
és kétféle lelket helyezett belé, hogy azokban járjanak az Ó Láto
gatása idejéig. íme: a hűség és a gonoszság lelkei (ezek) (1QS ill.
17-19.) E küzdelem Isten szándéka alapján, és az Általa biztosított
keretek közt megy végbe, és kozmikus méretú, hisz nemcsak az
emberek körében van jelen, hanem az angyalok között is: ,,A Vi
lágosság Fejedelme kezében (van) az igazság összes fiának ural
ma, akik a Világosság útjait követik, a Sötétség Angyalának kezé
ben pedig a gonoszság összes fiának uralma, akik a Sötétség út
jait követik" (1QS ill. 20-21.) Színtere az egész teremtés, de csak
és kizárólag a teremtés, az Ószövetség szigorú monoteizmusát a
közösség minden dualizmusa ellenére sem hagyta el, Isten mellé
nem állított egyenrangú ellenpartnert: "mert Te élő Isten vagy,
egyedül Te, és nincsen más kívüled" (4QDibHam 1-2.v.8-9.). A
küzdelem alól, mint ahogy az Istennel kapcsolatos állásfoglalás
alól senki nem vonhalja ki magát, a jó oldalhoz tartozás ismérve
egyedül a közösséghez való viszony, dua1izmusuk historio-politi
kai vetületében a Világosság Fiainak csoportját egyedül a közös
ség képviseli, a rajtuk kívül állók mind a Sötétség - Beliál 
uralmához tartozók, egyetlen feladatul bírva azt, hogy "botIásra
késztessék mind a Világosság Fiait" (1QS ill. 24.).

A világnak így értelmezett kettőssége azután egyenesen veze
tett a másik lényeges szellemi meghatározó tényezőhöz, az igen
erős kiválasztottságtudathoz. Az óvszövetségi zsidóság mindig is
tisztában volt azzal, hogy a történelemben különleges hely illeti
meg, mint Isten választott népét. Magukat úgy tekintették, mint a
pogányoktól elkülönített, tiszta közösséget, amelyet az Istennel
megkötött szövetség emelt kitüntetett pozícióba. A szövetség e
gondolata megvan Qumránban is, de alaposan átértelmezve. Szá
mukra már nem a zsidósághoz való tartozás a kiválasztottság
alapvető kritériuma, nem a nép a választott, hanem annak egy ki
váltságos csoporíja. a közösség. A kiválasztottság e radikális újra
értelmezésével együtt járt a szövetség fogalmának revíziója is. A
közösség megalapításával új szövetség (bryt hdvsh) jött létre Yah
we és a zsidóság között, tagjainak célja a jelenben Isten szelgála
ta, dicsőítése (amint ezt az angyalok is teszik az Ó színe előtt 
ld. a Szombati Égőáldozat Dalai - 4Q400-407226

), a jövőben pe-
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27 ld. pl. J. Carmignac:
La notion d'eschatologie

dans la Bible eta
Qumran. Ra 25(1969),
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A közösség
azonosftása

28 A. Dupont-Sommer,
G. Vermes, J.T. Milik, ld.
bővebben: Amuszin, op.

cit. in note 3, 240-258.

29 Milik: Dix ans de
découverts... Paris,

1957, 103-112.

30 op.cit. in note 6,
537·538.

dig tevőleges részt vinni a gonoszság megsemmisítésének evilági
színterén (lQM), csatlakozva ahhoz a küzdelemben, amelyet a Vi
lágosság Angyalai vívnak Melkizedek vezetésével Beliál osztály
része ellen.

E jelenben és jövőben megval6sítandó feladatoknak pedig üdv
történeti keretü1 az elközelgett eszkatologikus kor szolgált. A kö
zösség tudatosan készült a gonoszság erői ellen végső küz
delemre, mint olyanra, amely nagyon hamar, már az ő életükben
bekövetkezik (CD xx.13-lS.) A kort, amelyben éltek, kitüntetett
időként fogták fel, egy - a szakirodalomban rendkívül vitatott
jelentésíí27

- olyan szókapcsolattal jelölve, amely az Ószövet
ségben még jórészt egyszerűen csak a "jövőt" jelentette, a Szep
tuaginta fordításában, illetőleg az általa követett hagyományban
viszont már végidőbeli felhangokat hordozott. Qumránban e kife
jezés: beaharít hayyámí ("napok múlva", "az eljövendő napok
ban", "a végső napokban") lefedte a múlt egy bizonyos szaka
szát, a jelent és a jövőt is, jelölve ezzel a történelemnek egy vég
ső, döntő periódusát, amellyel ugyan a világ napjai nem zárulnak
le, és a történelem nem ér véget, de a gonoszság megsem
misülésével új értelmet és távlatokat nyer.

Már a szövegek felbukkanásának első pillanataitól lendületes
vizsgálódás indult meg azt illetően, hogy ezen adatok alapján a
közösség azonosítható-e valamilyen, általunk már ismert zsidó
csoportosulással, és ha igen, melyikkel. Rengeteg elmélet szüle
tett, különösen az első években, a lehető legszélesebb skálán mo
zogva (azonosítások a fariezeusokkal, szadduceusokkal, esszénu
sokkal, zelótákkal, a kilakuló kereszténységgel, sőt a koraközép
kori karaitákkal is). A közösség gyakorlatának és vallási tanításá
nak, valamint a Krisztus születése körüli idők szerzőinek (Philón,
Josephus Flavius, id.Plinius) tanúsága összevetése után végül is
az az elgondolás vált a kutatás mértékadó köreinek számára elfo
gadottá, amel~ a közösségben az esszénus mozgalom ismérveit
véli felfedezni . Az is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Qumrán
ban nem az antik szerzők által leírt vegytiszta esszénizmus volt
jelen, J. T. Milik már 1957-ben29 négy fázisát figyelte meg a kö
zösségen belül az esszénizmus evolúciójának, ami kezdetben
szadduceus gyökerekről táplálkozott (4QMMT, llQTS), majd fari
zeus beáramlással magyarazható, s így lehetségesek olyan eltéré
sek az alapirányzattól, mint a házasság engedélyezettsége, vagy
az lQM kifejezetten militáns hangvétele. Az 1980-as évek végé
nek egy figyelemre méltó szintézisteremtő kísérletében F. García
Martínez egyenesen arról ír, hogy a qumráni csoport létrejöttének
alapvető oka volt az esszénizmuson, mint Kr. e. III.-ll. századi
apokaliptikus irányzaton belüli, halákhikus vitákon alapuló hasa
dás30

• Az mindenesetre tény, hogy a közösségröl szölö szövegek
számos helyen esszénus nézeteket tükröznek, így az elkülönülő,

közösségi életmód, a vagyonközösség, a közös vagyon feletti in-
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32 J.M. Allegro: Further
Ught on the History of

Qumran Sect.JBl 75
(1956), p.93.

téző személye, a dualista világszemlélet, a papok által vezetett
közös étkezés jelentősége, a hierarchikus felépítés, a fegyelmi sza
bályzat, a rituális tisztasági fürdök, a tíz férfiből álló alapegység,
a régiek mG.veinek tanulmányozása, a "novíciátus" intézménye
mind ilyen elemek. Van továbbá egy földrajzi támpontunk is ezen
elmélet számára, id. Plinius egy közlése31

, ahol az esszénusok la
kóhelyének meghatározása úgy szerepel, mint ami a Holt-tenger
mellett, attól nyugatra, Én-Gedit61 és Maszadától pedig északra
helyezkedik el, és ez pontosan megegyezik Qumrán fekvésével.

Most, hogy megkíséreltük feltárni a szövegleletek által tükrö
zött közösség életrendjét és gondolkodását, az azonosítás egy
utolsó fázisa van még hátra, a történelmi kontextusba helyezés.
Segítségünkre ez alkalommal is az iratok lesznek, különösen a
peserek. hiszen, mint fentebb mondottuk, ezek szimbolikus kifeje
zései mögött a közösségnek és az öt környező világnak az esemé
nyei lettek rejljelezve. E peserek egy, az idő mindhárom dimenzió
jában zajló, kíméletlen küzdelmet írnak le, ahol az Igaz Tanító ál
tal vezetett közösség áll szemben ellenfeleivel, melyek leggyako
ribb megnevezése a "Sikamlósságok Keresői". Feltűnik egy nega
tív, egyéni figura is, a Gonosz Pap, említést tesznek a Dühöngő

Oroszlánról, a Hazugság Szószólójáról, a Hazugság Emberéről,

egy csoportról, amely szemben áll mind a közösséggel, mind an
nak ellenfelével: "Manasse", továbbá egy félelmetes erejű idegen
eredetű társaságról: a Kittimről. "A magyarázat általános mödsze
re világos: egy igaz ember írás általi említése automatikusan a
Tanítóra lett vonatkoztatva, az igaz üldözőjéé a Gonosz Papra, a
belső ellenségé a Sikamlósságok Keresőire. a külsőé pedig a Kit-
timre.,,32 '

Ezen - a peserek által bemutatott - történelmi események
feltérképezése az olyan pontok egyike, amely felfedi a keresz
ténységgel való azonosítás legnagyobb problémáit. Látni fogjuk
ugyanis, a szövegek által lefedett események a Kr, e. ll-I. évszá
zad történéseit mutatják be.

Kiindulópontul azon helyek szolgálnak, melyek adatai a leg
kevesebb probléma nélkül azonosíthatóak.

["Ennek a magyarázata Deme]trioszra, a görögök királyára
[vonatkozik], aki megpróbált Jeruzsálembe jönni a Sikamlósságok
Keresői Tanácsának segítségével" (4QpNa 3-4. i.2.). "Ennek a ma
gyarázata a Dühöngő Oroszlánra vonatkozik, [aki bo]sszút [állt] a
Sikamlósságok Keresöín, élve akasztva fel embereket, [amilyet
még nem tettek] ezelőtt Izraelben" (uo. i.7-8.). "A beszéd [magya
rázata] a végső napokra vonatkozik, hogy jöjjön [...meg-] remeg,
amikor felmegy Akkó síkságáról, hogy harcoljon I[zrael] ellen..."
(4QpIsa 5-6. 10-11.).

Legelső szövegrészletünk egy Demetriosz new görög (=Szele
ukida) uralkodóról beszél, aki a nép egy részének segítségével
megpróbálta elfoglalni Jeruzsálemet, a második az e népréteg fe-
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letti bosszút mutatja be, egy hatalommal bíró személy által, élve
felakasztás (=keresztre feszítés) formájában, a harmadiknak pedig
egy külsö ellenség Akkóból kiinduló támadása a tárgya.33 Azono
sításunk során az elsődleges segítséget Josephus Flavius művei, a
Zsidó régiségek és a Zsidó háború nYÚjlják.

Kiindulópontunk a fennmaradt személynév. Josephus megem
lékezik arról (AJ XIII. xiv. 1-2, BJ. Lív, 4-5.), hogy m. Demetriosz
Eukairoszt (Kr.e 95-88) uralkodása utolsó évében a Hasmoneus
Alexandrosz Jannaiosz országlása ellen fellázadó farizeusok be
hívták az országba. Demetriosz Szichemnél győzelmet aratott, és
megindult a főváros ellen, ekkor azonban az őt támogató fariezu
sok nagy része hirtelen elfordult tőle, felmérvén azon veszély
nagyságát, hogy a Szent Várost egy idegen uralkodó jelenléte
szentségteleníti meg, és mintegy két rossz közül a kisebbiket vá
lasztva, [annaioszhoz csatlakozva, lehetetlenné tették a hódítás
folytatását. A zsidó uralkodó, úrrá lévén a felkelésen, szörnyű

bosszút állt: "mintegy nyolcszáz (farizeus) foglyot keresztre fe
szíttetett, s ameddig még éltek, szemük láttára legyilkoltatta fele
ségeiket és gyermekeiket... ami miatt a Thrakidas melléknevet ad
ták neki.,,34 Az élő emberek keresztre feszítése óriási istentelenség
volt az izraeliták szemében, hiszen tórai parancs alapján fára
akasztani embert a büntetés súlyosbításaként, a kivégzés után
volt csak megengedett (Ot 21,22-23.).

A harmadik szövegrészlet - bár némelyek messiási illúziónak
vélik - továbbra is Alexandrosz Jannaiosz uralmának idejét tük
rözi. Josephus elbeszélése szerint (AJ Xlll, xii.2-xiii.2. és BJ Liv.2.)
Jannaiosz mindjárt trónralépte és hatalmának megszilárdítása
után haddal támadt Akkóra (Ptolemaisz), amely a Szeleukidák
testvérháborúja miatt semmilyen védelmet nem élvezett. Elszámí
totta azonban magát, mert a város lakói az anyja, Kleopátra elől

Ciprusra emigrált Ptolemaios Lathyroshoz fordultak segítségül,
aki kapva kapott az alkalmon, hogy magának területet biztosít
son anyja elleni leendő háborújához. Jannaiosz kétszínű politikát
űzve próbalta Kleopátra és Ptolemaios között kikaparni magának
a gesztenyét, de belebukott, és csak óriási vérveszteségek árán tu
dott visszamenekülni Jeruzsálembe. A nyomában lihegő, és az
egész országot megszállni látszó Ptolemaiost csak anyja hirtelen
támadása tudta meggátolni a teljes diadal learatásában. Pesérünk
ben a hely és az események mellett ezen történéssel való azono
sítást látszik alátámasztani épp ez az ellenségtőli csodás szabadu
lás is, ami párhuzamát leli a kommentált Izajási rész (Iz 10, 28
32.) asszír betörésének befejeződésében.

A Náhumhoz írott peser további részei megerősítik a Sikarn
lósságok Keresőinek azonosítását a farizeusokkal, amikor azok
nak Jannaiosz özvegye, SaIóme Alexandra alatti hatalmi pozicíó
ba kerülésükre céloznak, ugyanezen szöveg negyedik hasábja ad
ja meg a kulcsát a "Manasse" néven említett csoport azonosításá-
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35 Amusin Ra 28
(1971), 545-552.

A Gonosz Pap

nak a szadduceusokkal. E kolumna, és az egyik Ozeés-peser egy
részlete (4QpOza Ü. 12-14.) pedig a Salome Alexandra halála utáni
hatalmi küzdelemre utal a farizeusok és a szadduceusok, vala
mint az általuk favorizált trónkövetelők, II. Hürkanosz és II.
Arisztobulosz között, nabateus segítséggel, a római seregek ár
nyékában: "Ennek a magyarázata, hogy megverte őket éhséggel
és meztelenséggel, hogy szégyen és gyalázat legyenek a pogá
nyok szemében, akikben bizakodta. És ők nem szabadítják meg
őket szorongatásaiktól.,,35 .

Az iratok által említett csoportok ilyenformán azonosíthatók,
és úgy tűnik, a Dühöngő Oroszlán, akinek bemutatása nagyon
hasonló a Gonosz Papéhoz, Alexandrosz Jannaiosz személyéhez
köthető. Ez utóbbi azonosítás azonban, különösen a Habakuk
kommentár egyes kitételei miatt korántsem ilyen egyértelmű. A
különbözö szerzök a Gonosz Pap alakját elsősorban Makkabeus
Jónathán, Simon, Jóannész Hürkanosz, Alexandrosz [annaiosz,
vagy az utolsó hasmoneus király, II. Hürkanosz személyéhez pró
bálják kötni (nem számítva azon szélsőséges nézeteket, akik vagy
túl korai - IV. Antiokhosz Epifanész, vagy túl késői - pl. Pál
(?!) személyben keresik a Gonosz Pap kilétét). Jobban megvizsgál
va a kérdéses műveket, kitűnik, hogy a fenti uralkodók mínd
egyikére ráillik valami a Gonosz Pap attribútumaiból. így például
a "TISztségének kezdetén a hűség nevén neveztetett" (lQpHab
vili.9.) nem vonatkozhat [annaíoszra, sokkal inkább Jónathánra,
aki mellé az egész nép felsorakozott a hellén expanzió elleni küz
delemben. Ugyanígy, a 4Qps37 l-lO.iv. 9-10.: "Neki azonban (=a
gonosznak) megfizeti [Isten a tet]teit, adván őt a rémséges pogá
nyok kezébe, hogy végrehajtsák rajta az ítéletet" Jónathán halálát
idézi, akit ellenfele, Trüfón, Szeleukida hadvezér csellel foglyul ej
tett, majd megöletett. Az "és gonosz betegségek rémületét tették
vele, és bosszút álltak testén" (lQpHab ix. 1-2.) ellenben inkább I.
Arisztobuloszra látszik utalni, akivel egy iszonyú betegség vég
zett (AJ XIII. xiv.3.)

A példákat még sorolhatnánk, egy mindenesetre bizonyos: a
hagyományos zsidó szokásrendszerhez ragaszkodó qumrániak
számára a kezdetben ugyan a Szeleukidák kiverésével pozitív
szerepet betöltő, ám később egyre inkább hellenizálódó Hasmo
neusok engesztelhetetlen ellenséggé váltak. Főpapi igényükkel
pedig véglegesen gyülöletessé tették magukat a cádóqi szellemi
ségű. közösség tagjai előtt. Minden valószínűség szerint a leghe
lyesebb arra gondolni, hogy a Gonosz Pap címét elsőként Makka
beus Jónathán kapta meg, ám mídön nyilvánvalóvá vált, hogy a
Hasmoneus-uralom nem hamar véget érő, időszakos jelenség
lesz, hanem dinasztikus méreteket ölt, akkor szükségessé vált a
Gonosz Papra vonatkozó elképzelések gyökeres újragondolása, és
a cím "átöröklődővé tétele".
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Az Igaz Tanftó A kulcsszereplők így többé-kevésbé nevesítve állnak előttünk:

a közösség az esszénusok egy ága, a Gonosz Pap a Hasmoneus
dinasztia különbözö tagjai, a Sikaml6sságok Keresői a farizeusok,
a kűlső ellenség, a Kittim a r6maiak (úgy haderejük mérete, mint
harci szokásaik leírása erre utal), egyedül az Igaz Tanít6 enig
matikus személye vár még felfedésre, ő azonban féltékenyen őrzi

kilétének titkát. Többen is megpr6bálták azonosítani, de a kísérle
tek mindmáig sikertelenek maradtak. Annyival kell megeléged
nünk, hogy az iratok adatai alapján körülírjuk, ki is lehetett e ma
gával ragad6 személyiség.

Az Igaz Tanít6 papi család sarja volt (megnevezése olykor egy
szerűen csak: a pap - hkwhn), aki Istennel való mély, bensősé
ges kapcsolata során kinyilatkoztatást kapott, és - mint fentebb
említettük - tudtára adatott a próféták könyvei tartalmának va
16ságos, titkos jelentése.

Művének kezdetére a 4QpPs37 1-10. iii.15-17. világít rá: "Ennek
a magyarázata a Papra vonatkozik, az [Igaz] Tanít6ra, [akit ki]vá
lasztott magának Isten, hogy álljon [őelőtte, mert] késszé tette őt,

hogy felépítse Számára a [szegények] gyülekezetét...", a Damasz
kuszi Irat pedig: "...és olyanok voltak (ti. a közösség) húsz éven
át, mint a vakok, és mint a tapogatóz6k.. és (Isten) az Igaz Taní
t6t támasztotta neki, hogy az 6 szívének útjára irányozza őket"

(CD i.9-ll). A közösség nem a Tanító alapítása, ugyanakkor an
nak célra irányítása és összefogása az ő karizmatikus működésé

nek gyümölcse. Munkája a Gonosz Pap heves ellenreakci6ját vál
totta ki ("gonosz dolgot művelt az 6 választottján", "üldözte az
Igaz Tanít6t, hogy elnyelje őt" - 1QpHab ix, llk, xi. 4k.), és
szembe kellett néznie a csoportjával szembenálló áramlatok - fa
rizeusok és szadduceusok - oppozíciójával is ("Ennek magyará
zata Efraim és Manasse gonoszaira vonatkozik, akik ártani pró
báltak a Papnak.." 4Qps37 1-lO. ü.17 k

A legsúlyosabb és legfájóbb ellentét azonban mégis az lehetett,
ami a közösség kebelén belül történt: ["A dolog magyarázata] a
Hazugság Emberével hítszegökre [vonatkozik] mert n[em hallgat
tak] az Igazság Tanítójának (mwrh hsdqh, [szavaira] (amelyek) az
lsten szájából (val6k)" (lQpHab ü. 2k).

A szövegek tanúsága alapján ennyit tudunk meg az Igaz Taní
tóról: egy, a Törvényhez hű közösség vezetője, aki számtalan kül
ső és belső nehézség, sőt fizikai fenyegetettség ellenére sem adta
fel elképzeléseit, és aki oly nagy tekintéllyel bírt végül is közös
ségében, hogy az üdvösséget az általa közvetített tanításhoz való
hozzáállás szempontjából látták elérhetőneki "Ennek a magyará
zata a Törvény összes megcselekvőjére vonatkozik Júda Házában,
akiket megment az lsten az Itélet Házától fáradozásuk, és az Igaz
Tanító iránti hűségük miatt" (lQpHab viii.1-3.). Mindazon voná
sok viszont, amelyek karakterisztikusak Jézus személyénél: a
megtestesülés, az istenség, a bűntelenség, a kereszthalál, a parú-
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zia, a kiválasztás egyetemessége, teljességgel hiányoznak az ira
tokból, éppúgy, mint egy a Krisztus-eseményhez hasonló originá
lis alapélmény, amely, ha a szövegek a Jakab-Pál vitát tükröznék,
óhatatlanul, teljességgel determinálnák azok alaphorizontját.

Mindazon kísérlet, amely a holt-tengeri tekercseket krísztiani
zálni akaráná, halva született erőfeszítés36 • Ugyanakkor súlyos hi
ba lenne nem észrevenni Qumrán előkészítő munkáját, amellyel
- parate viam Domini (in deserto) - minden más korabeli zsidó
csoportnál közelebb vitte az ószövetségi gondolkodást a Krisztus
ban elérkező teljességhez.

Cikkünk végén - nagyon röviden - megpróbálunk választ
adni ama kérdésre, milyen feltárandó utak várnak jelenleg a ku
tatásra. A tudósok előtt álló feladat három irányú. Egyfelől hátra
van a bibliai kéziratok anyagának teljes feldolgozása, a maszoréta
héber szöveghagyományhoz, és a Szeptuaginta tradíciójához való
viszonyunknak, és részben ezzel kapcsolatban a kánon qumráni
fogalmának vizsgálata és meghatározása, másfelől, a nyolcvanas
évek végének botrányözöne pozitív visszahatásaként felgyorsult
4. barlangbeli töredékek kiadása nyomán ezek feldolgozása 
különös figyelemmel a liturgikus, naptár-központú és messiási
szövegekre. Harmadrészt pedig, a Templomtekercs és az Igaz Ta
nító Levele adatai mélyreható elemzésének folytatásaként, a kö
zösség előtörténetére és kezdeti éveire, valamint szellemi fejlődé

sére és az őt ért hatások természetére utaló információk feldolgo
zása, és ennek folyományaként - ami talán a leglényegesebb 
a közösség stabil elhelyezése a kialakuló júdaizmus palettáján.
Mert csakis ez segíthet bennünket ahhoz, hogy a keresztény
esszénizmus és esszénus kereszténység délibábjának hiábavaló
kergetése végre véglegesen a tudományág történetének emlékei
közt találja meg helyét.
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