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A messiási eszme természete és jelentősége a korai zsidóságban és keresz-
ténységben állandó vita tárgya.1 Meghatározása, illetve hogy meddig lehet 
visszamenőleg nyomon követni, a leghevesebb vitákat kiváltó kérdések 
közé tartozik.2 Egy másik fontos kérdés azt érinti, hogy a messianizmus 
mennyiben játszott szerepet a különböző zsidó és keresztény teológiai 
kifejezések formálódásában.3 Például a messiási eszme olyan központi, 
alapvető tantétel volt a korai zsidóságban, mint ahogy később a keresz-
ténység számára az lett? 

Jelen tanulmány ezekkel a témákkal foglalkozik, megkísérel vázlatos 
képet adni a messiási eszmék eredetéről, fejlődéséről, formáiról és hatá-

 
* „Messianic Hopes and Messianic Figures in Late Antiquity”, JGRChJ 3 (2006), 9–40. Fordította: 

Szabó Xavér OFM. 
1 A tanulmány korábbi változatát 2004-ben adtam elő a Calgary Egyetemen. Hálás vagyok 

vendéglátómnak, Douglas Schantz professzornak meghívásáért és vendégszeretetéért, illetve Eliezer 
Segalnak válaszaiért, segítő kérdéseiért és néhány kritikai megjegyzéséért. 

2 A király feje fel- (vagy meg-) kenésének hagyománya nem bizonyított az ókori Egyiptomban és 
Perzsiában. Igazolt viszont a hittita forrásokban; úgy tűnik, néhány kánaánita városban szokás volt, 
beleértve a jebuzita Jeruzsálemet is. Éppen ezért lehetséges, hogy az ősi izraeli szokást Kánaánban vet-
ték fel. Lásd: „χρίω”, TDNT, IX, 496–497. 

3 Ebben az összefüggésben szükséges emlékezetbe idéznünk Marinus de Jonge nem elhanyagol-
ható fenntartását („Messiah”, ABD, IV, 777–788: „Mivel a kereszténység központi tétele mindig is az a 
meggyőződés volt, hogy Jézus a Krisztus (az Izrael népe által várt Messiás), nagy figyelmet fordítottak 
a zsidó messiási várakozások tanulmányozására. A Jézus személyére irányuló keresztény figyelem 
azonban – még a legújabb kutatók munkáiban is – oda vezetetett, hogy a zsidó gondolkodásmódban 
fellelhető Messiás személye kapott túl sok figyelmet. Tudnunk kell, hogy az Ószövetségben a ’felkent’ 
kifejezést sohasem alkalmazták a jövőbeli szabadítóra/megváltóra, és azt is, hogy a kifejezés a Kr. e. 
200 és Kr. u. 100 közötti késői zsidó írásokban csak ritkán áll kapcsolatban a jövőben várható isteni 
szabadítás személyeivel” (777). 
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sukról a késő ókorban. Időrendi megközelítést alkalmazunk. Dávid ideali-
zálásával és az ószövetségi proto-messianizmussal kezdve megvizsgáljuk 
az intertestamentális messiási eszme kifejeződéseit, a római időszak alatti 
„messiási” alakokat, illetve a kereszténységben és a rabbinikus zsidóság-
ban felbukkanó messiási eszméket. Ez a kronológia természetesen csak 
hozzávetőleges, a megfelelő kategóriák tételei néha átfedik egymást. 

1. DÁVID IDEALIZÁLÁSA ÉS A PROTO-MESSIANIZMUS 

Dávid dinasztiájának idealizálása régi keletű, magának az uralkodóháznak 
az idejére megy vissza, annak is késői időszakára.4 A messiási hagyomány 
a királyi ideológiában gyökerezik,5 amelyben az izraelita királyság eszmé-
nyei jutnak kifejezésre. Ezek az ideálok általában véve éppúgy gyökeret 
vertek az egész Közel-Keleten, mint Izrael népének sajátos tapasztalatai-
ban és vallásos meggyőződéseiben.6

A legrégebbi hagyománynak Nátán jövendölése tűnik, amelyben meg-
található az ún. „dávidi szövetség” (2Sám 7,12–16). Prófétája által Isten 
megígéri Dávidnak: 

12Amikor ugyanis letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem utánad 
ivadékodat, aki ágyékodból származik, s megszilárdítom királyságát. 13Ő fog házat 
építeni nevemnek, s én megszilárdítom királysága trónját mindörökre. 14Atyja leszek 
neki, s ő fiam lesz nekem: ha valami gonoszat cselekszik, megfenyítem őt az emberek 
vesszejével, s az emberek fiainak csapásaival. 15De irgalmasságomat meg nem vonom 
tőle, mint ahogy megvontam Saultól, akit eltávolítottam színem elől, 16hanem állan-

 
4 Témába vágó fontos irodalom: H. Ringgren, „König und Messias”, ZAW 64 (1952), 120–147; S. 

Mowinckel, He that Cometh (Nashville és New York 1954); M. Rehm, Die königliche Messias im Licht der 
Immanuel-Weissagungen des Buches Jesaja (ESt NF, 1; Kevelaer 1968); K.-M. Beyse, Serubbabel und die 
Königserwartungen der Propheten Haggai und Sacharja: Eine historische und traditionsgeschichtliche Unter-
suchung (Stuttgart 1972); K. Seybold, „Spätprophetische Hoffnungen auf die Wiederkunft des david-
ischen Zeitalters in Sach. 9–14”, Judaica 29 (1973), 99-111; T. N. D. Mettinger, King and Messiah: The 
Civil and Sacral Legitimation of the Israelite Kings (ConBOT, 8; Stockholm 1976); J. Becker, Messiaser-
wartung im Alten Testament (SBS, 83; Stuttgart 1977); valamint Messianic Expectation in the Old Testament 
(Philadelphia 1977); A. S. van der Woude, „Serubbabel und die messianischen Erwartungen des Pro-
pheten Sacharja”, ZAW 100 (1988), 138–156; A. Laato, Josiah and David Redivivus: The Historical Josiah 
and the Messianic Expectations of Exilic and Postexilic Times (ConBOT, 33; Stockholm 1992); M. Saebø, 
„Zum Verhältnis von “Messianismus” und “Eschatologie” im Alten Testament: Ein Versuch termino-
logischen und sachlichen Klärung”, JBT 8 (1993), 25–55; K. E. Pomykala, The Davidic Dynasty Tradition 
in Early Judaism: Its History and Significance for Messianism (SBLEJL, 7; Atlanta 1995); A. Laato, A Star Is 
Rising: The Historical Development of the Old Testament Royal Ideology and the Rise of the Jewish Messianic 
Expectations (USF International Studies in Formative Christianity and Judaism, 5; Atlanta 1997); R. S. 
Hess és M. D. Carroll R. (szerk.), Israel’s Messiah in the Bible and the Dead Sea Scrolls (Grand Rapids 
2003), különösen az első két fejezet D. I. Block, és J. D. Hays tollából. Tekintettel tanulmányunkra, a 
felsorolt irodalomjegyzékben néhány tétel egyformán vonatkozik más kategóriára is. 

5 Laato, A Star Is Rising, 4. 
6 Laato, A Star Is Rising, 13–32. 
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dó lesz házad és királyságod mindörökké színem előtt, és szilárd lesz trónod minden-
kor. 

Ebből a jövendölésből fog a messiási „paradigma” kiemelkedni: Dávid 
utódjára vár, hogy felépítse Isten házát. Királyi trónja szilárd lesz, Isten 
lesz az Atyja, ő pedig Isten fia lesz. 

Néhány király-zsoltár utal erre a szövetségre. A legismertebbek között 
tartjuk számon a 2. és a 89. zsoltárt: 

1Miért dühöngenek a nemzetek, terveznek hiúságokat a népek? 2Fölkelnek a föld 
királyai, egybegyűlnek mind a fejedelmek az Úr ellen, s az ő Fölkentje ellen: 
3„Szakítsuk széjjel láncukat, igájukat rázzuk le magunkról!” 4A mennyekben lakó 
kineveti őket, az Úr kigúnyolja őket. 5Haragjában így szól majd hozzájuk, bosszúsá-
gában szétzavarja őket: 6„Fölkentem királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!” 
7Hirdetem az Úr rendeletét. Mert így szólt hozzám az Úr: „Fiam vagy te, a mai napon 
nemzettelek téged. 8Kérd tőlem, és odaadom neked a nemzeteket örökségedül, s osz-
tályrészedül a föld határait. 9Kormányozd őket vasvesszővel, cserépedényként törd 
össze őket.” (Zsolt 2,1–9) 
26Ráteszem kezét a tengerre és jobbját a folyóvizekre. 27Így szól majd hozzám: 
„Atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája!” 28S én elsőszülöttemmé te-
szem őt, legfölségesebbé a föld királyai között. 29Örökre megőrzöm irgalmamat irán-
ta, és szövetségem mindig vele marad. (Zsolt 89,26–29)7

A második zsoltár kijelenti, hogy Isten beiktatta királyát (6. vers: „kirá-
lyomat”) Sion hegyén. Ez a király az Úr felkentje (2. vers), Isten fia (7. 
vers: „fiam”), aki az Úrnak – jelképes értelemben – „elsőszülöttje”. Izrael 
királya győzedelmeskedni fog a föld királyai felett. A 89. zsoltár az Úr 
felkentjét (ld. 20. vers: „Rátaláltam szolgámra, Dávidra, szent olajommal 
fölkentem őt”, vö. 52. vers) „elsőszülöttjének” hívja, aki így szólíthatja 
Istent: „Atyám vagy te!” (26. vers). A dávidi szövetség kifejezetten megjele-
nik a 3–4. versekben („Szövetségre léptem választottammal, megesküdtem 
szolgámnak, Dávidnak...”, ld. még 35–36. versek). Dávid háza fennmarad 
„örökre”, és „trónja nemzedékről nemzedékre”. Az isteni „szövetség bizto-
san fennáll számára”. Ahogy a 2. zsoltárban, úgy 89. zsoltárban is, Dávid 
ivadéka „a föld királyainak legfelségesebbje” lesz. 

A prófétai jövendölésekben a dávidi szövetség és dinasztia idealizálása 
kiemelt szerephez jut. A dávidi hagyomány megjelenése a prófétai jöven-
dölésekben fontos lépésnek bizonyult az eszkatologikus reményekkel 
összefonódott királyi eszme felé. Ez a kombináció – a királyi ideológia és 
az eszkatologikus remények – biztosítja azt a mintát, amelyből a későbbi 
messianizmus kinő. 

 
7 Ez ellentétben áll a dávidi szövetség feltételességével, ahogy a 132. zsoltár kifejezi. Lásd még a Jer 

22,4-et: „Mert ha valóban megteszitek ezt az igét, akkor ennek a háznak kapuin királyok fognak be-
menni, akik Dávid trónján ülnek, kocsikon és lovakon járnak, ő, a szolgái és a népe.” 
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Ózeás próféta kifejezi reményét és bizalmát, hogy „az utolsó napok-
ban” (~ymyh tyrxab) az elidegenedett északi, izraeli törzsek megtérnek, 
keresik Istenüket és „királyukat, Dávidot”(Óz 3,4–5). Az „utolsó napok-
ban” kifejezés tematikus lesz az erősen eszkatologikus beállítottságú Holt-
tengeri tekercsek peserjeiben (pl. 1QpHab 9.6; 4Q162 2 1; 4Q163 23 ii 10; vö. 
CD 4.44; 6.11; 1QSa 1.1). Az egyik szövegben a dávidi szövetséget kife-
jezetten ennek az eszkatologikus várakozásnak a fényében értelmezik: 
„‘[Bírákat jelöltem ki] népem, Izrael felett’. [2Sám 7,10–11a] Ez a ‘hely’ az a 
ház, amelyet [ők építenek majd Neki] az utolsó napokban [~ymyh tyrxab]...” 
(4Q174 3.2). 

Mikeás előre látja, hogy Betlehem egy napon ismét dávidi királyt bizto-
sít Izraelnek: „De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei 
között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő ural-
kodója, származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza” (Mik 5,1). 
A várva várt dávidi király titokzatossága csak növekszik Izajás híres jöven-
dölésében: 

1A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának orszá-
gában laknak, azokra világosság ragyog. 2Megsokasítod az ujjongást, megnöveled az 
örömet; örvendenek színed előtt, ahogy örvendenek aratáskor, és amint ujjonganak, 
akik a zsákmányt osztják. 3Mert összetöröd terhes igáját, a vállára nehezedő botot, és 
sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján. 4Mert minden dübörögve menetelő 
katonacipőt és vérben megforgatott ruhát elégetnek, tűz martaléka lesz. 5Mert 
gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; az uralom az ő vállán lesz, és így fogják 
hívni nevét: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedel-
me. 6Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága 
fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostantól fogva 
mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt. (Iz 9,1–6) 

A dávidi szövetség világosan visszhangzik ebben az ígéretben: „Uralma 
növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága 
fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostan-
tól fogva mindörökké.” Az Iz 9,6 nyelvezete fejtörést okoz, és eddig ren-
geteg tudományos vitát váltott ki. Bármi legyen is annak eredeti jelentése 
és alkalmazása, nem nehéz belátni, hogy új eszmét adott hozzá a királyi 
ideológiához, olyan gondolatokat, amelyek majd táplálják a később kiala-
kuló messianizmust. 

Röviddel a dinasztia vége előtt, vagy nem sokkal az után egy másik iza-
jási jövendölés is tükrözi a királyi ideológiát: 

1Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. 2Rajta nyugszik az 
Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az 
Úr félelmének lelke; 3és kedve telik az Úr félelmében. Nem aszerint ítél majd, amit a 
szem lát, és nem aszerint dönt, amit a fül hall, 4hanem igazságosan ítéli majd a gyen-



MESSIANIZMUS A KÉSŐ ÓKORBAN 7

géket, és méltányosan dönt a föld szegényeinek érdekében; megveri a földet szája 
vesszejével, és ajkának leheletével megöli az istentelent. 5Igazságosság lesz derekának 
öve, és a hűség csípőjének kötője. (Iz 11,1–5) 

A szöveg rögtön a dávidi dimenziót juttatja eszünkbe: Jessze törzsöke, 
Dávid apja. Az „Úr lelke” nyugszik majd ezen a leszármazotton, amiként 
Dávidon is nyugodott (1Sám 16,13). De Dávid leszármazottjának tulajdon-
ságai olyan kifejezésekben öltenek testet, amelyek úgy tűnik, hogy felül-
múlják nagy elődjét. Ez a jóslat is jelentős mértékben hozzájárult a messi-
ási várakozások kibontakozásához (pl. 1QSb 5.22, 25, 26; 4Q161 8–10, iii 15-
29; 4Q285 5 i 3; SalZsolt 17,24. 29. 36–37). A bölcs, eszményi király máshol 
is szerepel Izajásnál: „Íme, igazságosan uralkodik majd egy király, és a fe-
jedelmek jog szerint kormányoznak” (Iz 32,1). 

Két másik fontos szöveg közül, amelyet meg kell említenünk, egyik 
sem kifejezetten dávidi, de a későbbi hagyományokban néha messiási 
jövendölésként tekintettek rájuk. Az első a Ter 49,10, Jákobnak Júda fiára 
mondott áldásának része: „El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától, sem a 
vezér botja az ő térdei közül, míg el nem jön az, akié az, akinek a népek 
engedelmeskednek”. A másik a Szám 24,17: „Látom őt, de nincs még itt, 
nézem őt, de nincs még közel. Csillag támad Jákobból és királyi pálca kél 
fel Izraelből s megveri Moáb fejedelmeit, mind elpusztítja Szetnek gyer-
mekeit”. A Holt-tengeri tekercsekben mindkét szöveg összekapcsolódik az 
Iz 11-gyel, a dávidi „ág” szövegével (vö. 4Q252 1 v 1–6, amelyik a Ter 49,10-
et, és a 1QSb 5.20–29, amely a Szám 24,17-et idézi). Hogy visszamenőleg 
meddig tudnánk nyomon követni a Ter 49,10 és a Szám 24,17 messiási 
értelmezését, azt nehéz megmondani. Mindkét imént említett tekercs 
valószínűleg a Kr. előtti első századból származik. A messiási értelmezés 
igazolható Philónnál (De Praemiis et Poenis 16 [§95]) és Josephusnál is (BJ 
6.5.4 [§312–313]; vö. 3.8.9 [§400–402]). Úgy tűnik, hogy ennek a hagyo-
mánynak az utalásai jelen vannak a Tizenkét pátriárka végrendelete c. 
írásban is (pl. Júda testamentuma 24,1 a Ter 49,10-re utal, a 24,5 pedig 
Szám 24,17-re, a 24,6 pedig az Iz 11-re). 

A megújuló dávidi dinasztia reményei a fogság alatti időszakban nyer-
nek kifejezést, főképpen Jeremiás és Ezekiel prófétánál figyelhetjük meg. 
Jeremiás így vigasztalja Júdát: 

8Ez történik majd azon a napon, – mondja a Seregek Ura: – összetöröm igáját, mely a 
nyakadon van, és kötelékeidet szétszakítom. Nem vetik szolgaságba őt többé ide-
genek, 9hanem az Urat, az ő Istenüket fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit 
támasztok nekik. (Jer 30,8–9) 

A próféta megígéri, hogy Isten Júdának „Dávidot, az ő királyukat” tá-
masztja majd. Itt most nem eszkatologikus, esetleg rendkívüli hatalommal 
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felruházott alakot képzel el. A próféta egy idealizált Dávid-ivadékot vár, 
aki által a dinasztia és a nemzet megújul.8 Ezekiel alapvetően ugyanazt 
reméli, bár ő másféle ecsettel festi meg a képet: 

23Egyetlen pásztort állítok majd föléjük, szolgámat, Dávidot, hogy legeltesse őket; ő 
legelteti majd őket, és ő lesz a pásztoruk. 24Én pedig, az Úr, leszek az ő Istenük, és 
Dávid, az én szolgám lesz a fejedelem közöttük; én, az Úr, szóltam. (Ez 32,23–24) 
24Dávid, az én szolgám lesz a király felettük, és egyetlen pásztora lesz valamennyiük-
nek; törvényeim útján járnak majd, és parancsaimat megtartják és megcselekszik. 
25Azon a földön fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyen atyái-
tok laktak; rajta laknak majd ők maguk és fiaik, és fiaiknak fiai mindörökké; és 
Dávid, az én szolgám lesz a fejedelmük mindörökké. (Ez 37,24–25) 

Ezekiel egy új Dávid, egy „pásztor”, „király”, „fejedelem” után vágyódik, 
aki hűségesen vezeti Isten népét. A „pásztor” epiteton emlékeztet Mózes 
imájára, amelyben kéri, hogy Isten gondoskodjon népe számára pásztorról 
(Szám 27,16–17: „Rendeljen tehát az Úr, minden test lelkének Istene, vala-
kit e fölé a nép fölé, hogy kimenjen és bemenjen előttük, kivezesse vagy 
bevezesse őket, hogy ne legyen az Úr népe olyan, mint a pásztor nélküli 
juhnyáj”). A „fejedelem” epiteton pedig valószínűleg arra utal, hogy Júda 
alárendelt Istennek, mint az igaz királynak alávetett uralkodó. (Minden-
esetre a „fejedelem” megjelölés nem zárja ki a királyi vagy dávidi funkciót 
és azonosítást, magára Salamonra is így tekintettek, vö. 1Kir 11,34).9

A második templom és a fogság időszakának próféciái megjövendölték 
egy király eljövetelét, aki beteljesíti a dávidi eszményt: egy király, aki en-
gedelmeskedik a Tórának, helyreállítja és védelmezi Jeruzsálemben az 
igazi istentiszteletet, a békének és a jólétnek egy örökké tartó és eddig soha 
nem látott időszakát hozza el. Bár még nem „messianizmus”, mégis ezek a 
remények végeredményben további lépésnek bizonyulnak a messianizmus 
kialakulása felé. 

A fentebb megvizsgált bizonyítékok azt sugallják, hogy bizonyos 
körökben az első templom időszakának végső szakaszában felbukkant 
egyfajta „dávidizmus”, amely egy Dávidhoz hasonló király eljövetele után 
áhítozott. Izrael királyának eszményítése a fogságban és a fogság utáni 
időszakban felerősödött, és nagyon fontos, hogy sor került a főpapság 
idealizálására is. A két felkent személy – a király és a főpap – eszményítése 
is fontos szerepet fog játszani a zsidó (és keresztény) messiási eszme 
későbbi fejlődésében. 

 
8 Pomykala, The Davidic Dynasty Tradition in Early Judaism, 32–34. 
9 Pomykala, The Davidic Dynasty Tradition in Early Judaism, 28 meggyőzően javasolja, hogy a 

„fejedelem” cím egy nagyobb hatalomnak való alárendeltségre utal, amely Izrael esetében az Úr. Sala-
mon vétke miatt a tíz északi törzs elpártol majd, aminek következtében Salamon és utódjának királyi 
tekintélye csökken. 
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A kettős uralomra vonatkozó restaurációs remények bennfoglaltan 
megjelennek Aggeusnál: 

12 Zerubbábel, Salátiel fia, és Józsué, Joszedek fia, a főpap és az egész nép hallgatott is 
az Úrnak, Istenüknek szavára és Aggeus próféta beszédére, amint őt az Úr, az ő Is-
tenük hozzájuk küldte; és félni kezdett a nép az Úrtól. 13 De Aggeus, az Úr követe az 
Úr megbízásából így szólt a néphez: „Én veletek vagyok”, – mondja az Úr. 14 És az Úr 
felkeltette Zerubbábelnek, Salátiel fiának, Júda helytartójának buzgóságát, és Józsu-
énak, Joszedek fiának, a főpapnak buzgóságát, és az egész nép buzgóságát, és elkezd-
ték a munkát a Seregek Urának, Istenüknek házában. (Agg 1,12–14) 
2 Szólj Zerubbábelhez, Salátiel fiához, Júda helytartójához, és Jézushoz, Joszedek 
fiához, a főpaphoz, és a többi néphez, és mondd nekik: 3 Ki van közületek még élet-
ben, aki látta ezt a házat hajdani dicsőségében? És milyennek látjátok most? Nemde 
olyan a szemetek előtt, mintha nem is volna? 4 Nos, bátorság, Zerubbábel! – mondja 
az Úr. – Bátorság, Jézus főpap, Joszedek fia! Bátorság, a föld egész népe, – mondja a 
Seregek Ura; – Dolgozzatok! Hiszen én veletek vagyok! – mondja a Seregek Ura. 
(Agg 2,2–4) 

Zerubbábel dávidi leszármazású kormányzó volt, Józsué pedig cádokita 
származású főpap. Mivel mindkettő „engedelmeskedett az Úr hangjának”, 
Isten „felszította” lelkükben a vágyat, hogy újjáépítsék a Templomot, és 
megtisztítsák az istentiszteletet. A próféta azt várja, hogy ezt a feladatot 
végezzék el, ekkor jelenti be Júda ellenségeinek vesztét és Zerubbábel fele-
melkedését: 

20A hónap huszonnegyedik napján másodszor is a következő szózatot intézte az Úr 
Aggeushoz: 21„Szólj Zerubbábelhez, Júda helytartójához, és mondd neki: Megren-
dítem majd én az eget és a földet egyaránt. 22Ledöntöm az országok trónját és 
összezúzom a pogányok országának hatalmát; felforgatom a szekeret és a rajta ülőt, 
elesnek a lovak, és egymás kardjától azok, akik rajtuk ülnek. 23Azon a napon – 
mondja a Seregek Ura –, veszlek téged, Zerubbábel, Salátiel fia, én szolgám – 
mondja az Úr – és mintegy pecsétgyűrűvé teszlek, mert téged választottalak ki”– 
mondja a Seregek Ura. (Agg 2,20–23) 

Az ígéret, hogy Zerubbábelt „pecsétgyűrűhöz hasonlóvá” teszi (vö. Jer 
22,24), valószínűleg azt jelenti, hogy Júda kormányzója Isten helyettese-
ként fog cselekedni, uralkodni az eljövendő új világrendben. Habár túlzás 
lenne azt állítani, hogy Aggeus restaurációs látomása „messiásinak”10 
tekinthető, egy zsidó király és egy főpap felemelkedésének összekap-

 
10 Az „Aggeus” próféta könyvéhez írt jegyzetek kiadója (in B. M. Metzger és R. E. Murphy 

[szerk.], The New Oxford Annotated Bible with Apocryphal/Deuterocanonical Books: New Revised Standard 
Version [New York 1991], 1217) úgy összegzi a próféta üzenetét, mint a reményt arra nézve, hogy 
„Isten... megszilárdítja Zerubbábelt, mint messiási királyt Dávid trónján”. A „messiási” jelző itt pon-
tatlan és félrevezető. Véleményem szerint Aggeus (és Zakariás) prófétának a helyreállításról való láto-
mása egy „felező-pontot” jelenít meg a dávidi dinasztia restaurációjának korábbi reménye és a Messiás 
eljövetelére vonatkozó későbbi reménye között. 
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csolása egy nagyobb eszkatologikus eseménnyel, mégis a jövőre vonatkozó 
messiási találgatásoknak veti meg jelentőségteljes alapját. 

A kettős uralom helyreállításának látomása kifejezetten Zakariásnál 
szerepel: 

6Aztán az Úr angyala bizonyságot tett Józsuénak: 7„Így szól a Seregek Ura: Ha 
útjaimon jársz és megtartod előírásaimat, akkor viszonzásul te kormányzod majd 
házamat, te őrized udvaraimat, és bejárást engedek neked azok közé, akik most itt 
állnak. 8Halljad, Józsué főpap, te és a társaid, akik előtted ülnek, mivel jelképes 
férfiak: íme, én elhozom szolgámat, a Sarjadékot. 9Íme, a kő, amit Józsué elé helyez-
tem: Egy kövön hét szem van; íme, én faragom ki faragványát – mondja a Seregek 
Ura – és egyetlen egy napon eltörlöm én e föld gonoszságát. 10Azon a napon – 
mondja a Seregek Ura – mindenki meghívja majd barátját szőlője és fügefája alá.” 
(Zak 3,6–10) 

A 8. vers utalása Isten szolgájára, „a Sarjadékra” (xmc, vö. Zak 6,12) felidézi 
a Jer 23,5-öt: „Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor igaz sarjat 
támasztok Dávidnak; királyként uralkodik majd, és okosan cselekszik, 
jogot és igazságot szolgáltat az országban” (vö. Jer 33,15). A „Dávid sarja” 
epiteton (dwd xmc) feltűnik a Holt-tengeri tekercsekben (ld. lentebb). 
Amikor Isten elővezeti szolgáját, az megszünteti az ország bűnösségét, és 
jólét köszönt be. 

A Zak 4 szakaszai aláhúzzák Júda politikai helyreállításának kettős-
ségét: 

2És kérdezte tőlem: „Mit látsz?” És mondtam: „Íme, egy színarany mécstartót látok; a 
tetején olajtartó van, hét mécses van rajta, s a rajta levő mécseseknek hét csövecs-
kéjük van; 3és mellette két olajfa van, az egyik a mécstartótól jobbra, a másik pedig 
tőle balra.” 4Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyalt, aki bennem beszélt: 
„Mik ezek, uram?” 5És felelt az angyal, aki bennem beszélt, és kérdezte tőlem: „Vajon 
nem tudod-e, mik ezek?” És mondtam: „Nem, uram.” (Zak 4,2–5) 
11Én pedig megszólaltam és azt mondtam neki: „Mi az a két olajfa a mécstartótól 
jobbra és balra?” 12És másodszor is mondtam neki: „Mi az olajfáknak az a két hajtása, 
amelyből két aranytölcséren keresztül ömlik az aranyszínű olaj?” 13Ő így szólt 
hozzám: „Nem tudod-e, hogy mik ezek?” Mondtam: „Nem, uram.” 14Ő azt mondta: 
“Ez az a két felkent [szó szerint: „az olaj két fia”], akik az egész föld uralkodója előtt 
szolgálnak.” (Zak 4,11–14) 

Az „olaj két fia, akik az egész föld Ura előtt állnak”, Zerubbábel és Józsué. 
Az „olaj fiai” epiteton nem messiási, hanem inkább az ország eredményes-
ségére és a jólétre utal, amely ezután következik. Mindazonáltal az epite-
ton előhívhat messiási képzeteket, mint ahogy ez a Holt-tengeri tekercsek 
egyikében lehetett (4Q254).11 Ez a kép is érdekes, mivel a két alak az egész 

 
11 C. A. Evans, „’The Two Sons of Oil’: Early Evidence of Messianic Interpretation of Zechariah 

4:14 in 4Q254 4 2”, in D. W. Parry és E. Ulrich (szerk.), The Provo International Conference on the Dead 
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föld Urának színe előtt áll, és kozmikus, egyetemes dimenziót idéz fel, 
amely túlmutat a helyreállított és ellenségein győzedelmeskedő Júda régi 
és kevésbé ambiciózus vízióján. 

Aggeus és Zakariás próféta restaurációs reményei alapvető folytonos-
ságot mutatnak a fentebb vizsgált jövendölésekkel. Túlzás lenne azt 
állítani, hogy látomásuk „messianisztikus”, azt azonban leszögezhetjük, 
hogy jellegzetes elképzeléseik – a kettős uralom, egy hangsúlyosabb eszka-
tológia és világméretűen túlfűtött eszmék – alapvetően hozzájárulnak az 
ószövetségi teológia mintájához, amelyre a későbbi messiási várakozások 
épülnek. 

2. A MESSIÁSI ESZME INTERTESTAMENTÁLIS KIFEJEZŐDÉSEI 

Az ún. intertestamentális időszak alatt zajlik le az átmenet: a dinasztia 
restaurációjának reményéből (a Dávid-ház királyainak örökösödésével) a 
messiási várakozásokba. Amit „messianizmusnak” tekinthetünk, szemben 
Izrael királya egyszerű restaurációs reményével, az egy isteni felkentnek és 
egy olyan felhatalmazott alak eljövetelének várása, aki valami drámaian 
újat léptet életbe, ami felülmúlja Dávid és fia, Salamon idealizált uralko-
dását is. Amikor ez a felkent király eljön, nem lesz utódja. Minden örökre 
megváltozik. Egyes hagyományok ebben az időben ítéletet képzelnek el: az 
ismert történelem a végéhez közeleg (mint ahogy Dániel könyvének 12. 
fejezete tanúsítja). Más hagyományok úgy képzelik, hogy a történelem 
végeztével Izrael messiásának uralma köszönt be (mint Ezdrás negyedik 
könyvében). 

A messianizmusba való átmenet természetesen nem mindenhol egy 
időben és azonos módon zajlott. A „dávidi eszme” valójában soha nem 
halt ki, még időszámításunk kezdetén is jelen volt. A késői intertestamen-
tális időszak végén azonban a királyi restaurációs remények új vonásokat 
kezdtek magukra ölteni, olyanokat, amelyeket – utólag visszatekintve – 
fontos lépéseknek tarthatunk a „messianizmus” fejlődésében. Azt mond-
hatjuk, hogy a „dávidi eszme” „messianizmussá” fejlődik, párhuzamosan 
azzal, ahogy az idealizmus helyét fokozatosan átveszi az apokaliptikus 
szürrealizmus. Ez a szürrealizmus aztán különböző messiási várako-
zásokat hoz magával.12

 
Sea Scrolls: Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (STDJ, 30; Leiden 1998), 
566–575. 

12 Témába vágó fontos irodalom: J. Neusner és mások (szerk.), Judaisms and their Messiahs at the 
Turn of the Christian Era (Cambridge 1987); J. H. Charlesworth (szerk.), The Messiah: Developments in 
Earliest Judaism and Christianity (Minneapolis 1992); I. Gruenwald, „From Priesthood to Messianism: 
The Anti-Priestly Polemic and the Messianic Factor”, in I. Gruenwald és mások (szerk.), Messiah and 
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A dávidi eszmének, talán még a messianizmusnak is vannak nyomai a 
Septuagintában. Rögtön itt van az Ez 34,25, amelynek héber szövege így 
hangzik: „a béke szövetségére lépek velük”, a görög változat ellenben: 
„Dáviddal a béke szövetségére lépek”. A várakozás, hogy az eszkatologikus 
„Dávid” (újra) felépíti a Templomot, megjelenik a 2Sám 7,11-ben, ahol a 
héber szövegben ezt olvassuk: „íme, előre megmondja neked az Úr, hogy 
házat alkot neked az Úr”, a görög szövegben viszont ez áll: „előre meg-
mondja neked az Úr, hogy te házat fogsz építeni neki”. Ha ezek a szöveg-
részek valóban a messianizmus nyomai, akkor ezek lehetnek a legrégebbi 
elemek. 

Némelyek azt állították, hogy egy nagyon korai messianizmus jelen 
van Sirák fia bölcsességének könyvében (kb. Kr. e. 180).13 Gyakran idézik a 
Sír 47,13-at: „Az Úr megtisztította őt bűneitől, és felmagasztalta szarvát 
örökre, neki adta a jogot a királyságra, és a dicső trónt Izraelben.” Az 
ígéretre való utalás szembeötlő hiánya egy fiúra, aki Dávid trónján ül 
mindörökké. Pomykala Ben Szíra Dávidra való utalását – helyesen – 
történelmiként értelmezi, nem pedig eszkatologikusan vagy messiásiként. 
Sőt helyesen megjegyzi, hogy Ben Szíra átviszi a király szerepeit és 
előjogait a főpapra.14 Ezért nincs dávidi messiási eszme Sirák fia köny-
vében. 

A Salamon zsoltárai egy olyan csoporttól származnak,15 amelyet szoros 
kapcsolat fűzött a farizeusokhoz.16 A SalZsolt 17-ben (és később, másodla-
gosan a tizennyolcadik költeményben) szerepel a messianizmus talán leg-
korábbi egyértelmű kifejezése. A legfontosabb szakaszok a következők: 

4Te, Uram, Izrael királyává választottad Dávidot, megesküdtél neki ivadéka felől 
mindörökre, hogy uralma nem szűnik meg színed előtt. [...] 21Íme, óh, Uram, 
támaszd nekik királyul Dávid fiát, arra az időre, melyet kiválasztottál, óh, Isten, 
hogy a te szolgád uralkodjék Izrael fölött. […] 26hogy szent népet gyűjtsön össze, amit 

 
Christos: Studies in the Jewish Origins of Christianity (TSAJ, 32; Tübingen 1992), 75–93; W. Horbury, 
Jewish Messianism and the Cult of the Christ (London 1998); idem, Messianism among Jews and Christians: 
Twelve Biblical and Historical Studies (London és New York 2003). 

13 Lásd: M. R. Lehman, „Ben Sira and the Qumran Literature”, RevQ 9 (1961), 103-16; J. D. Martin, 
„Ben Sira’s Hymn to the Fathers: A Messianic Perspective”, in A. S. van der Woude (szerk.), Crises and 
Perspectives (OTS, 24; Leiden 1986), 107-23; S. M. Olyan, „Ben Sira’s Relationship to the Priesthood”, 
HTR 80 (1987), 281–286. 

14 Pomykala, The Davidic Dynasty Tradition in Early Judaism, 131–152. 
15 G. L. Davenport, „The ’Anointed of the Lord’ in Psalms of Solomon 17”, in J. J. Collins és G. W. 

E. Nickelsburg (szerk.), Ideal Figures in Ancient Judaism (Chico 1980), 67-92; M. de Jonge, „Psalms of 
Solomon”, in M. de Jonge (szerk.), Outside the Old Testament (Cambridge Commentaries on the 
Writings of the Jewish and Christian World, 4; Cambridge 1985); idem, „The Expectation of the Future 
in the Psalms of Solomon”, Neot 23 (1989), 93–117. A magyar fordítást az alábbiakban a következő 
kötetből idézzük: Szabó Xavér, Salamon zsoltárai. Bevezetés – fordítás – jegyzetek. Budapest 2009, 117–118. 

16 G. W. E. Nickelsburg, Jewish Literature between the Bible and the Mishnah (Philadelphia 1981), 204. 
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igazságosságosan fog vezetni, hogy megítélje a nép törzseit, melyet Istene, az Úr 
szentel meg. 28Különválasztja őket törzseik között a földön, jövevény és idegen többé 
nem lakik velük. [...]30Megtisztítja, megszenteli Jeruzsálemet, ahogy kezdetben volt. 
32Igazságos, Istentől tanított király lesz fölöttük; és az ő napjaiban nem lesz közöttük 
igazságtalanság, mert mindnyájan szentek lesznek, és királyuk az Úr felkentje (a 
görögben szó szerint: „a felkent úr”). 36Ő maga bűntől mentes lesz, hogy uralkodhasson 
egy nagy nép felett, hogy megfeddje a fejedelmeket, és eltörölje a bűnösöket szavá-
nak erejével. 37Nem gyengül meg napjaiban Istene miatt, mert Isten erőssé tette a 
szentség lelke által, bölccsé az értés tanácsa, az erő és az igazságosság által. 40Erős 
lesz műveiben, hatalmas az istenfélelemben, az Úr nyáját hűséggel és igazságos-
sággal legelteti majd; és nem hagyja, hogy bárki közülük elgyengüljön legelőjükön. 
42Ez Izrael királyának méltósága, akit Isten megismert, hogy Izrael háza fölé állítsa, 
és nevelje azt. 

Ezek a versek, és más, itt most nem idézett részletek a 2Sám 7-re, Iz 11-re és 
Izajás prófétának a Szolga énekeire, illetve a Jer 23,5-ben megénekelt igaz-
ságos királyra utalnak. A SalZsolt 17,31-ben azt olvassuk: „a pogányok el-
jönnek a föld határairól, hogy meglássák dicsőségét”. A szakasz az Iz 55,5-
re (és talán az 56,6–7-re) utal, és emlékezetünkbe idézi Salamon hírnevét 
(egy közismert hagyományról van szó, Jézus is utal rá: Mt 12,42 ≅ Lk 11,31). 
A Jer 23,5-re történt utalást minősíti az Iz 54,13-ra való hivatkozás, ahol 
arról olvasunk, hogy a várt Messiás „Istentől tanított lesz”. A Tórához való 
hűségét máshol is hangsúlyozza a költemény. A rabbinikus irodalom ezt a 
témát nagyon gazdagon fejti majd ki, ahol bizonyos hagyományokban a 
Messiást úgy ábrázolják, mint egy nagy szentírástudóst. 

Talán a legtöbb érdeklődést kiváltó jellemvonás az, hogy a SalZsolt 17 
Izrael várt királyára felkent úrként utal. A görög kéziratok ezt írják: καὶ 
βασιλεὺς αὐτῶν χριστὸς κύριος („és királyuk a felkent Úr”), bár a 
modern kiadásokban a következőképpen igazítják ki a szöveget: καὶ 
βασιλεὺς  αὐτῶν  χριστὸς  κυρίου („és királyuk az Úr felkentje”). 
Robert Wright úgy gondolja, nincs kényszerítő ok arra, hogy a szöveget ily 
módon javítsuk, hiszen minden görög és szír kéziratban „a felkent Úr” 
olvasat található.17 Ráadásul a χριστὸς  κύριος feltűnése a Lk 2,11-ben 
bizonyítja az epiteton messiási használatát, ugyanakkor a Nagy Heródesre 
és Heródes Agrippára való utalás, mint βασιλεύς  κύριος („uram, 
királyom”) azt igazolja, hogy az „úr” megszólítás használatos lehetett 
pusztán udvariassági formulaként is. Wright helyesen jegyzi meg: „csak 
abban az esetben feltételezhetjük, hogy egy vallásos júdeai zsidó számára a 
christos kyrios egy lehetetlen szóösszetétel volt, ha a christos-t a későbbi 
krisztológia jelentésének formájában értelmezzük, nem pedig az akkori 

 
17 R. B. Wright, „Psalms of Solomon”, in J. H. Charlesworth (szerk.), The Old Testament Pseudepi-

grapha (2 vols.; ABRL; New York 1983–85), II, 639-70 (667–668. „z” jelzetű lábjegyzet). 
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korban használatos politikai jelzőként”.18 Innen nézve az eljövendő dávidi 
király „felkent úr” titulusa nagy megtiszteltetéssel ruházza fel ezt az ala-
kot, de nem isteni mivolttal. 

Más pszeudoepigráf írások számos különböző módon ábrázolják a 
messiási alakokat.19 A Tizenkét pátriárka végrendeletei – amelyek datálását és 
kompozíciójának történelmét elég nehéz meghatározni – a papi és királyi 
alakokat dicséri, talán Aggeus és Zakariás kettős messiási uralmát tükrözi. 
Iszakár testamentuma 5,7–8 szerint:20

Lévit és Júdát emelte dicsőségre az Úr Jákob fiai között, közöttük vetett sorsot, 
egyiknek papi tisztet, másiknak a királyságot adta. Hallgassatok tehát reájuk, járja-
tok atyátok egyszerűségének megfelelően, mert Gádnak adatott meg, hogy elpusz-
títsák mindazokat, akik megrabolják Izraelt! 

Amíg ez a szakasz Izrael múltjára tekint Neftalim végrendelete (8,2) a jövőt 
fürkészi: 

Ti is ugyanúgy hagyjátok meg gyermekeiteknek, hogy maradjanak meg a Lévivel és 
Júdával való egységben. Mert Júdából fog feltámadni Izrael szabadulása, és benne 
nyer áldást Jákob. 

A kettős uralom elég egyértelműnek tűnik Simeon végrendeletében (7,1–2): 

Most tehát gyermekeim, hallgassatok Lévire, és végezzétek el a tisztulást Júdában, és 
ne kerekedjetek fölé ennek a két törzsnek, mert belőlük fog fölkelni néktek az Isten 
szabadítása. Mert Léviből főpapként, Júdából királyként kelti föl az Istent és embert; 
így fogja ő megszabadítani az összes pogányt és Izrael népét.21

Más szakaszokat is lehetne még idézni. Ahogy azonban Pomykala kimu-
tatta, nem világos, hogy a Tizenkét pátriárka végrendeletei eredetileg milyen 

 
18 R. B. Wright, „Psalms of Solomon”, 668. „z” jelzetű lábjegyzet. Wright arra is rámutat, hogy a 

későbbi rabbinikus irodalomban ezt az epitetont alkalmazták Simon ben Kosibára. 
19 A témába vágó fontos irodalom: P. G. R. de Villiers, „The Messiah and Messiahs in Jewish Apo-

calyptic”, Neot 12 (1978), 75–110; J. H. Charlesworth, „The Concept of the Messiah in the Pseudepi-
grapha”, ANRW II/19.1 (1979), 189–218; M. de Jonge, „Two Messiahs in the Testaments of the Twelve 
Patriarchs?”, in J. W. van Henten és mások (szerk.), Tradition and Reinterpretation in Jewish and Early 
Christian Literature (SPB, 36; Leiden 1986), 150–62; újranyomva: de Jonge, Jewish Eschatology, Early 
Christian Christology and the Testaments of the Twelve Patriarchs: Collected Essays (NovTSup, 63; Leiden 
1991), 191–203; M.A. Knibb, „Messianism in the Pseudepigrapha in the Light of the Scrolls”, DSD 2 
(1995), 165–84. 

20 A magyar fordítást a következő kiadás alapján idézzük: Ladocsi Gáspár (ford.) „A XII patriarka 
végrendeletei”, in Apokrifek (Ókeresztény Írók, 2; szerk. Vanyó László), Budapest 169–255. 

21 A zárórész („Istent és embert; így fogja ő megszabadítani az összes pogányt és Izrael népét”) 
valószínűleg későbbi keresztény betoldás. Kee (H. C. Kee, „Testaments of the Twelve Patriarchs”, in 
Charlesworth [szerk.], Old Testament Pseudepigrapha, I, 787) csak az „Istent és embert” kifejezést teszi 
zárójelbe, mint betoldást. 
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mértékben tartalmaznak dávidi messianizmust.22 A kettős uralom 
restaurációs reményei elég világosnak tűnnek, de a messiási elemek 
(amennyiben vannak) homályosak. 

Ezdrás negyedik könyve az első század végéről való, és két fontos utalást 
tesz a Messiásra (latinul: unctus).23 Más szövegek, amelyek a „Szolgá”-ra 
utalnak (a szemita szövegben, bár valószínűleg másodlagosan; a latinban: 
filius meus): 13,32. 37. 52 és 14,9. A 4Ezd 7,27–30 és a 12,32–34 szakaszok így 
szólnak: 

27És mindaz, aki megszabadult az említett bűnöktől, meglátja nagy tetteimet. 28Mert 
kinyilatkoztatom az én fiamat, Krisztust, azokkal együtt, akik hozzátartoznak, és 
vigadoznak majd a megmaradottak négyszáz esztendeig. 29És történik majd e 
négyszáz év után, hogy meghal Krisztus, az én fiam, és minden ember, akiben léleg-
zet lakik. 30És a világ visszatér ősi csendjébe hét napra, mint ahogyan volt azelőtt, és 
senki életben nem marad. 
32Ő a Fölkent, akit a Magasságos a végidőre tartott fenn, aki Dávid magvából ered, 
eljön és beszélni fog velük, hogy vádolja őket és gaztetteiket, hogy szemükre hányja 
igazságtalanságaikat, és nyíltan rájuk bizonyítsa gőgjüket. 33Mert először elevenen 
állítja őket ítélőszék elé, vádat emel ellenük, és úgy semmisíti meg őket. 34Megmaradt 
népemet pedig fölszabadítja irgalmasan: azokat, akik megmenekedtek a végidőre. 
Örömmel tölti el őket, amíg el nem jön a vég, az ítélet napja, amelyről kezdettől 
fogva beszéltem neked. 

Az első szakaszban a Messiás négyszáz évig uralkodik, ezzel zárul az em-
beri történelem. Érdekes, hogy az emberiség történelemét nem megje-
lenése zárja le, hanem uralkodása után ér véget. A második szakaszban a 
Messiás kifejezetten „Dávid magvából” származik. Bizonyos mértékben 
a SalZsolt 17-re emlékeztet: ez a dávidi messiás leleplezi és eltávolítja a 
gonoszságot. Az első szakasszal közös motívum, hogy a messiási uralom 
örömet hoz „amíg el nem jön a vég, az ítélet napja”. 

Hénok képes beszédeinek könyvében számos utalást találunk az Ember-
fiára, a Választottra, és két további utalást a Messiásra (48,10; 52,4). Az 
Emberfiára tett utalások egyértelműen Dániel látomásán alapulnak (vö. 
1Hén 46,1–6). Az Emberfia „Választott” lesz (48,6), és valószínűleg a 

 
22 Hasznos kritikai diszkusszió: Pomykala, The Davidic Dynasty Tradition in Early Judaism, 246–

255. 
23 M. E. Stone, „The Concept of the Messiah in 4 Ezra”, in J. Neusner (szerk.), Religions in 

Antiquity (Studies in the History of Religions, 14; Leiden 1968), 295-312; idem, Fourth Ezra: A 
Commentary on the Book of Fourth Ezra (Hermeneia; Minneapolis 1990), 207-13; B. M. Metzger, „The 
Fourth Book of Ezra”, in Charlesworth (szerk.), Old Testament Pseudepigrapha, I, 517-59. A magyar for-
dítás egy apró változtatással Jelenits István munkája, in Apokalipszisek (Apokrif iratok; szerkesztette: 
Adamik Tamás), Budapest 1997, 41. 
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Messiással kell azonosítani. A Messiás trónra ül majd és megítéli a föld 
királyait.24  

A Holt-tengeri tekercsek igazolják a második Templom időszakának 
zsidósága által használt messiási alakokra utaló legtöbb kifejezés meglétét. 
Az egyértelmű kifejezések ezek: xyvm, ayfn, xmc, dywd és jbv. Kevésbé 
bizonyos, gyakran vitatott címek közé lehet sorolni a !b szót (és néhány 
variációját: abr ahlad hrb, la yd hrb, !wyl rb, rwkb !b) illetve a ahla ryxb 
kifejezést. A tekercsek messianizmusát alaposan megvitatták a tudósok; az 
összes többi szöveg (főleg a negyedik qumráni barlang kéziratainak) 
publikálásától azt várhatjuk, hogy a diszkusszió folytatódik.25 Kollé-
gámmal együtt egy közelmúltban publikált tanulmányban áttekintettük 
az összes messiási szöveget (a biztosakat és a bizonytalanokat is).26 Nem áll 
szándékomban itt is végignézni minden szöveget. Ehelyett inkább 
összefoglalom a legfőbb kérdéseket, és rámutatok azokra a pontokra, ahol 
a tekercsek messianizmusa egybeesik más irodalom messianizmusával. 

A qumráni messiási szövegek két alapvető csoportba sorolhatók: 1) a 
szektás szövegek, amelyek egyértelműen rámutatnak, hogy az Új Szövet-

 
24 Hénok képes beszédeiben a messianizmus értékeléséhez lásd: M. Black, „The Messianism of the 

Parables of Enoch: Their Date and Contributions to Christological Origins”, illetve J. C. VanderKam, 
„Righteous One, Messiah, Chosen One, and Son of Man in 1 Enoch 37–71”, in Charlesworth (szerk.), 
The Messiah, 145-68, 169-91. VanderKam arra a következtetésre jut, hogy a különböző címek egyetlen 
személyre utalnak. 

25 A témába vágó legfontosabb szakirodalom: K.G. Kuhn, „The Two Messiahs of Aaron and 
Israel”, NTS 1 (1954–55), 168–80; repr. in K. Stendahl (szerk.), The Scrolls and the New Testament (New 
York 1957; repr. New York 1992), 54–64, 256–59; A.S. van der Woude, Die messianischen Vorstellungen 
der Gemeinde von Qumrân (Studia semitica neerlandica, 3; Assen 1957); A. Caquot, „Le messianisme 
Qumrânien”, in M. Delcor (szerk.), Qumrân: Sa piété, sa théologie et son milieu (BETL, 46; Paris és 
Gembloux 1978), 231–47; E. Puech, „Messianism, Resurrection, and Eschatology at Qumran and in the 
New Testament”, in E. Ulrich és J. C. VanderKam (szerk.), The Community of the Renewed Covenant: 
The Notre Dame Symposium on the Dead Sea Scrolls (Notre Dame 1994), 235–56; J. C. VanderKam, 
„Jubilees and the Priestly Messiah of Qumran”, RevQ 13 (1988), 353–65; idem, „Messianism in the 
Scrolls”, in Ulrich és VanderKam (szerk.), The Community of the Renewed Covenant, 211–34; J. J. Collins, 
The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other Ancient Literature (ABRL; New 
York 1995); C. A. Evans, Jesus and his Contemporaries: Comparative Studies (AGJU, 25; Leiden 1995), 53–
181; idem, „A Note on the ’First-Born Son’ of 4Q369”, DSD 2 (1995), 185–201; F. García Martínez, 
„Messianic Hopes in the Qumran Writings”, in F. García Martínez és J. Trebolle Barrera, The People of 
the Dead Sea Scrolls (Leiden 1995), 159–89; idem, „Two Messianic Figures in the Qumran Texts”, in D. 
W. Parry és S. D. Ricks (szerk.), Current Research and Technological Developments on the Dead Sea Scrolls: 
Conference on the Texts from the Judean Desert, Jerusalem, 30 April 1995 (STDJ, 20; Leiden 1996), 14–40; J. 
H. Charlesworth, Hermann Lichtenberger, és Gerbern S. Oegema (szerk.), Qumran-Messianism: 
Studies on the Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls (Tübingen 1998); J. Zimmermann, Messia-
nische Texte aus Qumran: Königliche, priesterliche und prophetische Messiasvorstellungen in den Schriftfunden 
von Qumran (WUNT, 2.104; Tübingen 1998). 

26 M. G. Abegg Jr és C. A. Evans, „Messianic Passages in the Dead Sea Scrolls”, in Charlesworth, 
Lichtenberger, és Oegema (szerk.), Qumran-Messianism, 191–203. A legfrissebb bibliográfiához ld. 
Qumran-Messianism, 204–214. 
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ség emberei mire is számítottak;27 2) egyéb szövegek, amelyek nem szektás 
jellegűek, vagy legalábbis nem qumráni eredetűek, valószínűleg más zsidó 
nézőpontokról, Palesztina különböző részeiről származó zsidó csoportok-
ról beszélnek nekünk. A feltűnőbb szövegek közül néhány ehhez a má-
sodik csoporthoz tartozik. Ezek közül kettőt fogok röviden áttekinteni. 

A 4Q521 egy olyan Messiásról beszél, „akinek az ég és a föld engedel-
meskedni fog”. A szöveg folytatja azoknak az eseményeknek a leírását, 
amelyekre várhatóan sor kerül: Isten „lelke lebeg majd a szegények felett, 
és erejével megújítja a hűségeseket”. Kiszabadítja majd a foglyokat, vissza-
adja látásukat a vakoknak, meggyógyítja a sebesülteket, feltámasztja a 
halottakat és a szegényeknek hirdeti az evangéliumot. A bebörtönzött 
Keresztelő Jánosnak adott jézusi válasz párhuzamára már rámutattak (Mt 
11,5 ~ Lk 7,22).28 Jézus válasza, a 4Q521-hez hasonlóan nagy mértékben tá-
maszkodik az Iz 26,19; 35,5–6; és 61,1–2 szavaira és mondataira. A párhu-
zamok mindenképpen arra utalnak, hogy Jézus válaszát implicit igényként 
értették a messiási szerepre (bár alapvetően a királyi és prófétai ráter-
mettsége továbbra is nyitott kérdés marad). 

A 4Q246 egy arámi nyelvű szöveg, amelyben egy látnok nyilván egy 
látomást vagy egy álmot értelmez a királynak. Bár ez vitatott, sokan 
gondolják, hogy az „Isten fia” és a „Magasságbeli fia”, akinek „királysága 
örök királyság lesz”, egy messiási alak.29 Az Újszövetséggel való párhuza-
mok ismét szuggesztívek. Ezúttal azonban a párhuzamok segítik a qum-
ráni szöveg értelmezését. Az angyali üdvözlet (Lk 1,32–35) számos meglepő 
párhuzamot kínál a 4Q246-hoz. Lukács evangéliumának kontextusában az 

 
27 Elfogadom azt az általános véleményt, hogy a szektás tekercsek az esszénusok alkotásai. 
28 A témába vágó legfontosabb szakirodalom: E. Puech, „Une apocalypse messianique (4Q521)”, 

RevQ 15 (1992), 475–522; J. D. Tabor és M. O. Wise, „On ‘Resurrection’ and the Synoptic Gospel Tradi-
tion: A Preliminary Study”, JSP 10 (1992), 150–61; R. Bergmeier, „Beobachtungen zu 4Q521 f 2, ii 1–13”, 
ZDMG 145 (1995), 38–48; J. J. Collins, „The Works of the Messiah”, DSD 1 (1994) 98–112; idem, The 
Scepter and the Star, 117–22; M. Becker, „4Q521 und die Gesalbten”, RevQ 18 (1997), 73–96; K.-W. 
Niebuhr, „Die Werke des eschatologischen Freudenboten (4Q521 und die Jesusüberlieferung)”, in 
C.M. Tuckett (szerk.), The Scriptures in the Gospels (BETL, 131; Leuven 1997), 637–47; E. Puech, „Some 
Remarks on 4Q246 and 4Q521 and Qumran Messianism”, in Parry and Ulrich (szerk.), The Provo 
International Conference on the Dead Sea Scrolls, 545–65; M. Labahn, „The Significance of Signs in Luke 
7:22–23 in the Light of Isaiah 61 and the Messianic Apocalypse”, in C. A. Evans (szerk.), From Prophecy 
to Testament: The Function of the Old Testament in the New (Peabody 2004), 146–68. 

29 E. Puech, „Fragment d’une apocalypse en araméen (4Q246 = pseudo-Dan) et le ‘royaume de 
Dieu’”, RB 99 (1992), 98–131; J. A. Fitzmyer, „The ‘Son of God’ Document from Qumran”, Bib 74 (1993), 
153–74; F. García Martínez, „The Eschatological Figure of 4Q246”, in F. García Martínez, Qumran and 
Apocalyptic: Studies on the Aramaic Texts from Qumran (STDJ 9; Leiden 1992), 162–79; Collins, The 
Scepter and the Star, 154–72. Collins szerint az „Isten fia” egy messiási figura, Fitzmyer úgy véli, hogy 
egy zsidó trónörökös. Továbbá: J. D. G. Dunn, „‘Son of God’ as ‘Son of Man’ in the Dead Sea Scrolls? 
A Response to John Collins”, in S. E. Porter és C. A. Evans (szerk.), The Scrolls and the Scriptures: 
Qumran Fifty Years After (JSPSup, 26; RILP, 3; Sheffield 1997), 198–210. 
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angyal jelzői nyilvánvalóan messiási jelentést hordoznak, ezért ésszerű 
feltételezni, hogy a 4Q246 fenségcímeit is így kell érteni. Így, bár az 
ábrázolt alakok tettei Lukács evangéliumában és a 4Q246-ban jelentősen 
eltérőek, a közös nyelvezet azt sugallja, hogy mindkét írás a Messiásról 
beszél. 

A szektás jellegű írásokban a Messiás képe következetes, mert olyan 
kifejezéseket használ, mint „Messiás” (CD 12.23–13.1; 14.19 [ = 4Q266 18 iii 
12]; 1QS 9.11; 1QSa 2.11-15, 20-21; 4Q252 1 v 3-4), „Dávid ága” (4Q161 8–10 iii 
22; 4Q174 3 i 11; 4Q252 1 v 3-4; 4Q285 5 3-4), „Fejedelem” vagy „a(z egész) 
gyülekezet Fejedelme” (CD 7.19-20 [ = 4Q266 3 iv 9]; 1QSb 5.20; 1QM 5.1; 
4Q161 2–6 ii 19; 4Q285 4 2, 4 6; 5 4; 6 2; 4Q376 1 iii 1). A Damaszkuszi iratban 
és a Közösség szabályzatában a Messiás eljövetele összekapcsolódik a főpap 
(azaz Áron felkentjének) eljövetelével. Együttműködése a főpappal nyo-
matékosan megjelenik az 1QSa és az 1QSb iratokban. Harciasságát vilá-
gossá teszi a 4Q285, ahol találkozik a csatamezőn a kittim vezetőjével – aki 
alatt a római császárra tett utalást érthették –, majd megöli őt.30 Egyesek 
úgy gondolják, hogy a 4Q285 része a Háborús tekercsnek. 

A Holt-tengeri tekercsek Messiása egyes pontokon hasonló a SalZsolt 
17 és 4Ezd messiásához. Mindazonáltal az előbb említett messiáskép 
kevésbé magasztos és jobban összekapcsolódik az Új Szövetség közössé-
gének törvényi és papi jellegű érdeklődésével. Az utóbbi messiásképek 
nem mondanak semmit a főpap-szerepről. 

A qumráni Messiás talán legszembetűnőbb jellemzője a helyreállított 
papsággal való kapcsolata. Együttműködik a főpappal, talán még aláren-
deltje is,31 és viszonylag kisebb szerepet játszik (legalábbis ahogy a fennma-
radt anyagokból kitűnik). Annyira szorosan összekapcsolódik a főpappal, 
hogy a kettőt gyakran együtt említik, mint „Áron és Izrael felkentjét” (ez 
különösen a Damaszkuszi iratban látszik). A legtöbb ilyen részben a „fel-
kent” szó egyes számban áll, bár az egyik szövegben többes számban 
szerepel (1QS 9,11).32 A tekercsek felfedezését követő első években nagy 
izgalom volt ezek körül a szakaszok körül. Sokan meglepőnek gondolták, 
hogy a qumráni emberek két messiást vártak. Végül azonban kimutatták, 

 
30 Abegg végképpp leszámol azzal a téves elképzeléssel, hogy a 4Q285 szerint a Messiást a rómaiak 

ölik meg: M. G. Abegg Jr, „Messianic Hope and 4Q285: A Reassessment”, JBL 113 (1994), 81–91. Illetve 
P. S. Alexander, „A Reconstruction and Reading of 4Q285 (4QSefer ha-Milhamah)”, RevQ 19 (2000), 
333–48. 

31 Ez a gyakran hangoztatott vagy feltételezett állítás vitatott. 
32 S. Talmon, „The Concept of Masiah and Messianism in Early Judaism”, in Charlesworth 

(szerk.), The Messiah, 79–115, itt a 105. oldal, 64. lábjegyzet. Azokra a szakaszokra hivatkozva, ahol a 
„felkent” szó egyes számban szerepel. Talmon megjegyzése helyes: „a disztributív egyes szám itt töb-
bes számot jelent”. 
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hogy nincs ebben semmi különös, mert a qumráni kettős uralmi messia-
nizmus egész egyszerűen Izrael írásainak és történelmének kettős uralmát 
tükrözik.33 Dávid király és Cádok pap mintáját követve azt várták, hogy 
egy nap Isten egy főpapot és egy felkent fejedelmet támaszt népének. 
Amikor a prófécia beteljesül, Izrael helyreállíttatik és a gonosz Birodalom 
megsemmisül. 

3. „MESSIÁSI ALAKOK” A RÓMAI IDŐSZAKBAN 

A messiási várakozások irodalma a késő ókorban nem csupán elmélet 
maradt, hanem némely esetben tényleges kísérletek történtek, hogy 
beteljesítsék ezeket a próféciákat. Erre az időszakra vonatkozóan Josephus 
Flavius a legjobb forrás,34 bár ő sajnálatos módon elkerüli a messiási eszme 
kifejtését. Minden információ, amit tőle begyűjthetünk, különböző elfo-
gult beszámoló a lehetséges szabadítók kudarcairól. Bármennyire is bo-
rúlátóak Josephus nézetei, beszámolói segítségünkre lehetnek. Egy helyen 
utal a messiási reményekre, amelyeket néhány honfitársa elfogadott. Egy 
olyan környezetben, amelyben a 66-os háború kitörésének okait fejtegeti, 
Josephus megállapítja: 

De leginkább belehajszolta őket a háborúba egy kétértelmű jövendölés, amelyet 
ugyancsak a szent iratokban találtak, tudniillik, hogy ebben az időben valaki az ő 
országukból elnyeri a világuralmat. Ezt valamelyik honfitársukra vonatkoztatták, és 
sok írástudó is tévedett ennek a jövendölésnek a magyarázatában, mert a jóslat arra 

 
33 Ld. J. J. M. Roberts, „The Old Testament’s Contribution to Messianic Expectations”, és Tal-

mon, „The Concept of Mesiah and Messianism”, in Charlesworth (szerk.), The Messiah, 39–51 és 
különösen 79–115. Mindkét tudós helyesen hangsúlyozza az izraeli vezetés kettős uralmi aspektusát, 
ahogy az az Ószövetségben és a tekercsekben megjelenik. Ld. még: C. A. Evans, „’The Two Sons of 
Oil’”; idem, „Diarchic Messianism in the Dead Sea Scrolls and the Messianism of Jesus of Nazareth”, 
in L. H. Schiffman, E. Tov, és J. C. VanderKam (szerk.), The Dead Sea Scrolls: Fifty Years after their 
Discovery. Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20–25, 1997 (Jerusalem 2000), 558–67; idem, 
„Qumran’s Messiah: How Important Is He?”, in J. J. Collins and R. A. Kugler (szerk.), Religion and 
Qumran (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature; Grand Rapids 2000), 135–49; idem, 
„The Messiah in the Dead Sea Scrolls”, in Hess és Carroll (szerk.), Israel’s Messiah in the Bible and the 
Dead Sea Scrolls, 85–101. 

34 Alapvető irodalom: M. de Jonge, „The Use of the Word ’Anointed’ in the Time of Jesus”, NovT 
8 (1966), 132–48; D. Hill, „Jesus and Josephus’ Messianic Prophets”, in E. Best és R. Mc L. Wilson 
(szerk.), Text and Interpretation (Cambridge 1979), 143–54; R. A. Horsley, „Popular Messianic Move-
ments around the Time of Jesus”, CBQ 46 (1984), 47–95; R. A. Horsley és J. S. Hanson, Bandits, Pro-
phets, and Messiahs: Popular Movements at the Time of Jesus (New Voices in Biblical Studies; Minneapolis 
1985; repr. San Francisco 1988); S. Talmon, „Types of Messianic Expectation at the Turn of the Era”, in 
S. Talmon (szerk.), King, Cult and Calendar in Ancient Israel (Jerusalem 1986), 202–24; T. Rajak, 
„Hasmonean Kingship and the Invention of Tradition”, in P. Bilde és mások (szerk.), Aspects of 
Hellenistic Kingship (Studies in Hellenistic Civilization, 7; Aarhus 1996), 99–115. 
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vonatkozott, hogy Vespasianus lesz az uralkodó, akit Júdeában kiáltottak ki császár-
nak. (BJ 6.5.4, §312–314)35

Melyik szentírási jóslatra utalt Josephus? A két legvalószínűbb: Ter 49,10 
(„El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától”) és a Szám 24,17 („csillag [LXX: 
ἄστρον] támad Jákobból és királyi pálca kél fel Izraelből”). A kettő közül 
az utóbbi a legvalószínűbb. Az a tény, hogy Josephus ebben a kontex-
tusban beszéli el nekünk (BJ 6.5.3, §289), hogy az egyik előjel egy csillag 
(ἄστρον) volt az égen, amely felkelésre ösztönözte a zsidó népet, azt su-
gallja, hogy ez így van. Mi több, számos ókori szöveg idézi vagy utal a 
Szám 24,17-re azért, hogy megtámogassa az eszkatologikus és/vagy 
messiási eszméket (Júda Testamentuma 24,1–6; 1QM 11,4–9; Mt 2,1–12; 
talán Philón Mózes élete 1,52 §290; De praemiis et poenis 16 §95). 

Bármennyire is csalárd és egyben politikailag helyes volt Josephus 
értelmezése, a Szám 24,17 alkalmazása Vespasianusra közvetve igazolja 
ennek a szakasznak a messiási értelmét. Arról is tanúskodik, hogy a messi-
anizmus egy világuralkodót látott maga előtt. 

A Róma-ellenes lázadás során két ember volt, aki különösképpen ki-
tűnt lehetséges messiás-jelöltként. Josephus azt mondja, hogy az egyik 
Menahem volt (66 körül). A galileai Júdás egyik fia vagy unokája feltörte 
Heródes fegyverraktárát Maszadában, követőit és más „banditákat” is 
felfegyverzett, aztán „király [βασιλεύς] módjára visszatért Jeruzsálembe, 
ott a lázadók vezére lett és átvette az ostrom vezetését”. Követői elfoglalták 
a római kaszárnyákat, végül elfogták és kivégezték Ananiás főpapot. 
Teljesítményeinek eredményeként – Josephus szerint – legyőzhetetlennek 
hitte önmagát és „elviselhetetlenül zsarnokoskodni [τύραννος]” kezdett. 
Végül az Ananiás fiához, Eleázárhoz hűséges felkelők ellene fordultak. 
Menahem „királyi öltözetben [βασιλικῇ]” volt, amikor megtámadták a 
Templomban. Bár először sikerült neki elmenekülnie és elbújnia, végül 
elfogták, kiráncigálták a szabadba, megkínozták és megölték (BJ 2.17.8–9 
§433–448). 

A lázadás legfontosabb vezetője Simon bar Giórás (arwyg rb, ami 
arámiul annyit tesz, mint „a prozelita fia”), egy gerazai (ma: Jerash) férfi 
volt.36 Simon vitézségével és ravaszságával hírnevet szerzett magának (BJ 
2.19.2 §521; 4.6.1 §353; 4.9.4 §510; 4.9.5 §514-520), rengetegen követték, 
mert „a rabszolgáknak szabadságot, a szabadoknak dús jutalmat ígért” (BJ 

 
35 Jospehus Flavius, A zsidó háború, Budapest 1999, 478, fordította: Révay József. (A tanulmányban a 

mű rövidítése: BJ, azaz Bellum Judaicum.) 
36 O. Michel, „Studien zu Josephus: Simon bar Giora”, NTS 14 (1968), 402–408. 
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4.9.3 §508; 4.9.7 §534 [„40 000 ember”]).37 Serege úgy engedelmeskedett 
neki, „mint valami királynak [βασιλέα]” (BJ 4.9.4 §510). Josephus 
megerősíti, hogy Simon már pályája elején is mutatott zsarnoki jeleket (BJ 
2.22.2 §652 [τυραννεῖν]; 4.9.3 §508 [ὁ δὲ τυραννιῶν]; 5.1.3 §11; 7.2.2 
§32 [ἐτυράννησεν]; 7.8.1 §265 [τύραννον]). Simon meghódította 
egész Idumeát (BJ 4.9.6 §521–528). Az uralkodó papok, egyeztetve az 
idumeaiakkal és számos városlakóval, úgy döntöttek, hogy meghívják 
Jeruzsálembe, hogy védje meg a várost Giszkalai Jánostól (BJ 4.9.11 §570–
576). Simon 69 tavaszán lépett a városba és vette át a parancsnokságot (BJ 
4.9.12 §577). A lázadás vezetőjét „Simont tisztelték a legjobban, és féltek is 
tőle; alárendeltjei annyira rajongtak érte, hogy parancsára hajlandók lettek 
volna akár öngyilkosságot is elkövetni” (BJ 5.7.3 §309). Megbízásából 
pénzt vertek, kikiáltva „Sion megváltását”.38 Végül vereséget szenvedett, 
egy ideig bujkált, fehér ruhát öltött, fölébe pedig bíborköntöst, és azon a 
helyen, ahol régebben a templom állt, drámai módon megjelent a rómaiak 
előtt (BJ 7.2.2 §29). Azok láncba verték (BJ 7.2.2 §36), Itáliába küldték (BJ 
7.5.3 §118), Rómában a győzelmi ünnep részeként mutogatták (BJ 7.5.6 
§154) és végül kivégezték (BJ 7.5.6 §155).39

Hogy Menahemet vagy Simont ténylegesen Izrael messiási reményére 
adott válaszként értékelték-e, lehetetlen meghatározni. Lehetséges, hogy 
néhány kortársuk így gondolta, míg mások nem. Nem meglepő, hogy a 
kutatók megosztottak ebben a kérdésben. Véleményem szerint Menahe-
met, Simont és más hozzájuk hasonló embert néhány követőjük tekintett 
messiásnak, de a messianizmusnak ez a formája valószínűleg nem a titok-
zatosabb és egzaltált fajta volt (amelyre mi, modernek gyakran, mint a 
zsidó messianizmusra gondolunk). 

 
37 Elgondolkodhatunk, vajon Simon „rabszolgáknak tett szabadítási ígérete” részét alkothatta-e a 

jubileumi esztendő meghirdetésének (a Lev 25,13 és az Iz 61,1–2 alapján), amikor is minden adósságot 
eltöröltek. Ezek a szövegek együtt jelennek meg a 11QMelchizedek 2-ben, és szintén befolyásolhatták 
Jézus prédikációját (vö. Lk 4,16–30). 

38 B. Kanael, „The Historical Background of the Coins »Year Four ... of the Redemtion of Zion«”, 
BASOR 129 (1953), 18–20. Kanael szerint Simon bar Giórás azokat a rézpénzeket veretette, amelyeknek 
ez volt a felirata: „Sion megváltásának negyedik éve”, míg Giszkalai János korábban vert ezüstérméjén 
ezt olvashatjuk: „Sion szabadságának harmadik éve”. Kanael továbbá azt állítja, hogy ez a különbség 
„rávilágít Simon és János különbözőségére: János csak politikai szabadságért küzdött, míg Bar Giórás 
egy messiási mozgalom élén állt, ezért van az ő pénzérméjén a »Sion megváltása« felirat” ( 20). Kétlem, 
hogy ez a fogalmazásbeli különbség alátámasztana egy ilyen súlyú következtetést. 

39 Még ma is ott áll Rómában, nem messze a Forumtól Titusz diadalíve, amely ábrázolja ezt a 
győzelmi felvonulást. A diadalív belső részének egyik oldala Tituszt lovakkal és harci szekerével ábrá-
zolja, a diadalív belső részének másik oldalán zsidó foglyok vannak a Menórával, aranytrombitákkal és 
más, Templomból elhozott tárgyakkal. 
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A késői ókor másik fontos alakja Simon ben Kosiba volt, a Hadriánus 
császár uralkodása alatti nagy lázadás (132–135) vezetője.40 Bár kezdetben 
sikeres volt, a felkelést – mindkét oldalon súlyos veszteségek árán – 
leverték. A római, keresztény és rabbinikus történetek eltérő mértékben 
kínálnak történelmi értékű részleteket. A legtöbb rabbinikus hagyomány 
puszta legenda és fikció. 

A hagyomány fontos rabbinikus adata azt mondja, hogy Rabbi Akiba 
elismerte Simont Messiásként (j. Ta’an. 4,5 = spec. Rab. 2.2 §4). Az ebből 
az időszakból fennmaradt levelek és érmék viszont soha nem nevezik 
Simont messiásnak, csupán „fejedelemnek” (ayfn). Talán néhány követője 
Simont Izrael messiásának tekintette? 

Jusztinosz vértanú az Első apologiájában kifejezetten utal Simon ben 
Kosibára. Utalása fontos bizonyíték arra nézve, hogy Simont egyesek Iz-
rael messiásának tekintették. „Mivel ez történt” – mondja Jusztinosz –, a 
prófétai könyvek „mindmáig megmaradhattak az egyiptomiaknál, és 
mindenütt, ahol csak zsidók vannak – akik ugyan felolvassák ezeket, de 
nem értik meg –, bennünket pedig idegeneknek és ellenségeiknek tarta-
nak, és hozzátok hasonlóan, amennyire csak erejükből telik, minket 
pusztítani és büntetni akarnak, ahogy erről ti is meggyőződhettek. Mert 
a nemrégiben lezajlott zsidó háborúban Barkhókhebasz [Barcwce,baj],41 a 
zsidó felkelés vezére csupán a keresztényeket büntette meg keményen, 
hogy tagadják meg, és káromolják Jézust, a Krisztust.”42

Úgy tűnik, hogy Jézus messiásként való keresztény megvallása egye-
nesen ellentmondott annak, amit Simon ben Kosibáról állítottak. Ezért a 
zsidó-keresztényekre erős nyomás nehezedett. Emiatt és más egyéb okok 
miatt Peter Schäfer nagyon óvatosan arra a következtetésre jut, hogy 

 
40 G. S. Aleksandrov, „The Role of ’Aqiba in the Bar-Kokhba Rebellion”, REJ 132 (1973), 65–77; P. 

Schäfer, „R. Aqiva und Bar Kokhba”, in P. Schäfer, Studien zur Geschichte und Theologie des rabbinischen 
Judentums (AGJU, 15; Leiden 1978), 65–121; idem, „Rabbi Aqiva and Bar Kokhba”, in W.S. Green 
(szerk.), Approaches to Ancient Judaism: Volume II (BJS, 9; Chico 1980), 113–30; idem, Der Bar Kokhba-
Aufstand: Studien zum zweiten jüdischen Krieg gegen Rom (TSAJ, 1; Tübingen 1981); idem, „Hadrian’s 
Policy in Judaea and the Bar Kokhba Revolt: A Reassessment”, in P. R. Davies és R. T. White (szerk.), 
A Tribute to Geza Vermes: Essays on Jewish and Christian Literature and History (JSOTSup, 100; Sheffield 
1990), 281–303; B. Isaac és A. Oppenheimer, „The Revolt of Bar Kokhba: Ideology and Modern 
Scholarship”, JJS 36 (1985), 33–60; A. Reinhartz, „Rabbinic Perceptions of Simeon bar Kosiba”, JSJ 20 
(1989), 171–94; C. A. Evans, „Was Simon ben Kosiba Recognized as Messiah?”, in Evans, Jesus and his 
Contemporaries, 183–211. 

41 Jusztinosznál és Euszébiosznál Bar-Kochba neve Ba.r Cwce,baj-ként (vagy egybeírva) vagy 
egyszerűen Cwce,baj-ként illetve Cwceba/j-ként jelenik meg. Jeromos latinra Bar-chochebas és Bar-
chochabas formában írja át. 

42 PG 6.376–377. 



MESSIANIZMUS A KÉSŐ ÓKORBAN 23

Akiba rabbi valóban elismerhette Simont messiásként.43 Azonban a nu-
mizmatikus Leo Mildenberg visszautasítja ezt a messiási azonosítást. 
Véleményem szerint feltételezett, de nem megvizsgált messiás-definíció 
alapján teszi ezt. Mildenberg szerint: 

Bár ez a messiási szójáték (bar Kosiba/bar Kochba) a háború alatt közismert lehetett, 
a zsidó harcosokat és partizánokat nem kellene úgy lefesteni, mintha valóban hitték 
volna, hogy Simon ben Kosiba a messiás. A júdeai sivatag dokumentumai egyér-
telművé teszik, hogy a zsidók tudták: vezérük olyan ember volt, mint ők maguk. Az 
arámi kreatív szójáték a vezér nevével egyszerűen egy népszerű csatakiáltása volt a 
zsidóknak. 44

Ez a kijelentés azonnal felvet két kérdést:  
1) Miféle „messiásra” gondolt Mildenberg? Azt gondolja, hogy volt egy 

egységes, széles körben elfogadott messiás-fogalom, és hogy a messiás 
nem másokhoz hasonló ember?45 Ezt a véleményt rendkívül vitathatónak 
találom. Ha Josephus Kr. u. 69-ben alkalmazhatta a Szám 24,17-et (ezt a 
„kétértelmű jövendölést”) Vespasianus tábornokra – Izrael idegen meghó-
dítójára –, miért ne alkalmazhatná Akiba Kr. u. 133/134-ben Simon ben 
Kosibára, egy törvényhez hű zsidó emberre, aki remélte, hogy felszaba-
dítja Izraelt? Úgy tűnik, Simon messiási mivolta nagyon földies, akinek 
Dávidéhoz hasonló uralkodóként az volt a célja, hogy felszabadítsa Izraelt 
a pogány elnyomás alól.46

2) Simonnak a Szám 24,17 csillagával való azonosítása nem lehet-e 
több, mint egy „népszerű csatakiáltás”? Nem jelenthetne-e sokkal többet, 
legalább Simon néhány követőjének? Mivel a Szám 24,7 messiási 
értelmezése Qumránban és a targumokban adott, úgy tűnik „a csillag fia” 
(Simon elnevezéseként) arra utal, hogy őt valóban messiásnak tartották 
(mindazonáltal ezt is szükséges meghatározni). 

 
43 Schäfer, „R. Aqiva und Bar Kokhba”; idem, „Rabbi Aqiva and Bar Kokhba”. Reinhartz kevésbé 

óvatos („Rabbinic Perceptions”, 192), arról beszél, hogy ez „megcáfolhatatlan bizonyíték Bar Kosiba 
messiásként való azonosítására”. Úgy gondolom, hogy a bizonyítéka nyomós, de semmiképpen sem 
cáfolhatatlan. 

44 L. Mildenberg, The Coinage of the Bar Kokhba War (Typos: Monographien zur antiken Numis-
matik, 6; Frankfurt 1984), 76. Ld. még idem, „Bar Kokhba Coins and Documents”, HSCP 84 (1980), 
311–35. 

45 Gyakran így gondolják ezt azok a keresztények, akik a zsidó messiási eszmét kritikátlanul az 
újszövetségi messiási eszme kifejezéseivel határozzák meg. Jóllehet, az újszövetségi krisztológia képvi-
seli a zsidó messianizmus bizonyos kifejeződéseit, de nem öleli fel mindet. Az újszövetségi krisztológia 
vonásai teljes mértékben elfogadhatatlanok számos zsidónak, miközben sok zsidó messiási elképzelés 
soha nem találja meg helyét az újszövetségi krisztológia keretei között. A messiási eszme pluralizmu-
sára érzékeny művek: Neusner és mások (szerk.), Judaisms and their Messiahs; és Charlesworth (szerk.), 
The Messiah. 

46 Ez Schäfer („R. Aqiva und Bar Kokhba”, 120) és Reinhartz („Rabbinic Perceptions”, 190) néző-
pontja. 
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Aligha meglepő, hogy a heródesi dinasztia összeomlásának következ-
tében és a közvetlen római uralom előrenyomulásával a palesztinai zsidók 
vágyódni kezdtek a felszabadulás után. Sokan úgy hitték, hogy a felsza-
badulás csak akkor lehetséges, ha a dávidi sarj megjelenik. Válaszul erre a 
vágyakozásra fellépett néhány férfi, akik karizmájuk, bátorságuk, ráter-
mettségük által meggyőztek némelyeket (néha többeket is), hogy ők Isten 
felkentjei, és készek arra, hogy kiűzzék a rómaiakat és helyreállítsák 
Izraelt. Tevékenységük (és katasztrofális kudarcuk) végül is formálja majd 
azt a messianizmust, amelyet a messiás-központú kereszténység megö-
rökölt és újradefiniált, de a zsidóságot is, amely egyre inkább háttérbe 
szorította a messiási reményt. 

4. MESSIÁSI ESZMÉK A KERESZTÉNYSÉGBEN ÉS A RABBINIKUS ZSIDÓSÁGBAN 

Jelen tanulmányunk keretei között lehetetlen kimerítően tárgyalni az 
újszövetségi messianizmust. A téma rendkívül bonyolult, és a másodlagos 
irodalom is hatalmas.47 Csupán néhány részt érintek, amelyek vélemé-
nyem szerint teljes mértékben igazolják Jézusnak a zsidó-palesztinai 
messiási eszme kontextusában elfoglalt helyét. Ez a kontextusba-helyezés 
megvilágítja majd a korai kereszténységben lezajlott krisztológiai fejlődés 
állomásait is. A következő négy pontról van szó: 

 
1. Jézus üzenetének lényege az Ország, vagyis Isten uralmának a meghirde-
tése (Mk 1,14–15; Lk 11,20). Jézus üzenete istenközpontú, és csak másodla-
gosan, mondhatni mellékesen messiási. Jézus a küldetése miatt Isten 
messiása, nem pedig azért kapja Isten Országa meghirdetésének feladatát, 
mivel ő a Messiás. A keresztények végül is a második alternatíva keretében 
kezdtek el gondolkodni, s ez azzal az eredménnyel járt, hogy a történeti 

 
47 A legfontosabb irodalom között szerepelnek: R. N. Longenecker, The Christology of Early Jewish 

Christianity (SBT, 17; London 1970); U. B. Müller, Messias und Menschensohn in jüdischen Apokalypsen 
und in der Offenbarung des Johannes (Gütersloh 1972); O. Cullmann, The Christology of the New Testament 
(Philadelphia 1975); I. H. Marshall, The Origins of New Testament Christology (Downers Grove 1977); C. 
F. D. Moule, The Origin of Christology (Cambridge és New York 1977); M. Saeboe, „Messianism in 
Chronicles? Some Remarks to the Old Testament Background of the New Testament Christology”, 
HBT 2 (1980), 85–109; M. de Jonge, „The Earliest Christian Use of Christos: Some Suggestions”, NTS 
32 (1986), 321–43; idem, Christology in Context: The Earliest Christian Response to Jesus (Philadelphia 1988); 
D. H. Juel, Messianic Exegesis: Christological Interpretation of the Old Testament in Early Christianity 
(Philadelphia 1988); J. D. G. Dunn, Christology in the Making (London, 2nd edn, 1989); B. Witherington, 
The Christology of Jesus (Minneapolis 1990); A. Chester, „Jewish Messianic Expectations and Media-
torial Figures”, in M. Hengel és U. Heckel (szerk.), Paulus und das antike Judentum (WUNT, 58; 
Tübingen 1991), 17–89; R. E. Brown, An Introduction to New Testament Christology (London és New York 
1994); M. Hengel, Studies in Early Christology (Edinburgh 1995); R. Schnackenburg, Jesus in the Gospels: 
A Biblical Christology (Louisville 1995). 
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Jézus tényleges üzenete elhalványodott. A Jézus iránti érdeklődés átvette a 
régi istenközpontúság helyét, ami Jézus tanítását jellemezte. 

A szinoptikus evangéliumok (nem így János evangéliuma) tanúsítják 
ezt az istenközpontúságot. Főleg így van ez Márk esetében. Az ő evangé-
liuma életrajz, zsidó értelemben Isten megváltó munkájának elbeszélése.48 
A hellenisztikus biográfiával ellentétben, amely a hős és hősnők erényeit 
hangsúlyozza, az izraelita életrajz a központi személy Isten általi meghívá-
sát emeli ki. Az izraelita életrajz (mint ahogy ezt számos történeti könyv-
ben igazolva látjuk) érdeklődésének középpontjában a főszereplő misszi-
ója, az Istentől kapott és általa irányított küldetés betöltése áll. Márk 
istenközpontúságát Máté és Lukács evangéliuma átalakítja; leírják a 
gyermekség-történetet, és más egyéb részleteket is elbeszélnek olvasóiknak 
Jézusról. Itt a görög-római befolyás valószínűleg szerepet játszott. De még 
így is figyelemre méltó az, ahogy a szinoptikus evangéliumok visszafo-
gottak ilyen részletek tekintetében. Ez a visszafogottság észrevehető 
ellentétben áll a második és harmadik század kánonon kívüli evangé-
liumaival, ahol a hangsúly egyenesen Jézusra esik. Ezekben az írásokban 
az érdeklődés középpontjába a Jézus születéséhez vezető körülmények, az 
Egyiptomban kisgyermekként eltöltött idő kalandjai, gyermekként tanú-
sított, figyelemre méltó hatalma kerül. Különösen Jézus erejére, és külön-
böző, szokatlan vonásaira hívják fel a figyelmet. Küldetésének és üzene-
tének lényege már elemésztődött a Jézus alakjáról való féktelen speku-
lációban. 

Ezekkel a későbbi, másodlagos tendenciákkal szemben a történeti 
Jézus annak sugallata alatt tevékenykedett, aki őt küldte. Jézus nyilván-
valóan Izajás üzenetéhez folyamodik. Maga az üzenet az Iz 40,9 és 52,7 
szakaszokból való, amelynek arámi nyelvű parafrázisa így hangzik: 
„Istened országa/királyi uralma kinyilvánult!” Izajás „evangéliumát” (hrfb 
= εὐαγγέλιον) Isten királyságának kinyilatkoztatásaként kell érteni. 
Pontosan ez az, amit Jézus hirdetett: „Az idő beteljesült, elérkezett az Isten 
országa; térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15) A Jézus 
igehirdetése és az arámi parafrázis közötti nyelvezeti és tematikus 
koherenciát megfelelő módon tisztázta és megvédte tanulmányaiban 
Bruce Chilton.49

 
48 Mint ahogy azt helyesen állította K. Baltzer, Die Biographie des Propheten (Neukirchen-Vluyn 

1975). Lásd még O. H. Steck, Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten: Untersuchungen zur 
Überlieferung des deuteronomistischen Geschichtsbildes im Alten Testament, Spätjudentum und Urchristentum 
(WMANT, 23; Neukirchen 1967), akinek tanulmánya azt a hátteret nyújtja, melynek köszönhetően a 
„prófétai életrajz” helyesen érthető. 

49 B. D. Chilton, A Galilean Rabbi and his Bible: Jesus’ Use of the Interpreted Scripture of His Time 
(GNS, 8; Wilmington 1984); idem, „The Kingdom of God in Recent Discussion”, in B. D. Chilton és C. 
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2. Bár a történelmi Jézus számára nem volt első rendű a messianizmus, 
mégis teljesen téves lenne azt állítani, hogy Jézusnak nem volt messiási 
öntudata. Mint hangsúlyoztuk, szolgálatának lényege nem önmaga volt, 
hanem Isten országának üzenete. Azt, aki meghirdette Isten Országát, 
meg kellett hívni, és ennek megfelelő hatalommal kellett rendelkeznie. 
Jézus is Izajásra hivatkozik, hogy tisztázza, miért volt hatalma meghirdet-
ni Isten Országát. Ebben a hivatkozásban találjuk messiási öntudatának 
meggyőző bizonyítékát. 

Ahogy már említettük, Jézusnak az Országról szóló igehirdetése Izajás 
prófétától veszi az egyes kifejezéseket, de annak kezdőszavai („Az Úr kent 
fel engem, hogy hirdessem az evangéliumot”) világossá teszik, hogy Jézus 
mit gondol önmagáról: őt már felkente az Isten Lelke, hogy hirdesse Isten 
evangéliumát. Jézus az a „felkent” (ami arámiul kifejezetten prófétai 
értelemben értendő), aki Istentől küldetett, hogy hirdesse az evangé-
liumot. 

Jézus messiási öntudatát tanúsítja egy különösen fontos szöveg, amely 
a bebörtönzött Keresztelő Jánosnak adott választ tartalmazza (Mt 11,5; Lk 
7,22). Ennek fontossága nemcsak abban áll, amit feltár, hanem abban is, 
hogy nem egykönnyen lehet mellőzni, mint az ősegyház alkotását. Nincs 
elfogadható magyarázat arra, hogy miért találtak volna ki a keresztények 
egy beszélgetést Jézus és János között, ahol az utóbbi nyíltan kifejezi 
kétségét az előbbi identitása és küldetése iránt. Jézus arra utal, hogy 
valóban ő az „Eljövendő”, és ezt igazolják azok a dolgok, amelyek 
szolgálatát kísérik: „a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztul-
nak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig 
hirdetik az evangéliumot”. Ahogy azt a 4Q521 sugallja (a diszkussziót lásd 
fentebb), ezek az utalások Izajás könyvének szövegeire (köztük az Iz 61,1–
2-t is) mind a Messiás tetteiként értendők. Úgy tűnik, Máté evangélista 
csakugyan tisztában volt ezzel az értelmezési hagyománnyal, mert a Jézus 
és János közötti szóváltást így vezeti be: „Amikor János a börtönben 
Krisztus tetteiről hallott...” (Mt 11,2a). 

Ennek végeredményeként az Ország meghirdetése és Jézus messiási 
öntudata szétválaszthatatlanul összefonódott. Egyáltalán nem szabad 
megkísérelni az Isten Országát meghirdető hiteles Jézust elválasztani egy 
nem hiteles Jézustól, aki azt tartotta magáról, hogy Isten Lelke kente fel 

 
A. Evans (szerk.), Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research (NTTS, 19; 
Leiden 1994), 255–80. 



MESSIANIZMUS A KÉSŐ ÓKORBAN 27

őt, és így jogosult a meghirdetésre.50 Mindkettő hiteles, és csak együtt 
tudjuk őket helyesen értelmezni. 

Jézus igehirdetésével és messiási öntudatával nagyon is összefér a 
különös „Emberfia” önmegjelölés gyakori használata. Ez az epiteton nem 
fenségcím vagy szakkifejezés, sem Dániel könyvének hetedik fejezetében, 
ahonnan származik, sem Jézus ajkán. A későbbi keresztény írásokban (és 
Hénok képes beszédeinek könyvében szintén) lehetett fenségcím, szakkife-
jezés, akár messiási is, de Jézus ajkán nem. 

Chilton helyesen érvelt,51 hogy Jézusnak a névelő következetes 
használata („az Emberfia”, szemben a határozatlan „emberfia” kifejezés-
sel) sajátos címet kölcsönöz, és a Dán 7,13–14 „emberfia” alakjához irányít 
minket. Ez az alak Istentől tekintélyt és királyságot nyert, ezért mondhatja 
azt Jézus, hogy az emberfiának hatalma van a földön bűnöket 
megbocsátani (Mk 2,10), vagy hogy az emberfia ura a szombatnak is (Mk 
2,28). 

De van egy másik tényező is, amely erősen támogatja Jézus messiási 
öntudatának valószínűségét. A korai keresztény irodalomban Jézust min-
denütt Messiásnak (vagy görögül Krisztusnak) hívják.52 Nincs olyan 
Jézusról szóló tanítás, amelyben Jézusra nem messiásként tekintenek. Még 
az ebioniták is, akik visszautasították Jézus istenségét, úgy tekintenek rá, 
mint Izrael Messiására és a messiási próféciák beteljesítőjére. Csak bizo-
nyos gnosztikusok tagadták a második században és azt követően Jézus 
messiási identitását,53 ezek a tagadások azonban a dogmákban gyöke-
reztek, nem pedig a kezdetleges történelmi hagyományban. 

Ez a leghihetőbb magyarázat Jézusnak és tanítványainak tudható be, 
nem pedig egy húsvét utáni, későbbi hitnek köszönhető, ami máskülön-
ben nem-messiási hagyomány, hogy Jézust követői meglehetősen korán és 
széles körben Izrael messiásának ismerték fel. Szinte lehetetlen megma-
gyarázni a Jézus identitására vonatkozó vélemények különbözőségének 

 
50 Ebben rejlik az észak-amerikai Jesus Seminar nem-messiási Jézus-portré fő hibája (Jézus, aki 

meghirdeti az Országot, amelynek célja egy egalitárius közösség). Ez a kép nem egyeztethető össze sem 
a forrásokkal, sem a zsidó eszmékkel, amelynek fényében szemlélni kell Jézus üzenetét és tevé-
kenységét. 

51 B. Chilton, „The Son of Man: Human and Heavenly”, in J. Neusner (szerk.), Approaches to 
Ancient Judaism. New Series. IV. Religious and Theological Studies (SFSHJ, 81; Atlanta 1993), 97–114. 

52 Ezen a ponton meglepően ritkán engedik magukat meggyőzni az Újszövetség-tudósok, ld. 
Hengel, Studies in Early Christology, 1–72. 

53 Jézus messiási mivoltának legkorábbi, feltehetően keresztényektől való tagadása az 1Ján 2,22-ben 
található: „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus?” Mindazonáltal nem bizonyos, 
hogy a „hazug” valóban gnosztikus értelemben értendő. Ez a polémia irányulhatott a zsinagóga ellen 
is, amely határozottan visszautasította a Jézusra vonatkozó keresztény igényeket (ahogy ez világosan 
látszik János evangéliumában). 
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hiányát, ha messiási mivolta valójában nem a húsvét előtti szolgálatból 
származik. 

 
3. Az ősegyház nemcsak Jézus messiási mivoltáról volt szilárdan meggyő-
ződve, hanem szolgálatának, halálának és feltámadásának bizonyító ere-
jéről is. Így az őskeresztények minden olyan címet, kategóriát és jelzőt, 
ami a messianizmushoz és az üdvösségközvetítő eszmékhez kapcsolódott, 
Jézusra alkalmaztak, aki király lett, próféta és pap (különösen a Zsidókhoz 
írt levélben). Mint a mágnes, amely a vasat vonzza, felhasználtak minden 
elgondolást, erényt és próféciát, amely valamely módon Jézus életére és 
szolgálatára alkalmazható volt. Ebből az ötvözetből aztán egy komplex 
krisztológia formálódott, amelyben Jézus, az Egyház Messiása oly fokra 
magasztosult – már amennyire mi tudjuk –, ami példátlan volt a zsidó 
hagyományokban. 

Jézus lett a Messiás; ennek fényében a tudósok a múltban sok mindent 
kritikátlanul és anakronisztikusan belemagyaráztak a kereszténység előtti 
forrásokba. A keresztény krisztológia természetfeletti dimenziója valójá-
ban gyakran elhomályosította a kereszténység előtti zsidó messiási eszme 
megértését. Ez a probléma hasonló ahhoz a néhány zsidó kutató körében 
létező tendenciához, amely a korai zsidó messianizmust a Talmud későbbi 
emelkedett és szürreális messianizmusának fényében határozza meg. 

 
4. A krisztológia szükségszerűen a keresztény teológia központi fogalmává 
vált. Jézus eredeti üzenetét (Isten Országa) félretették, vagy jelentősen 
újradefiniálták (pl. az Egyház vagy Krisztus uralma szempontjából). Ez az 
a pont, talán jobban, mint bármi más (mint például a pogányok szabad 
felvétele a közösségbe), amely határozottan megkülönböztette a keresz-
ténységet a késői ókor zsidóságának formáitól és kifejezéseitől. A Krisztus-
központú kereszténység azt jelentette, hogy a kereszténység nem élhetett 
tovább „felekezetként” egy pluralista zsidóság széles kontextusában. Így 
értelmezve az utak szétválása elkerülhetetlen volt.54

Mindez a rabbinikus zsidóság messianizmusának rövid áttekintéséhez 
vezet el bennünket. Itt ismét jelentős mennyiségű, erről szóló másodlagos 
irodalom van, bár abból kevés a kritikai szakirodalom.55 Két tanulmányt 

 
54 Erről a témáról ld. J. D. G. Dunn, The Partings of the Ways (London és Philadelphia 1991). Illetve 

tudományosabb tanulmányok gyűjteményét Dunn szerkesztésében:, Jews and Christians: The Partings 
of the Ways A.D. 70 to 135 (WUNT, 66; Tübingen 1992). 

55 J. Klausner, The Messianic Idea in Israel: From its Beginning to the Completion of the Mishnah (New 
York 1955); G. Scholem, The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality (repr. New 
York 1971); S. H. Levey, The Messiah: An Aramaic Interpretation: The Messianic Exegesis of the Targum 
(MHUC, 2; Cincinnati 1974); J. Neusner, Messiah in Context: Israel’s History and Destiny in Formative 
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szükséges megemlítenünk: egy rövid bevezető esszét Willam Scott 
Greentől, és egy monográfiát Jacob Neusnertől, akiknek munkásságából 
remélhetőleg újabb megközelítések fognak születni.56 Green esszéje 
különösen hasznos, hogy felismerjük a kritikátlan feltevéseket az egységes 
és széles körben elterjedt messianizmusról a késő ókorban, Neusner ta-
nulmánya pedig lebontja ezt a mesterséges szintézist, rámutatva a kü-
lönböző rabbinikus írások jellegzetes tendenciáira, a Misnától kezdve a 
Babiloni Talmudig és a későbbi antológiákig. Green és Neusner hangsú-
lyozzák, hogy a messianizmus viszonylag kis jelentőséget játszott a zsidó 
életben és gondolkodásban. A késő ókori judaizmust nem szabad úgy 
tekinteni, mint ami a messianizmusra irányult. 

A messianizmus azonban nem tűnt el egyszerűen a judaizmusból, 
hanem különböző hangsúlyokkal, de rejtetten jelen volt. Ellentétben né-
hány fentebb megvizsgált messianizmussal, a rabbinikus irodalomban a 
messiási eszme veszélytelen „túlvilági” eszmévé vált, így nem jelentett 
veszélyt a római és később a bizánci politikai rendszerek számára. Ez az 
alapvető különbség a rabbinikus messiási eszme és az Újszövetség idején, 
illetve a korábbi egyéni és csoportok által képviselt messianizmus külön-
böző formái között. Ez utóbbiak messiási elvárásainak az „itt és most” 
drámai változásai lebegtek szemei előtt, amelyeknek zavaró vonatkozásai 
voltak a fennálló politikai és társadalmi rendszerek felé. Az intertesta-
mentális időszak és az időszámításunk utáni első két évszázad zsidó 
messianizmusa valós veszélyt jelentett a római rendnek. Három egymást 
követő hullám (66–70, 115–116 és 132–135) katasztrofális lázadásai jól 
illusztrálják a prófétai várakozás és a katonai fellépés közötti keskeny 
hézagot. 

Ezzel a háttérrel nem nehéz megérteni, hogy a Palesztinában állomá-
sozó római hatóságok – valószínűleg a zsidó vallásos elöljárósággal való 
konzultációt követően – miért torolták meg kegyetlenül azt, ami nekünk, 
modern embereknek csupán ártalmatlan vallási szélsőségnek tűnik: 
Theudást, aki megígérte, hogy kettéválasztja a Jordán folyót. Ez a névtelen 
egyiptomi zsidó megígérte, hogy ledönti Jeruzsálem falait. Ezek nem 
 
Judaism (Philadelphia 1984); W. S. Green, „Messiah in Judaism: Rethinking the Question”, in Neusner 
és mások (szerk.), Judaisms and their Messiahs, 1–13; C. A. Evans, „Mishna and Messiah ‘in Context’: 
Some Comments on Jacob Neusner’s Proposals”, JBL 112 (1993), 267–89 (ld. Neusner válaszát: „The 
Mishna in Philosophical Context and Out of Canonical Bounds”, 291–304); R. Kimelman, „The 
Messiah of the Amidah: A Study in Comparative Messianism”, JBL 116 (1997), 313–24; M. Pickup, „The 
Emergence of the Suffering Messiah in Rabbinic Literature”, in J. Neusner (szerk.), Approaches to 
Ancient Judaism. New Series. XI (SFSHJ, 154; Atlanta 1997), 143–62. 

56 Vö. W. S. Green, „Messiah in Judaism: Rethinking the Question”, in Neusner és mások (szerk.), 
Judaisms and their Messiahs, 1–13; J. Neusner, Messiah in Context: Israel’s History and Destiny in Formative 
Judaism (Philadelphia 1984). 
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félreértésből származtak, ezért nem is tekinthetők eltúlzott reakciónak. 
Éppen ellenkezőleg, nagyon jól megértették ezeknek, és más lehetséges 
szabadítóknak az elvárásait és szándékait. 

A nagy háborúzások következményeként a rabbinikus és a keresztény 
messianizmus egyre inkább elméletivé vált, és nagyon eltávolodott a min-
dennapi élettől. Egy napon eljön majd a Messiás, de ez csak az idők végén 
fog bekövetkezni. Az intések magukkal hozták az etikai és szolgálati köte-
lezettségeket. Nem hívtak fegyverbe. Ezért nem furcsa, hogy a judaizmus 
számára a messianizmus perifériára szorult. Fennmaradt, mert a zsidó nép 
nem vesztette el érdeklődését az eszkatológia iránt, de többé már nem 
buzdított fellépésre (néhány elszigetelt esetet figyelembe véve az ötödik és 
a későbbi századokban).57

Természetesen – tekintettel a kereszténység krisztologikus központú-
ságára –, a messianizmus aligha szorulhat perifériára. Ám karaktere jelen-
tős változásokon ment keresztül. Jézus közelgő visszatérésének várása 
átadta helyét a stabilitásnak és az intézményiségnek. A kereszténység fő 
áramában éppúgy, mint a zsidóságéban megerősítették ezt a világot. A 
zsidóság és a kereszténység is éretté vált. Persze egyik hit sem hagyta el a 
messianizmust, és nem is szabad elhagyniuk, hiszen végül a messianizmus 
arra emlékeztet, hogy a világ elszámolási kötelezettséggel tartozik Isten 
felé. 

Bizonyos szekták figyelemre méltó kivételével (például a Chábád Luba-
vicsiak, Branch Davidians, vagyis a Dávidiánusok) a zsidóság és a keresz-
ténység átalakította a messianizmusról vallott saját nézeteit. A hangsúly 
most kevésbé az eszkatológiára és kevésbé az apokaliptikára esik, inkább 
magára Istenre irányul a figyelem. Különösképpen a mai tendenciák – 
bizonyos szempontból – jobban nyomon követik Jézus üzenetének eredeti 
ösvényét: Isten erőteljes és átalakító jelenlétét. Ezen a ponton a zsidóság és 
a kereszténység eljuthat egy gyümölcsöző közös alaphoz. 

 
57 Simon bukását követően (Kr. u. 135) három évszázadnak kell eltelnie, hogy ismét megjelenjen a 

messiási szenvedély. Különféle számítások alapján úgy hitték, hogy a Messiásnak 440-ben (b. Sanh. 
97b) vagy 471-ben (b. ’Abod. Zar. 9b) kell eljönnie. De más időpontokat is javasoltak. Ennek a várako-
zásnak megfelelően egy bizonyos „krétai Mózes” (448 körül) megígérte, hogy átvezeti a zsidó népet a 
tengeren száraz lábbal, Kréta szigetétől Palesztináig. Parancsára sok követője vetette magát a Földközi 
tengerbe. Néhányan megfulladtak, másokat kimentettek. Maga Mózes eltűnt (Socrates Scholasticus, 
Historia Ecclesiastica VII,38; magyarul: Baán István [ford.], Szókratész egyháztörténete [Ókeresztény Írók, 
9], Budapest 1984, 466–467). Úgy látszik, a Mózes-tipológia továbbra is fontos szerepet játszott a 
restaurációs remények fejlődésében. Számos más álmessiás tűnt fel az iszlám időszakban (különösen a 
8. században), a keresztes háborúk idején (különösen a 12–13. században), de még később is a 16., 17. és 
19. századokban (vö. JewishEncyc, X, 252–255). 
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