
Szörényi Andor

A HOLTTENGERI TEKERCSEK
ÉS SZENT JÁNOS EVANGÉLIUM A

A Chirbet Qumranban talált és általában .Jiolttengerí tekercseknek"
nevezett iratoknak óriási régészeti és vallástörténeti jelentőségéről két
alkalommal is részletesen megemlékeztünk a Vigilia hasábjain. Az 1953.
februári számban "A barlang kincsei", s az 1956. júliusi számban "Meg
szólal Juda sivatagja" című értekezésben. A kutatások természetesen
azóta sem szünetelnek s most már elvégezték a rendkívül fontos ásatá
sokat is, mind Ohirbet Qurnranban, az esszénus szekta központi települési
helyén, mind a környező barlangokban és Ain Feska-ban, ahonnan a
központi épületek számára a tiszta forrásvizet elvezették és ahonnan a
szerzetesi közösség öntözéses gazdálkodásához a vizet nyerték. Ezek az ása
tások rendkívül értékesek a holttengeri tekercsek datálása. s a szekta
életének meghatározása szempontjából (V. ö. R. de Vaux: "Les manuscrits
de Qumran et I'archéologie." Revue Biblique, 1959. 87-111. old. és R. de
Vaux: "Fouilles de Feshka, Rapport préliminaire." Revue Biblique, 1959,
225-255. old.) A legújabb kutatások egy-két eredményéről kívánunk itt
beszámolni.

Annyi ma már kőztudomású, hogy a Chirbet Qurnmn-fennsík köze
lében, 4-5 kilométernyi körzetben igen sok természetes és sok emberi
kéz által vájt, vagy legalábbis kitágított barlangot fedeztek fel, számsze
rint negyvenet. Ezeknek [órésze nem "könyvtári barlang", hanem a szigorú
szerzetesi közösségben élő esszénusok lakóhelyei voltak, mint ahogy az, a
11 barlang is ezt a célt szolgálta, melyekben tekercseket, illetve tekercs
töredékeket találtak. A tragikus végű zsidó-római háborúban,' Kr. u. 68
előtt rejtették el e barlangokban a menekülő esszénusok szent írataikat.
abban a reményben, hogy a háború végén visszatérhetnek és folytathat
ják majd csendes szerzetesi életüket. Ezt a dátumot ismerjük részben
Flavius Josephus-ból, részben az ásatásokból, mert megállapítható ezek
alapján, hogy a központi települést Kr. u. 68-ban foglalta el és dúlta föl
a X. római "legio Fretensis". Az eddig megtalált megszámlálhatatlan tö
redékekből megállapíthatóan az elrejtett tekercsek száma meghaladja az
l500-at; túlnyomó többségüle természetesen erősen megrongált és töredé
kes állapotban maradt reánk: a négyzetcentiméter nagyságú töredéktől

a majdnem teljesen ép, lzaiás 66 fejezetét tartalmazó tekeresig terjed a
skála. A legtöbb iratot az l. a 4. és a ll. barlangban találták. De amíg az
első kettőnek tekercseiből már sokat ismerünk - persze ezt csak arány
lagosan mondhatjuk, mert a 4. barlang kincseinek jórésze ismevetlen még
előttünk -, addig a ll. barlangról eddig csak annyit jelentett a tekercsek
vizsgálatát és kiadásuk előkészítését végző nemzetközi tudományos bi
zottság, hogy jelentősége vetekszik az 1. és 4. barlangéval. E tekercsek jó
része egyébként még a felfedező beduinok kezében van, akik egyelőremeg
fizethetetlen árat követelnek értük.

Az újabb leletek, s az ásatások alapján ma már minden kétséget ki
záróan megállapíthatjuk azt, hogy Kr. e. 150 körül már megtörtént a ké
sőbbi szerzetesi közösség alapjainak lerakása. Valószínűleg az "Igazság
tanítójának" vezetése alatt hívei kivonultak Juda sivatagjába, hogy ott
szígorú szabályokkal meghatározott zárt közösségben éljék bűnbánó,

imádságos és munkás életüket, nőtlenségben és teljes vagyonközösségben.
A központi település számára ekkor már megkezdték ta Kr. e. VIII. szá-
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zadból származó "Ir ha-melach" (a só városa) romjainak hasznositását és
kiépítését, de ez a központ nem lakás céljait szolgálta, hanem az esszé
nusok gyülekező helye, a közös imáknak és szertartásoknak, a közös ta
nításoknak és felolvasásoknak, a közös műhelyniunkáknak és tisztasági
fürdöknek a helye volt. Ezt a romtömböt ásták ki Chirbet Qumranban.
A szerzetesek maguk azonban a mar említett környező barlangokban, az
első időkben valószínűleg sátorokban is, laktak. Több rnint 200 évig volt
a mai Chirbet Qumran és a tőle délre fekvő Ain Feska szellemi irányí
tója egy olyan megújító vallási mozgalornnak, mint például a Kr. u. XL
században Cluny. Mert ennek a szektanak nem minden tagja élt szerzetesi
közösségben, hanem hívei és követői ott éltek Palesztina városaiban és
falvaiban, sőt Palesztina határain kívül is megtalálható befolyásuk a zsi
dóság vallási és szellemi életére.

Az esszénus naptár

A Vigilia 1958. ápriliisi számában "Az Úr Jézus szenvedéetőrténeteU]

megválágitásban" címmel már részletesen foglalkoztunk az esszénusok ősi

kalendáriumával. Megírtuk a tanulmányban azt, hogy az esszénusok nem
az akkori hivatalos zsidóság naptárát fogadták el, mely a holdhónap sze
rint igazodott, hanem a 364 napos napévet tartották meg úgy, hogy az
évet 12 hónapra osztották, mindegyik hónapban 30 nap volt és negyed
évenkint hozzáadtak egy-egy szökőnapot. Igy az esztendő és mínden ne
gyedév ugyanazzal a nappal, a szerdával kezdődött. Ez az év persze a
tényleges napévhez képest kereken ll/r, nappal rövidebb, ami 40 esztendő

alatt 50 napos eltérést jelentett volna. Így a zsidók számára iteljesen al
kalmátlan lett volna e naptár, mert a zsidó ünnepek szorosan kötve vol
tak az egyes évszakokhoz: húsvétkor volt a zöld kalászok bemutatása a
templomban, tehát a tavaszhoz volt kötve; pünkösd eredetileg is aratási
hálaünnep volt, tehát a nyár-hoz volt :kötve; a sátoros ünnep pedig az
összes termésnek, főleg szőlő- és gyümölcstermésnek begyűjtése utáni há
laadó ünnep volt, tehát az őszhöz volt kötve. Erre a tényre támaszkodva
Karl Georg Kuhn tagadásba vette, hogy ezt a naptárt az esszénusok vala
ha Is használták volna, mert az eddig megtalált és ismert tekercsek e
különbség megszüntetésére vonatkozólag semmiféle rendelkezést nem tar
talmaznak. (Z. N. W. 1961, 65-773. old.) Nem beszélnek ugyanis a te
keresek semmit sem arról, hogy az esszénusok e 364 napból álló évet be
toldott hetekkel kiegészítették volna, amit .a tudósok jóresze - mint ahogy
mi is emlitett értekezésünkben - föltételeznek és természetesnek vesznek.
Huszonnyolc év alatt ugyanis 35 nap különbség keletkezett volna a tény
leges napév és az ősi zsidó papi kalendárium között, amit feltételezésünk
szerint úgy pótoltak, hogy '12 28 év alatt 5 hetet betoldottak (például min
den szombatév után egy-egy, IS az utolsó negyedik után pedig két hetet
toldottak hozzá az évhez). Így a szerdai nap megmaradt újév ünnepének
és az egyes zsidó ünnepek továbbra is mindig a hétnek ugyanarra a
napjára estek volna.

Karl Georg Kuhn érvelése azonban nem helytálló. Tudvalévő ugyanis,
hogy a hivatalos zsidó naptárszámítás a holdhoz igazodott és 12 holdhó
hónapot, azaz kb. 353-54 napot számlált. A tényleges napév közötti kü
lönbséget időközönkint betoldott 13. hónappal egyenlítették ki. De az
egész Ószövetségben sehol sincs szó arról, hogy valaha is 13 hónapot szám
láltak volna az esztendőben, mindig 12 hónapról beszélnek (1 Kir. 4, 7;
1 Krón. 27, 1-15; Jer. 52, 31; Ez. 32, 1; Dán. 4, 26 stb.). Sehol sincs egy
szó sem szabályozott hónap-hozzáadásról, ezt míndíg a tapasztalat szerínt
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döntötték el a zsidó főtanács tagjai. Még a Kr. u. L század vége felé is
azt írja II. Gamaliel rabban a szórványban élő zsidóság számára: "A bárá
nyok még túl gyöngék, a csirkék túl kicsinyek, a szem_I!L~3ejletlen"

azért jónak láttuk ... ehhez az évhez 40 napot hozzáadni." Juhn szerínt
tehát tagadni kellene azt, hogy az Ószövetségben valaha is használták
volna a hold-kalendáriumot, pedig ezt ő sem merné állítani ... Az esszé
nusok 364 napos napévét sokkal egyszerűbb volt az egyébként is szoká- ,
sos betoldási módszerrel kiegészíteni. És hogy ez ténylegesen így is tör
tént, azt igazolják egyrészt az 1QS. I, 8-9. 13-15; III, 9-10; X, 1-8 a
CD. III, 13-15; VI, 17-19 és a XVI, 1-4, melyek mind azt mondják ki,
hogy a szekta tagjai pontosan az ő naptáruk szerint, sem előbb, sem ké
sőbb nem ünnepelhetik meg az ünnepnapokat. Megkövetelik azt, hogy a
Jubileumok könyvében kifejtett - a fentebb ismertetett -- naptár sze
rint tartsák meg ünnepeiket. Már önmagában véve is e többszöri kíhang-

.súlyozásnak csak akkor van alapja és értelme, ha az esszénusok naptára
eltért a többi zsidókétól.

Az 1958-as Vigília-cikkben idéztük a Kr. u. X. század végén élt híres
rabbi Al-Qirqisani könyvét, aki megemlékezik egy ősi, akkor már kihalt
barlanglakó zsidó szektáról, amely az esztendőt mindig szertlával kezdte,
még pedig azért, mert az Isten szerdán (azaz a hét negyedik n~án) te
remtette a Napot-Holdat-csillagokat. A ténylegesen "barlanglakó" esszé
nusok tekercsei között viszont a legujabb korban találtak és tudományo
san feldolgozták, fényképmásolattal ellátva kiadtak egy elég hosszú tö
rcdéket, rnely - eddig! - az egyetlen felirattal, címmelel1átott esszénus
irat: a Dibré ha-meóróth elnevezésú (Maurice Baill.et, a tekeraseket ki
adó tudományos bizottság tagja hozta nyilvánosságra és dolgozta föl az
anyaget a Revue Biblique 1961, 195-255. oldalán. ;,Un recueil Iíturgíque
de Qumran, grotte A: Les paroles des Iuminaires" eímmel.) A tekercs
címe magyarul: "Az égitestek (világítótestek) szavai", azaz az égitestekkel
kapcsolatos "szavak". Azokat az imádságokat tartalmazza, melyeket a
szekta tagjainak el kellett végezniök a szombat napján, de főleg a "nagy
napon", azaz szerdán, melynek liturgikus imáiról kapta a tekercs a nevét
is: mert szerda az a nap, melyen az Isten az égitesteket. a világítókat
teremtette. Mivel ez az irat Kr. e. 150 körül, íródott, ősrégi tanúságtétel
van ezzel birtokunkban, mely igazolja rabbi Al-Qirqisani több mint ezer
évvel későbbi feljegyzését, hogy az esszénusok azért tették az év kezdetét
mindig szerdai na,pra - a már említett naptárszámítás szerínt -, mert a
hét negyedik napján teremtette Isten a Napot, Holdat és csillagokat, te
hát az év meghatározóit.

A mondottak alapján tehát továbbra is érvényes az a megállapítá
sunk, amit a Vigilia 1958-as számában az Úr Jézus szenvedéstörténetével
kapcsolatban tettünk, hogy t. i. az Úr az utolsó vacsorát elfogyasztotta az
esszénus naptár szerinti húsvét előestéjén, vagyis nagykedd estéjén, szen
vedese tehát már nagyszerdán megkezdődött (~ zsidók ugyanis a napot
estétől estéig számolták. így nagykedd éjszaka már szerdának számított).
Keresztrefeszítették viszont nagypénteken a zsidóság hivatalos naptára
szerinti húsvét előkészületi napján. Az esszénusok húsvétja ugyanis 
Nisan hónap 15 - mindig szerdára esett, a hivatalos zsidóságé pedig ab
ban az esztendőben szornbatra, ezért is mondja azt Ján. 19, 31: "Az a
szombat ugyanis nagy ünnep volt l"
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Földrajzi ismeretek Szent János evangéliumában

A racionalista krisika alapvető tétele lett az utolsó 150 évben, hogya
IV. evangélium eredete gnosztikus szekták világában keresendő; hogy tör
ténelmileg szóba sem jöhet mint forrás; hogy az evangélium szerzője

lépten-nyomon elárulja azt, mennyire nem ismeri Palesztina Krisztus
korabeli földrajzi, kulturális és történeti viszonyait stb. Az evangélium
szerzője - úgymond - nem lehetett sem zsidó, sem palesztinai, mégke
vésbé szem- és fültanúja a leírt eseményeknek, a történelmi és földrajzi
keretet maga teremti meg - hozzá ügyetlenül - az ő rnitoszai számára ...

A holttengeri tekercsek között van két réztekercs is, melynek a szö
vege és magyarázata, tudományos feldolgozása 1962. vége feLé jelent meg
a hivatalos kiadásban: Discoveries in the Judaean Desert of Jordan. III.
Les' petites grottes' de Qumran. Oxford University Press. Par M. Badlet
J. T. Milik. et R. de Vaux. O. P. avec une contribution de H. W. Baker.
Ez a réztekercs (tudományos jelzése: 3Q15) nagyfontosságú éppen Szent
János evangéliumának földrajzi ismeretei szempontjából. A tekercsek ki
nyitása esztendők kisérlétezése után sikerült, elbeszélése a mai technika
kis regényének is beillenék. Erre nincs módunk helyszűke míatt, csak ar
ra kívánunk rámutatni, hogya rendkívüli nehézséget az okozta, hogy a
réztekercsek belső oldalán volt mély vágással bevésve a szöveg, viszont
a tekercseket az 1900 év alatt fellépő majdnem teljes oxidáció miatt lehe
tetlen volt kinyitni. A világ legkülönbözőbb laboratóriumai próbálkeztak
megoldásokkal, a tekercsekről letört darabokkal kapcsolatban, de siker
telenül. A. H. Corwin, a baltimore-i John Hopkins egyetem professzora
ugyanolyan kémiai összetételű rezet gyártott, majd azon mesterségesen
pontosan ugyanolyan mértékű oxidációt idézett elő és így próbálta meg,
lehet-e az oxídációt úgy eltüntetni tiszta és hajlítható érc egyidejűfelhasz
nálásával, hogy a betűkben a legkisebb változás se essék, illetve az új
hajlítható ércen megmaradjon hajszálpontosan minden geometriai forma
- de ez a kísérlet sem járt sikerrel. Végül a manchesteri egyetemi '"Col
lege of Science and Technology" Igazgatója, H. Wright Baker professzor
oldotta meg a kérdést. Szinte fantasztikus előkészületek és óvintézkedések
megtétele után egy külön erre a célra gyártott géppel 23 darabra vágta
szét a rezet, úgy azonban, hogy egyetlen betűt se érintsen a vágás. Jel
lemző a nehézségekre, hogy a réztekercseket 1952. március 20-án talál
ták meg, az egyéb kísérletek kudarca után 1955. júliusában küldték Man
chesterbe az első réztekercset, majd 1956. januárjában a másodikat és
csak 1956. áprilisában végzett munkájával Baker.

De mi köze ennek a réztekercsnek _. a felnyitás után ugyanis már
csak egy egységes szövegről beszélhetünk - Szent János evangéliumához,
főleg annak földrajzi tájékozottságához ? Erre a tekercs tartalma ad vá
laszt. A réztekercsen 64 palesztinai hely van katalogizálva, ahol különféle
kinesek vannak elrejtve. A kincsek csupán arany-és ezüstpénzben 4000
talentumot tesznek ki (egy talentum kb. 49 kiló), nem számítva a külön
böző fűszereket, különleges illatosítókat, drága olajokat, ar:any- és ezüst
vázákat stb. csak a tizenharrnadíknak delsorolt lelőhelyen 609 arany- és
ezüstváza lett volna elrejtve. A különböző rejtekhelyek földrajzi meghatá
rozása egészen részletes és pontos a tekercseken, bár egy részüket ma már
nem tudjuk azonosítani. De a kétségkívül azonosítható helyeiken sem lehe
tett találni semmit sem a szövegben jelzett kinesekből. És ennek az oka
valószínűlegnem az, hogy ezeket a kincseket már jóval előbb felfedezték,
hiBzenazóta számtalan háboru dúlta föl Palesztina földjét; hanem az a
tény, hogy a réztekercseken jelzett kincsek sosem voltak meg. Ez a kincs-
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katalógus csak a népies költészetnek és fantáziának a terméke, melv bi
zonyos helyeknek és épületeknek fantasztikus kincseket tulajdonít, hogy
ezzel is emelje annak hírnevét és értékét. Itt valószínűleg a jeruzsálemi
templom állítólagos kincseinek rejtekhelyei vannak fölsorolva. Minket az
57. rejtekhely:érdekel, mely a következőképpen van leírva: "Egészen kö
zel hozzá, a Beth-'Esdathain-ban, a fürdőben, ahol a kis medencéhez a
bejárat van . . ." (Meg kell jegyeznünk, hogy már a megelőző rejtekhelyek
is Jeruzsálem területén vannak.)

Szerit János evangéliumában olvassuk: (Ján. 5, 2). "Van Jeruzsálem
ben a Juhkapunál egy fürdő, melynek héber neve Bethesda. öt oszlopcsar
noka volt. Ott igen sok beteg feküdt ... Ezt a szöveget egyik fontos bizo
nyíték gyanánt hozta föl a radonalista kritika az evangélium történelmi
és földrajzi hitelességével szemben, még pedig két okból. Először, mert se
hol, sem H Bibliában, sem profán szerzőnél nem fordul elő Bethesda nevű

fürdő; másodszor, mert a régészeti leletek sem mutatják ennek az állító
lagos öt oszloposarnokos fürdőnek a nyomát, már pediz egy olyan nagy
fürdőnek, amelyben "igen sok beteg feküdt", valamilyen nyomának kel
lett volna maradnia.

Először az archeológiai érv dőlt meg. 1871-ben a Szerit Anna orató
rium mellett megtalálták egy régi fürdőnek romjait, s ma már ez a für
dő Jeruzsálemnek legjobban feltárt és régészetileg meghatározott emléke.
A legujabb ásatások kimutatták, hogy a fürdő a Kr. e. korból származik,
két medencéje volt, amelyeket egymástól egy kb. 6th méter széles szik
Iafal választott el. A két medencét négy oldalról egy-egy 'oszlopcsarnok
vette körül, a középen egymástól a sziklaalapon álló ötödik oszlopcsarnok
választotta el.

A második nehézséget a holttengeri réztekercs oszlatta el. Mert a
réztekercs katalógusában az 57. helyen fel van sorolva .a "Beth-Esd.athain"
fürdő, még pedig annak kisebbik medencéje . .. "Beth-esdathain" nem
más, mint a "Beth-esda" duális alakja, melyet valószínűleg a két medence
rniatt használ a leíró. S hogy mennyíre pontos a meghatározás, az kivilág
lik abból, hogy az ásatások feltárták mindkét medencét, s kiderült, hogy
az egyik tényleg kisebb volt ...

Ebből az egy tényből igen fontos következtetést vonhatunk le Szent
János evangéliumának megbízhatóságára vonatkozólag. Mert hiszen az
evangélium szerzője ismerte Jeruzsálemben azt a fürdőt is, melyről sema
Biblia, sem profán források nem emlékeztek meg. A szerző ezenfelül nem
csak pontosan ismerte a fürdőt, hanem annak részleteit is leírja, azt ti.,
hogy öt oszlopcsarnoka volt. Ezzel kapcsolatban feltehetjük a kérdést, ha
Szent János evangéliumát egy nem zsidó és nem palesztinai késői hami
sító írta volna - ahogyan a racionalista kritika állítja -, akkor miért
nevezett volna meg egy ilyen fürdőt, mely egyébként teljesen ismeretlen
az irodalomban. Honnan tudta volna továbbá egy késői hamisító azt, hogy
a szent városban volt egy ötesamokos fürdő - s amellett tényleg a régi
Juhkapu közelében -, amikor Jeruzsálem már régen romokban hevert?
És honnan tudta ennek a fürdőnek a nevét is, mely pedig egyébként
"ismeretlen" ? ...

A IV. evangélium szerzője

A már említett "Megszólal Juda sivatagja" című cikkünkben azt írtuk
többek között: "KülönOOen Szerit János apostol és evangélista az, aki evan
géliumában, leveleiben és a Jelenések könyvében oly nagyszámú hason
lóságot és egyezőséget mutat föl a qumrani irodalommal, hogy tényként
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kell elfogadnunk az apostol legszorosabb kapcsolatát az esszénusok szek
tájával. Hogy pontosan mi volt ez a kapcsolat, azt ma még nem tud
juk megmondani, de valószínű az, hogy ifjú korában ő is tagja volt an
nak a közösségnek, melynek központja Chirbet Qumraniban volt."

De már ebben az értekezésben fölhívtuk a figyelmet arra, hogy na
gyon kell óvakodni az elhamarkodott itéletektől és a kellő alap nélküli
állításoktól. Elsősorban azért, mert bármily nagy, és két évezred távlátá
ban egyenesen óriásinak nevezhető az a tekerosmennyiség, melyet már
ismerünk, a szekta iratainak nagy része még mindíg nincs publikálva, sok
évnek, esetleg évtizedeknek kell eltelniök, míg biztos következtetéseket
lehet levonni a qumrani szerzetes-közösség ránk maradt kézirataiból, Fi
gyelembe kell vennünk azt is, hogy a megtalált tekercsek legalább két
évszázad alatt íródtak, s nem egy kornak, nem ugyanannak az időszaknak

termékei. Az eddig ismert legrégibb kézirat a 4QSamb a régészek megálla
pítása ezerint a Kr. e. 225-200 közöttí időben készült, a legújabbak vi
szont a Kr, u. I. század közepe táján. Az eddigi kéziratok alapján például
J. T. Milik és R. de Vaux, akik a holttengeri tekercsek kérdésében a leg
kiválóbb és legjobban tájékozott tudósok, az esszénus mozgalom történe
tének és fejlődésének több fokát különböztetik meg. Két évszázad alatt
Chírbet Qumranban is volt fejlődés és változás mind a oelső szabály, mind
a külső szervezet és élet szempontjából. És jelentős különbségek keletkez
hettek a tan szempontjából is. Csak egyre kívánunk most rámutatni! Be
széltünk a Dibré ha-meóróth című tekercsről. Ez a Kr. e. 150 előtt íródott
tekercs még alig mutat föl hasonlóságot és egyezőséget a kisőbbi esszénus
lelkiség sajátos vonásaival. Itt is szerepel például a liturgikus imádságok
ban az eljövendő Messiás alakja és munkája, de ebben a kéziratban fél
reérthetetlenül egyeUen messiásról és azonfelül a Biblia által leírt Dávid
házából származó messiásról van szó. Viszont a szekta későbbi irataiban
már két messiásról - egy dávidi, tehát királyi és egy ároni, tehát papi
messíásról van szó, sőt a kettő előtt megjelenő különleges "prófétáról" is.
A Szektaszabályzatban (lQS) pl. világosan elő van írja, hogy a közösség
ben lévő tagoknak 'nőtlenségben kell élniök, a későbbi időből származó
Damaszkuszu-at (CD) viszont föltételezi azt, hogya közösségben feleség
gel és gyerekkel együtt élnek a férfiak. Végül nem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy hasonló és egyező kifejezésekből nem szabad a tanítás
egyezőségére következtetni - például egészen más a korai esszénusok
messiás-hite és más ,a későbbieké. hogy az Újszövetség messiási eszméjé
ről ne is beszéljek. Figyelembe kell vennünk azonkívül azt a tényt is,
hogy az esszénusoknak éppúgy .az Úszövetség volt "a szerit könyv", a
"Biblia", mint ahogy az Újszövetség írói számára is. Az esszénusok 
mínden speciális tanításuk ellenére - teljesen az Ószövetségnek, a kora
beli zsidóságnak talaján állnak és élnek; az evangélium pedig beteljese
dése az ószövetségi igéreteknek . .. Természetszerűleg igen sok hasonló
kifejezésnek és tanításnak kell lennie az esszénusok és a kereszténység
között, Annál is inkább, mert egyik mozgalom, egyik tanítás sem alko
tott magának új nyelvet, hanem korának ismert fogalmait és kifeje
zéseit használta föl sajátos eszmevilágának kifejtésére. Az egyes hasonló
és egyező kifejezéseket az esszénusok teológiai alaptanításából és az Új
szövetség teológiai alapjaiból kell magyaráznunk. Es ígyelkerüljük az
összehasonlító vallástörténeti iskola szárnos képviselőjének téves kiinduló
pontját, mely nyelvi egyezőségből tartalmi azonosságra következtet. Mert
a nyelv, a kifejezések, fogalmi körülírások mind csak vezetékei. hordozói
a vallás tanításának - mondhatnánk azt is, hogy "elektromos távvezeté-
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kek". És a vezeték ugyanaz lehet, de a benne keringő áram egészen más.
Mint ahogy például más a katolikusok "Úrvacsora" tana és más a refor
mátusoké (ezen belül például egészen különleges a franciaország! 'taizéi
közősségé), és más az evangélikusoké stb.

Amikor tehát a következőkben rámutatunk a holttengeri tekercsek
és Szent János evangéliuma közötti kifejezés- és gondolatbeli hasonló
ságokra ésegyezőségekre,akkor ezeket szem előtt kell tartanunk kezdei
től fogva. Nem állítjuk tehát azt, hogy az esszénusok tanításából meg le
hetne magyarázni a krisztusi tanítást, és speciálisan Szent János evan
géliumát. Csak annyit mondunk, hogy Szerit János, a IV. evangélium szer
zője ebben a közösségben nyerte azt a lelki és szellemi fölkészültséget. sa
játosságokat, melyeket később - mint apostol - .az Ül' Jézus szolgála
tába állított. Mint ahogy Szent Pál apostol is fölhasználta a Gamaliél lá
bainál szerzett nagy rabbinikus műveltségét.és a Tarsusban magába szí
vott hellenista szellemiséget arra, hogy Jézus Krisztus szelgájaként hir
desse a kereszt evangéliumát a római világbirodalom tartományaiban ke-
lettől nyugatig. '

Stílus- és kifejezésbeli egyezőségek, hasonlóságok

A IV. evangélium gyönyörű prológusában olvassuk: "Minden őáltala
lett és nála nélkül (ti. az örök Logos, Ige nélkül) semmi sem lett, ami lett"
(1, 3). Hogy minden Istentől van, hogy az egész világot,a "mennyet és oa
földet" Isten teremtette (a hébernek nincs kifejezése a "világra", ezt írja
körül a Biblia a föld és ég összetételével), ez az Oszövetség egybehangzó
tanítása. De az e kifejezésmód, melyet itt Szent Jánosnál találunk, mely
Isten egyedüli szuverén teremtő tevékenységet egymásután pozitív és ne
gatív formában adja elő, az csak itt és a qumrani iratokban található meg
(lQS III, 15-16; XI, ll. 17-18). Sőt az lQH V, 1-2 szóról-szóra azt
mondja Isten akaratáról, mint amit a prológus az isteni Logosról. Egyál
talában az a ibeszéddorrna, mely egy-egy gondolatot vagy tényt egymás
sal szembeállított állító és tagadó mondatban közöl, gyakori Szerit János
irataiban és a qumranitekercseken. Egy ilyen tényközlesi példa: "És meg
vallotta és nem tagadta, hanem megvallotta ..." (Jn. 1, 20).

Az "Amen" szó gyakran fordul elő mind az 0-, mind .az Újszövetség
ben és a qumrani iratokban is. Mindenütt egy-egy beszédnek, mondatnak
a végén áll, mint megerősítő, helybenhagyó szó, rnint válasz egy imára,
belekapcselódás egy liturgiába stb. De az Amen szó megkettőzese csak
Szerit János evangéliumában fordul elő és a holttengeri tekercsekben. Ez
a kettőzés igen gyakori a IV. evangéliumban, ahol azonban nem egy-egy
állítás vagy mondat végéri áll megerősítő szócskaként, hanem az Úr Jézus
kinyilatkoztatásainak az elején, jeléül annak, hogy az Úr Jézusnak nincs
szüksége arra, hogy szavait valaki is megerősítse, őbenne'és ál tala az Is
ten beszél az emberekhez. (V. ö. Jn. 1, 51; 3, 5. 11 stb. 1QS I, 20; II,
10, 19 stb.)

A holttengeri tekercsek sokat beszélnek az Isten által teremtett jó és
gonosz lélekről. Az egyik az "Igazság szelleme", a "világosság fejedelme"
(lQS UI, 18-20. 24), vele szemben áll, harcol ellene a világon és az embe
rekben "a gonoszság szelleme", a "romlás angyala" (lQS III, 19. 21; IV,
12); a "Mastema" (lQS III, 21-23; CD XVI, 5) vagy leggyakrabban "Be
lial" név alatt (V. ö. lQS II, 5. 20; Lib. Jubilaeorum 23, 29; Liber Henöch
54, 6, Test. Dan. 3, 6 stb.) A gonosz lelket, mint "e világ fejedelmét" sok
szor említi a IV.ev,angélium, akit görögül "diabolos"-nak nevez, héber szó-
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val "sat.m"-nak - a "stn" gyök ugyanaz, mint a Mástema-ban lévő "stm"
(V, ö. Jn. 8, 42, 45; 13, 2. 27; 12, 31; 14, 30; 16, 11, 1 Jn. 3, 8. 10.)

De a világosság szelleme és fejedelme nem teremtett lény Szent Já
nosnál, hanem maga az Isten, az örök Logos-Ige, akí "az emberek vilá
gossága" volt kezdettől fogva, aki azonban időben emberi formában belé
pett a világ színpadára, aki a "világ világossága" (Jn. 9, 5). A qumrani
iratok szerint az Isten a mostani világban megengedi azt, hogy a sötétség
fejedelme állandó harcot vívjon - és részleges győzelmeket is ar.asson 
a világosság fejedelmével szemben. Ez a harc folyik a világ végéig, ami
kor is Isten elpusztítja a "sötétség angyalát" (lQS IV, 12-13. 16-19. 25;
lQH III, 28-30). És ebben van egy lényeges, alapvető különbség az esz
szénusok hite és a IV. evangélium tanítása között. Mert a jánosi iratok
ban ugyan szintén szó van az úr Jézus Krisztus és e "világ fejedelme"
közötti harcról, de ez a harc már eldőlt (Jn. 1, 5; 12, 31; 14, 30; 16, 11. 33).
Krisztus már győzött, az itélet a világ fejedelme fölött és követői fölött
már elhangzott:.,Aki benne hisz (ti. Jézusban), meg nem ítéltetik, aki
pedig nem hisz, már meg van ítélve ..." (Jn. 3, 18.)

"Va].:lkit megvilágosítani", "valakinek arcát megvilágosítani" a taní
tás, az igazság által: olyan kifejezés, mely előfordul a IV. evangéliumban
és Qumranban egyformán (v. ö. Jn. 1, 9 és lQH VIII.) Ugyanígy a "tanú
bizonyságot tenni" valami és valaki mellett, főleg: Isten szava igazsága
mellett, állandó refrén az lQH-nak himnuszaiban és gyakori kifejezés
ebben az evangéliumban. (Jn. 1, 7. 15. 34; 5, 32. 36; 8, 18; 10, 25; 15, 26;
19, 35 stb.)

A János-evangéliumban olvassuk (4, 36): "az arató már most meg
kapja bérét és egybegyüjti a termést az őrök életre ...:' (V. ö. Jn. 15, 5.
16), s az lQS IV, 7-8-ban azt találjuk: a szekta tagjainak a világosság
ban kell járniok és így "gyümölcsöket kell !hozniok az örök életre", gyü
mölcsöket, melyek "az örök élet áldásait rejtik magukban ..."

Folytathatnánk a részletes felsorolást, de áttérünk a lényeges és sok
kal érdekesebb pontra.

Eszmebelt hasonlóságok és egyezéségek

Az eszmebeli összevetés azért a legfontosabb, mert a racionalista kri
tika éppen a szeritjánosi eszmevilágot eredezteti gnosztikus szellemiség
ből, s ennek alapján tagadja azt, hogy ezt az evangéliumot egy kortárs
palesztinai zsidó írhatta volna. A stílusbeli és kifejezésbeli egyezőség

amellett nem lehet teljes értékű, mert oa holttengeri tekercsek héber nyel
ven íródtak, Szent János írásai pedig görögül; ugyanazt a héber kifejezést
viszont többféleképpen lehet görögül visszaadni.

A legelső és egyszersmind perdöntő bizonyíték volna a racionalísták
szerint Szent János írásainak gnosztikus-pogány eredete mellett az az erős

dualizmus, melyet lépten-nyomon megtalálunk bennük. Nem gondolha
tunk itt arra, hogy elemezzük a gnoszticizmus tanait és szerteágazó, egy
másnak nem egyszer ellentmondó rendszereit. egypár szóval azonban
mégis rá kell mutatnunk általános eszmevilágára. Minden gnosztikus
irányzatnak és szektanak - származzék az a Krisztus előtti korból, vagy
a későbbi időkből - alapvető tanítása az ún. kozmíkus dualizmus. Esze
rint kezdettől fogva, öröktől fogva létezik kétősok: a jónak és a rossz
nak principiuma, a szellem és anyag, a fény és sötétség szférája, Ez a két
ősok állandó harcban van egymással, s ennek a harcnak szülőtte vala
miképpen az ember is. Az ember, aki testével oda van kötve az anyag-
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világhoz - amelye tanítás szerint önmagában véve rossz -, de akinek
lelke is van, kiáramlása, kiszakadt fényrészecskéje a szellem birodalmá
nak, ezt a szellemi valót azonban a két világ harcában rabul ejtette az
anyag, a test. Innen az emberben lévő kettősség, innen az ember tragikus.
sorsa, mert a fényrészecske, a szellemi része az embernek szabadulni sze
vetne ebből a tűrhetetlen rabszolgaságból, kívánna visszatérni a fény vi
lágába, de nem tud. Illetve a gnoszticizmus azt tanitja, hogy ő megadja
az embernek a "megváltó gnózist", azaz a megszabadító tudást, mely meg
mutatja a szellem világába való utat. Aki ennek a "gnózisnak", ismeret
nek a birtokában van, az önmagát váltja meg, mert módja van véget vetni
a tragikus kettősségnek, kiszabadíthatja magasabbrendű lényét a bűnös,

gonosz anyag fogságából, hogy az örök fény országában élje tisztán szel
lemi, boldog életét ...

Ha Szerit János írásait olvassuk, első pillanatra megdöbbentő hason
lóságot, sőt bizonyos mértékig egyezőséget találunk köztük és a holtten
geri tekercsek közőtt, Az evangélium prológusában olvassuk: "Benne élet
volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben vi
lágít, de a sötétség őt nem fogadta be ..." (1, 4-5). Nemcsak eszmeileg
találjuk meg Szent János irataihan a qumrani dualizmust, hanem a ki
fejezésekben is; állandóan visszatérő vezérmotívum mind a IV.evangé
liumban és 1 Jn-ban, mind a holttengeri tekercsekben: élet és halál;
(közönséges) élet és örök élet; kenyér és élő kenyér; szőlőtő és igazi sző

lőtő; világosság és sötétség; víz és élő víz; igazság és hazugság; világos
ság fiai és sötétség fiai; igazság fiai és hazugság fiai; hit és hitetlenség stb.
Különleges szentjánosi kifejezések: "igazságot cselekedni" (Jn. 3, 1; lJn.
1, 6); "igazságban lenni" (1 Jn. 3, 19); "igazságban állni" (Jn. 8, 44); "igaz
ságban járni" (2 Jn. 4; 3 Jn. 3-4); "megismerni, tudni az igazságot" (Jn.
8, 32; 1 Jn. 2, 21; 2 Jn. 1) s ezek rendszerint ellentétben állnak - kifeje
zetten, vagy hallgatólagosan, értelmileg az ellenpólussal: a hazugsággal ...
Mindezeket eddig a racionalista kritíka a pogány gnosztikus szellemiség
ből származtatta. Ma ellenben nem kétséges, hogy a IV. evangélium szer
zőjének semmi köze nem volt a pogány dualisztikus szisztémákhoz, sem a
gnoszticizmushoz, sem másikhoz, mert az a dualizmus, mely Szent Já
nosnáloly élesen kifejezésre jut, eszmeileg is és kifejezésben is a qumrani
iratokban pontosan megtalálható. (V. ö. lQS I, 5; I, 26; III, 18. 25; IV,
18-20; V, 3; VIII, 2; XI, 10. stb.) Sőt: a világosság és sötétség kibékíthe
tetlen kettőssége annyira alapvető tanítása a qumrani szektának, hogy
egy külön tekercs is van, amely a maga egészében e két világ végső küz-

• delméről szól, s a tekercs első kiadója: Sukenik professzor joggal nevezte
el ezt az iratot: "A világosság fiainak harca a sötétség fiaival"-nak; s
tudományos jele azért is lQM, mert az M = rnilhama = háború, harc. Ez
a dualizmus azonban sem a holttengeri tekercsekben, sem Szerit János
írásaiban nem a gnoszticizmus kozmikus dualizmusa. Egyikben gonosz
ősanyag, mert az esszénusok és Szent János szerint egyaránt minden lé
tező az egyetlen, örök, teremtő Istentől van, "aki nélkül semmi lett, ami
lett ..." De ,ez a dualizmus, mely Qumranban és Szent Jánosnál megta
lálható, nem is a zarathusztrai metafizikus dualizmus, mely szerint örök
től fogva két teremtő ősok van. Ez a két ősok ellenben nem anyag és
szellem, mely közül az anyag minden rossznak a teremtője és képviselője,

a szellern pedig a jáé, hanem a jó és rossz: az Ahura Mazda (a bölcs Úr)
és Ahriman (anra + mainyu: gonosz lélek !); e kettő között folyik a küz
delem és minden embernek döntenie, választania kell, melyiknek a párt
[ára áll. Ez a kettősség azonban annyiban korlátozott az Avesztában, fő-
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leg annak legősibb - valószínűleg még magától Zarathusztrától származó
_. részeiben, a "Gatha"-ban, hogy az idők végén Ahura Mazda ítéletet
tart és megsemmisíti Ahrimant (innen a magyar "ármány"!).

A metafizikus és kozmikus dualizrnust már eleve kizárja a qumrani
és szentjánosi abszolut és egyetemes monotheizrnus, Az esszénus és a
jánosi dualizmus valláserkölcsi kettősség. Az anyag egyiknél sem önmagá
ban rossz, hiszen azt is Isten teremtette - és "látta Isten, hogy jó" -.
Chirbet Qumranban az anyaggal, a vízzel való lemosás megszentelő ere
jű, a szerit fürdő kötelező minden szektatag számára; Szent Jánosnál
pedig már csak azért sem lehet szó az anyagvilág gonoszságáról, mert a
megváltás is azon keresztül történik. Nem az ember szellemének kell ki
szabadulnia az anyagnak,ennek a kozrnosznak a börtönéből, hanem az
örök Logos-Ige lép be a kozmoszba, "anyagot", testet vesz föl, "tulajdo
nába jön" és odaadja életét a bűnösökért ... "Ö a láthatatlan Isten kép
mása, minden teremtmény elsöszülöttje, Benne teremtett mindent a
mennyben és a földön. " Mindent általa és érte teremtett. Ö előbb van
mindennél és minden benne áll fenn" (Kol. 1, 15--17). És "úgy tetszett
az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség s hogy általa békítsen
ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal,
hogy keresztjének vévével békességet szerzett mindenkinek" (Kol. 1, 19
20). Chirbet Qumranban persze szó sem lehet ilyen megváltásról. Ök
szemben állnak ugyan a bűnös világgal és kivonulnak abból, a megváltás
ellenben náluk a mózesí törvény legszigorúbb megtartásában, a szekta
szabályainak pontos megvalósításában áll.

Szent János dualizmusa tehát nem a pogány, gnosztikus dualizmus,
az ő eszmevilágának és terminológiájának forrása az az esszénus jámbor
ság, amelyben otthon volt, s amelyet aztán fölhasznált .arra, hogy Jézus
Krisztusban való hitét megvallja és hirdesse. De nem is a qumrani ket
tősség. Mert az ő dualizmusának elválasztó eleme az Úr Jézussal szem
beni állásfoglalás: a benne való hit, vagy a tagadó hitetlenség. "Aki hisz
benne, meg nem ítéltetik ... Az ítélet pedig ez: a világosság a világba
jött, de az emberek jobban szerétték a sötétséget, mint a világosságot ..."
(Jn. 3, 18-19) " ... Övéi őt be nem fogadták. Míndannak azonban, aki
befogadta őt, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak, aki hisz
benne ... aki nem ... a test ösztönéből, hanem Istenből szűletett" (Jn.
l, 11-13).

Helyesen állapítja meg tehát Hempel, a konzervatívnak egyáltalában
nem nevezhető tudós: "Hogy mi megmagyarázzuk a szeritjánosi szóhasz
nálatot, ahhoz semmi szükségünk sincs a Gnózis dualizrnusára, sokkal in-.
kább a zsidó szektariánus vallásosságra" (Christentum var Christus ?
482 old.), és a mai kutatók kivétel nélkül aláírják Kurt Schubert végkö
vetkeztetését: a Qumran-kutatás egyik legfontosabb és legjelentősebb

eredménye aza megállapítás, hogy alV. evangélium palesztinai-zsidó
eredetét kétségkívülivé tette és bebizonyította (Die Gemeinde vom Toten
Meer. München-Basel, 1958, 131. old.).

Az isteni előreelrendelés

A gondolkodó ember előtt - főleg a szenvedő és az anyagvilág mu
Iandóságát osztó ember lelke előtt - ősidők óta fölmeredezett az örök
jóbi probléma: a szellemi, erkölcsi és fizikai rossznak gyötrő problémája,
az emberiség tragédiáj ának evilági színpadáról fölsíró "miért"? Most ez
zel kapcsolatban csak azt a kérdést vizsgáljuk, amely a "rosszal" összefüg
gésben a teremtő Istennel szemben fölmerül: milyen része van benne az
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Istennek? Erre a kérdésre - mint már láttuk - Zarathusztra a meta
fizikai, a gnoszticizmus a kozmíkus dualizmussal felelt, de végeredmény
ben mindkét rendszer két egymással szembenálló, teremtő ősokkal szá
molt. Qumran remetéit ettől a tévedéstől megvédte az Oszövetség töké
letes és egyetemes monotheísmusa, a próféták magasztos istenhite. Az
ószövetségi szeritírás amikor az emberi élet és történelem egyes esemé
nyeinek okát kutatja és megadja, számtalanszor nem áll meg a közvetlen
oknál, vagyegyszerűen át is ugorja azt, s a végső okot, Istent emeli ki.
Az Istent, aki minden jelenség és élet, minden égi és földi dolog mögött
van, aki nélkül nemcsak "semmi sem lett, ami lett", hanem aki nélkül
.semmi sem történhet és létezhet ebben a kozmoszban ~ tehát a rossz
sem, a bűn sem. " Az Isten végtelen és mindenható Úr, akinek akarata
alól senki sem vonhatja ki magár, a szabad akarattal rendelkező ember
sem. Ebben a világban mindig és mindenhol az Isten akarata teljesül 
ha nem így volna, az Isten nem volna Isten -; még akkor is, ha látszó
lag akaratával ellenkező események dübörögnek az emberi történelem
színjátékában, Mert a történelern végeredményben egy nagyszerű "Divina
Commedia", színjáték, melyben az emberek és népek, kulturák és korok
csupán szereplők, akik eljátsszák azt a szerepet, melyet számukra az
egyetlen szerző és rendező, az Isten elrendelt és öröktől fogva elhatáro
zott. Ez a qumrani közösség kemény meggyőződése, tanítása és hite: az
lQS, lQM, lQpHab és a CD egyaránt kifejtik mindezt, Sőt ebben a ki
fejtésben annyira következetesek, hogy nem egyszer olyan állításokat is
olvashatunk a holttengeri tekercsekben, mintha az esszénusok azt val
lották volna, hogy az Isten pozitívakamti ténnyel kívánja a rosszat,
a bűnt is, és hogy öröktől fogva üdvösségre, illetve kárhozatra itéli az
emberek egy részét, tekintet nélkül cselekedeteikre. Állítás és tanítás,·
amelyet mi az Isten jóságával, igazságával és irgalmával semmiképpen
nem egyeztethetünk össze.

Szent János az esszénusokhoz hasonlóan és igen sokszor egyező kife
jezésekkel tanítja azt, hogy a földön minden Isten szuverén akarata sze
rint történik. Judás és Kaifás, Pilátus és a főtanács sem voltak egyebek,
mint Isten eszközei a megváltás végrehajtási módjában ... "Ne zúgolód
jatok! Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem
vonzza őt" (Jn. 6, 44). "Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jő "
(6, 35). "Senki nem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki "
(6, 65). Amikor az evangélista a nyilvános működés idejének lekása után
összefoglalja az Úr Jézus földi életének eredményét, kénytelen megálla
pítani, hogya sok-sok tanítás és csodajel ellenére a zsidó nép jórésze nem
hitt benne, nem fogadta el Messiásként, Miért ? - kérdezi Szent János.
"Nem tudtak hinni, amint ezt is megj övendölte lzaiás próféta; szemüket
elvakította és szívüket megkeményítette; hogy szemükkel ne lássanak,
szívükben értelem ne legyen, nehogy megtérjenek és meggyógyítsam
őket!" (12, 39-40). Az isteni predestináció tanávalrészletesen foglalko
zik az Újszövetségben Szent Pál apostol, s az ő fejtegetései és tanításai 
rnível kimondottan doktrinális jellegűek, szemben a IV. evangéliummal 
még nagyobb hasonlóságot és egyezőséget mutatnak fel az esszénusok ira
taiva1. De sem Szent Jánosnál, sem Szent Pálnál nem lehet szó az ember
akarati szabadságának megszűnéséröl és arról, hogy kárhozata vagy üd
vössége az ő cselekedeteitől függetlenül, akaratának döntő tényei nélkül
történnék. A döntő differencia ebben a kérdésben Qumran és Szent Já
nos (valamint Szent Pál) között abban van, hogy az esszénusok nem tud
nak a végtelenül szerető Istenről, az Isten minden emberre kiáradó ha-
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tártalan irgalmáról; arról, hogy az "Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson" (1 Tim. 2, 4). Nem tudnak
- és Jézus Krisztus eljövetele előtt nem is tudhattak arról, hogy "úgy
szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki
benne hisz, el ne vesszen, örök élete legyen... mert nem azért küldte
Isten az ő Fiát a világra, hogy elitélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön
a világ őáltala!" (Jn. 3, 16-17)..

Folytathatnánk még az összehasonlításokat, de nincs rá terünk. Az
eddig elmondottak - azt hisszük - világosan mutatják, hogy Szent Já
nos evangélista és az esszénusok Chirbet Qumranban élt szektája között
szoros kapcsolat volt. A sok meglepő hasonlóságot és egyezőséget nem
lehet megmagyarázni valami fölületes távoli ismeretséggel vagy esetleges
historikus kutatási érdeklődéssel, mint például id. Plinius vagy Philo és
Josephus Flaviusnak az esszénusokról szóló beszámolóit. Josephus Flavius
írásaiban nyomát sem találjuk az esszénus eszmevilágnak, de Philo, ale
xandriai zsidó filozófusnál sem, pedig nem kétséges, hogy a Kr. e. 100
körül keletkezett ószövetségi Bölcsesség könyvének alexandriai szerzője

ismerte és föl is használta a qumrani irodalomban lévő gondolatokat.
.Nem kétséges tehát, hogy Szent János egész közeli viszonyban, kap

csolatban volt az esszénus mozgalommal, valószinűleg ifjú korában ott
nyerte kiképzését, szellemi nevelését, mielőtt először Keresztelő Szent Já
nos, majd az ő tanúságtétele nyomán az Úr Jézus tanítványa lett volna.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Szerit János evangéliuma és írásai
megmagyarázhatók volnának Chirbet Qumran tekercseiből; hogy az esz
szénízrnus a krisztusi hit eszmebeli előfutára, tanításainak természetes elő

készítője lett volna -- mint azt még komoly tudósok is tanították eleinte.
Ezeken az állításokon ma már olyanok is túl vannak, .akik nagy feltű

nést keltő írásokat tettek közé a kereszténység és csszenizmus egyező

ségéről, mint például John Allegro, Dupont-Sommer, vagy del Medico.
Annyit szerintünk kétségtelenül bizonyítanak az elmondottak, hogy

a negyedik evangélium szerzője nem valami késői, görög szellemiségtől

átitatott, gnosztikus pogány tanokat valló- és éppen ezért - a zsidó
szellemiségtől, valláserkölcsi világtól tökéletesen eltérő szinten álló sze
mély volt, hanem az akkori zsidó világ legtisztább valláserkölcsi felfogá
sát képviselő esszénus szekta neveltje, tehát kétségkívül palesztinai zsidó,
aki imádságának, vágyainak, reményének és' hitének egyetlen tárgyát
megtalálta az "Isten Bárányában", az Úr Jézusban s aki minden lelki
vértezetét. kulturáját, energiáját Krisztus evangéliumának hirdetésébe fek
tette be, tehát mindazt, amit valamikor Juda sivatagjában magába szívott.

Befejezésül még annyit kívánunk hangsúlyozni, hogya Chirbet Qum
ranban élt esszénusok kétségkívül legközelebb állottak a kereszténység lel
kivilágához. Bűnbánó remete életük, tisztaságuk, komoly és kemény
eschatologikus beállítottságuk méltán érdemelte ki a pogány Plinius nagy
dicséretét. De minden hasonlóság és egyezőség mellett Chirbet Qumranban
nincs kereszténység. Ami ugyanis a krísztusi tanok lényege: a Szenthá
romság; a Logos megtestesülése és megváltó halála; a Szentlélek eljöve
tele és működése az egyházban; szentmise, szentségek ; az Isten egyetemes
és minden emberre kiterjedő üdvözítő irgalma és szeretete, mindez nincs
meg és nem is lehet meg az esszénusoknál. És nincs meg éppen ezért az
evangélium leglényege. mert a krísztusi "euangelion", örömhír tárgya
nem ideológia, nem vallásbölcseleti rendszer, nem kiváló tanítások fog
lalata, hanem az a történeti tény, hogy az lsten végtelen szeretetében
emberré lett.


