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A QUMRANI MESSIANIZMUS

Napjainkban hívők és nem-hívők egyaránt foglalkoznak a qumrani
leleteikkeL Velük kapcsolatban különös élességgel lépett előtérbe a kér
dés, hogy volt-e hatása a qumrani messíanízmusnak a kereszténység Mes
.siás-fogalmára ? Katolikus részről mi tagadjuk ezt. A mi álláspontunk,
amelyet bizonyítani is kívánunk, hogy ,a qumraniak, bár az Oszövetség
messiás-eszméjéből merítettek, tisztára természetes síkon maradtak, s így
semmilyen vonatkozásuk sem mutatható ki a kereszténység természetfe
letti "felkent"-jével. Távol állt tőlünk az az egyetemes szeretet, amelyet
Krisztus hirdet: megbocsátja a bűnöket, szenved az emberekért és áldo
zattá válik értük .a kereszten. Nemcsak a qumraníak, hanem a velük egy
időben élő hivatalos zsidóság rnessiás-eszméje is teljességgel nélleülözte
azokat a jegyeket, amelyekkel a kereszténység Messiás-alakjaegésszé vá
lik: a 21. zsoltár és Izajás 53. fejezete szeránt a Felkentnek szenvednie és
az emberiségért áldozatul kell adnia magát.

A "mes.siás" szó görög forma. Származik az arám "mesiha", vagy a
héber "masijah" szóból. Jelentése annyi, mint felkent. Az ószövetségi
Szeritírásból tudjuk, hogy ahányszor "a felkent" szó emberre vonatkozik,
mindig olyan valakit jelöl, akit a felkenés által Istennek szenteltek, s ez
által maga is megszentelődött. A királyt trónralépésekor felkenték, aho
gyan a 88. (89.) zsoltár 21. verse mondja: " ... Dávid .szolgámat szent
olajjal kentem fel őt." Sámuel könyvében pedig olvassuk: "Ezután vette
Sámuel az olajkorsót és ráönté ..." ti. Saulra. (I. Sám. 10, 16.) Hasonló
képpen a könyv 16. fejezetében olvassuk: "Sámuel vevé az olajos szarut,
felkené őt, és ettől a naptól kezdve az úr lelke Dávidra szánt." (I. Sám.
16, 3.) A felkenésben tehát az úr lelkét kapta az, akit felkentek, azaz az
úr pártfogó és segítő erejét. Nem gyakorolhatta az uralkodást a felkent
pusztán a saját, természetes képességei alapján, hanem Isten nevében, az
O megbízásából lett király. Izrael tulajdonképpeni királya Jahve helyet
teseként, helytartójaként szerepel. Személye ezért szent és sérthetetlen.
Dávid megöleti az amalekita férfit, mert az - saját vallomása szerint 
kezet emelt az úr felkentjére, Saulra. (II. Sám. 1, 14.) A felkenés által
valamilyen misztikus viszony jött létre a felkent és Isten között: az isteni
szellem rajta keresztül hatol be az emberi történésbe.

A király mellett a főpapot is felkenték. Címe ezért volt ",a felkent
pap" (Lev. 4, 3). Később minden papot "felkentnclc" neveztek <'Pl. II. Makk.
1, 10). Az írásban a "felkent" szónak sokszor nem reális, hanem átvitt ér
telme is van. Ezzel a szóval azokat jelöli meg az írás,akiket Isten külőnle

ges feladatokkal bízott meg. Ezért mondja Izajás próféta Cyrust az úr fel
kentjének (Iz. 45, 1). Másutt a Szentírás a pátriárkákat nevezi az úr fel
kentjeinek, mert isteni Iküldetést nyertek és szellemi erőt kaptak annak
végrehaj tására.

A "felkent" szó az Ószövetségben főképp az uralkodót, a királyt je
Iöld, Sohasemalkalmazza Izrael jövendő Megváltójára. kivéve talán a 2.
zsoltár 7. és Dániel 9, 25. verseit. Csak a kereszténység előtti második
században nyeri a .messíás" szó azt a tartalmat, hogy a felkent királyi
hatalommal győzedelmes hadvezérként jelenik majd meg.

Miután a felkent szónak a használatban való változásait és tartalmi
jegyeit láttuk, vizsgáljuk meg, hogy Qumranban kit, vagy kiket értenek
,,messiás" alatt, és miből merítették a messiásra vonatkozó sajátos fel
fogásukat.
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Mint mái' folyóiratunkban is sokszor szó esett róla, nagy jelentőségű

felfedezés színhelye volt 1947-től kezdve 1956-ig a Holt tenger vidéke.
Egy zsidó telepnek az emlékeit találták meg Chirbet Qumranban. A lele
tek szerint az ott lakók szerzetesi formában éltek. Nem volt kincsük, sem
pedig vagyonuk, de gazdagságuk a betűben, szellemi értékekben annál
inkább bővelkedett. Kódexeket másoltak, írtak, magyarázatokat adtak. A
különböző környező barlangokban talált kéziratok és töredékek száma
nagyon nagy. Az iratok között szerepel egy olyan tekercs fragmentuma
is, amelynek szövege nagyban hasonlít a Salamon Schechter által 1896
ban Kairóban talált szöveghez, amelyet Damaszkuszi Iratnak neveznek.
Qumranban ebből a Damaszkuszi Iratból hét különböző töredékes pél
dányt találtak. Bebizonyosodott, hogy a Qumrarrban talált szöveg a kairói
"A" szővegnek felel meg, de bővítésekkel. A két Damaszkuszi Irat és a
többi qumrani tekercs összevetéséből világosan kitűnt, amít az egyező

tartalmi és nyelvi sajátosságok igazolnak, hogy az összes iratoknak a
szektától kellett származniok. Qumran volt a szellemi központ, amely a
szekta tagjait ősszefogta, eggyé kovácsolta. Talán évenkint összejöttek
Qumranban a Palesztina különböző vidékein lakó esszénusok, hogy élet
módjukkal, szokásaíkkal Izrael vallási életét megújítsák.

Arride .a szektának, több más kérdés mellett, más volt a messiás-el
gondolása is, rnint a hivatalos zsidóságé.

A rnessiásról szólva meg kell említenünk aztaz iratot, amelyet Szek
takánonnak, vagy Törvénytekercsnek hivnak. Előírásokat tartalmaz ez,
amelyeket a qumrani szektanak meg kellett tartania, hogy ebben a világ
érában, ahol a gonoszság, azaz Beliál fiai uralkodnak, az igazságosságot és
jóságot gyakorolják. Ebben a tekercsben egy érdekes kifejezés fordul elő

a 9. kolumna 11. részében. Mielőtt :azonban az idézettel foglalkoznánk,
nézzük közelebbről a körülményeket is. A tekercs figyelmeztet arra, hogy
a férfiaknak nem szabad a Tóra tanácsától eltérniök, és a régi törvények
től sem szabad elszakadníok egészen addig, míg be nem teljesedik a re
mény: "a próféta, Áron és Izrael felkentjei meg nem jelennek." Megemlít
egy prófétát, akinek megjelenése kapcsolódik a Deuteronomium 18, 15
höz, ahol Mózes mondja: "Prófétát támaszt neked az Úr ... a te testvé
reid közül, úgy, mint engem." A qumrani közösség szem előtt tartotta ezt
a verset, amit a Testimóniák, vagy más néven a messiási floril'égiumok
igazolnak. Ez a. Testimonia-irat az Ószövetségnek néhány részét tartal
mazza, amelyek ,a messiási időkre utalnak. Az Irat a fentebbi idézettel
(Deut. 18, 15) kezdődik, azután azokkal a versekkel (Deut. 5, 22-29) foly
tatódik, amelyek Mózes népvezéri tevékenységéről értesitenek bennünket.
A további idézet (Num. 24, 15-19) a mezopotámiai látnok, Bileam ismert
mondását tartalmazza: "Látom őt, de nincs még itt, nézem őt, de nincs
közel. Csillag támad Jákobból és királyi pálca kél fel Tzraelből . . . elpusz
títj,a Sethnek gyermekeit, de Izrael hatalmat gyakorol." Ez az idézet min
denesetre egy harcias messiás képét rnutatja, Végezetül pedig a Deutero
nomium 33, 8-11 következik, amely a Lévi törzsére adott áldást foglalja
magában.

Nem lehet kétely afelől, hogy az idézetekben egy nagy prófétáról, egy
nagy hadvezérről lés egy főpapról van szó. Az első idézettel a floriIégium
a prófétát emeli ki. Olyan próféta érkezése van megjövendölve, mint Mó
Z·e1S. A 'Testimóniák vagy a florilégium felsorolásában ugyanazt a sorren
det találjuk, mint a Szektakánonban: próféta, Áron és Izrael rnessiása. A
qumrani közősség sem tartotta a Szektakánonban szereplő prófétát mes
síásnak, mert akkor nem említené különálló személyként, hanem csak a
messíások előfutáraként. A próféta, aki az ároni lés izraeli messiást meg
előzi, megjelent-e vajon a szekta életében?
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Érdekes megfigyelés, hogya qumrani iratok sokszor említik Áron és
Izrael messiását, de a próféta szó más iratokban egyáltalában nem fordul
elő, csak a Szektakánonnak ezen a helyén. Ebből arra lehet következtetni,
hogy a próféta tényleg megjelent és a szekta életére is nagy hatással volt.
A Damaszkuszi Irat megemlékezik a tórakutatóról. Ez a "tórakutató" a
szekta részére "bot" volt, ami annyit jelent, hogy törvényhozó. A várt
próféta tehát mint törvényhozó jelent meg és az "igazság tanítója" cimet
víselte, amint azt egy másik qumrani irat, a Habakuk-kommentár elárul
ja. Az igazságosság tanítóját csak a qumraniak nevezték prófétának, mi
vel meghirdette a messiási korszak eljövetelét, és vele együtt a kőzösség

is közelinek látta azt. A szekta éppen ezért költözött ki a pusztaságba. Az
eszkatologikus rnózesí idő megfelel a történeti mózesí időnek, amikor Iz
rael a pusztában vándorolt. A történeti Izraelnek gazdag istenélménye
volt a Sínai hegyen. A qumrani közösség ezt akarta elérni, azért költö
zött a pusztaságba, hogy ugyanúgy találkozzék Istennel. Ahogy Mózes
közvetítője volt a szövetségnek, éppúgy az igazság mestere is, közvetítője

egy másik szövetségnek. A legtöbb író (Milik, van der Woude és Ehrlich)
az igazság mesterét, vagy tanítóját azonosítják a Szektakánon prófétáj á
val, akit a közösség várt. Nem maga a messiás volt az, hanem csak an
nak elgondolásuk szeríntí előfutára.

Barthélémy a Qumran Cave I. című könyvében, amely HZ első bar
langban talált töredékeket és töredékes műveket tartalmazza, nyilvános
ságra hozza a Gyülekezet Rendjét. Az irat két kolumnát foglal magában,
amely Barthélémy szarint a Szektakánon végére került és annak mintegy
függelékét alkotta. Barthélémy meg van győződve arról, hogy ezek a szö
vegek a qumrani közösség egy más fázisát tükrözik, mint a Szektakánon.
A Szektakánonban alkotott törvény csak a yahad részére áll. Ez a töre
dékes irat pedig az egész Izraelre - melyet edah-nak mond -- vonatkozik.
A yahad, amelyet Barthélémy közösségnek nevez, alá van vetve annak,
aki a nagyok fölé van helyezve (I. QS. 6, 11, és 19.). A Gyülekezet Rend
jében azonban "Izrael közösségének fejedelme" szerepel. Barthélémy a
közösséget és a gyülekezetet egy mozgalom eredményének tekinti, ame
lyet a Makkabeusok könyvéből nagyon jól ismerünk. A chassídim., azaz
a "jámborok" mozgalmáról van szó. Szerinte az edah szó a jámboroknak
felel meg, míg a yahad a jámborok'ból keletkező kis csoportot öleli fel.
Ezért a Gyülekezet Rendje a qumrani kommunításnak régebbi állapotát
mutatja nekünk, mint a Szektakánon (I. QS. 5, 9 és 5, 2-3).

A Gyülekezet Rendje "majd a napok végén", azaz az idők végén lesz
érvényes. A benne foglalt szabályoklat a jövendő próféta, továbbá Aron
és Izrael messíásaí fogják kihirdetni, illetve megerősíteni. A Gyülekezet
Rendje Izraelnek szól, amely az idők végén össze fog gyűlni, hogy 
amint a szöveg mondja - Szádok fiainak, azaz a papoknak vezetésével a
szövetséghez tartozó férfiakkal, akik megtartották a szövetséget a gonosz
ság közepette, hogy a végső harcot harcolják. A szadokiták és a velük
szövetségben lévő férfiak alatt tagadhatatlanul a Szektakárion közősségét

kell értenünk. A Szektakánon mondja: "Ez a rend a gyülekezet férfiai ré
szére, akik késznek mutatkoztak, hogy a gonosztól elforduljanak ..."
(1. QS. 5, 1). A Gyülekezet Rendje megemlíti Izrael rnessiását, de az ároni
messíást nem ismeri. Az ároni messiás helyett szerepel a "papok feje",
más szóval a főpap, él vele együtt szerepelnek Aron fiai, azaz a papok. A
Szektakánon ároni messíását tehát a Gyülekezet Rendje a papok fejével, a
főpappal azonosítja. Tudjuk, hogy az Ószövetségben a főpapot felkenték
ÉS hogy címe "felkent pap" volt. Az ároni messiás is felkent pap lesz,
aki majd az idők végén mint főpap jelenik meg Izrael messiásával együtt.
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A Szektakánon ároni messiása ezek szerint nem más, mint a Gyülekezet
Rendjének papi feje, aki az idők végén, mínt főpap lép fel.

A Gyülekezet Rendjének második kolumnája eszkatológikus lakomát
ír le. Résztvesznek rajta:

a) a főpap, vagy a papok feje, azaz az ároni messiás és a papok;
b) Izrael messiása és a törzsek fej ei ;
c) a közeégek vezetői és a bölcsek.
A lakoma az idők végén lesz. De annak mintájára már a qumrani

időben is hasonló rendet kell tartani. Érdekes itt az utolsó idők messiásá
nak kísérete, amelyről a Gyülekezet Rendje azt mondja, hogy Izrael ez
redeinek fejei. Az ezredeknek a fejei nem mások, mint ,az egyes törzsek
fejei, ahogy Mózes IV. könyvéből és Józsue könyvéből tudjuk (Num. 1, 10,
Józs. 22, 21 és 30). Eszerint Izrael messiását a tizenkét törzs fejei kísérik.

A harmadik csoport résztvevői közül a bölcsek érdekelnek különösen
minket. Kik voltak ezek? Ezt a Gyülekezet Rendjének első kolumnája 18.
verséből tudjuk meg. Az ott említett "községek bölcsei", a "belátók" és a
"tudók" szószerirrt megegyeznek azokkal, akiket Isten parancsára Mózes
segítőtársaiul rendelt (Ex. 18, 21, Deut. 1, 13). A Szentírás az idézett he
lyen a "belátók"és a "tudók" helyett azt mondja, hogy "értelmesek". A
mózesi intézkedésben számuk hetven volt, itt azonban nem tudjuk, hogy
mennyíen voltak, míndenesetre nagyon számosan.

A Gyülekezet Rendje második kolumnája szerint senkisem nyújthat
ja ki a kezét a kenyér és bor után, míg a "papok feje" meg nem áldotta
azt. Csak miután a pap megáldotta az adományokat és vett belőle, vehet
magának Izrael messiása is és akik vele együtt jelen vannak. A mondot
takból világosan látszik, hogy a főpap, aki az ároni messiás, rangban meg
előzi Izrael messiását. Ehrlich tagadja, hogy az eszkatológ.ikus lakománál
az ároni és az izraeli messiás között rangkülönbség lenne. Azzal indokolja,
40gy ha Izrael messiása még a pap előtt foglal helyet és nyúl az ételért,
akkor ama gyanújának ad kifejezést, míntha a pap nem volna rítuálísan
'iszta. Tény az, Izrael közösségeben nem volt szabad előbb leülni és enni,
mig a pap meg nem áldotta az ételt, tehát a papnak a szerepe igen fontoo
volt. Ehrlich állitására azt válaszoljuk. hogy miért ült le előbb a pap,
mint Izrael messiása, és miért ült a pap Izrael messiása balján. A szöveg
szerint a pap és papok rangban megelőzik Izrael messiását,

Egy másik iratot is talált J. T. Milik, amelyet a Gyülekezet Rendjé
hez kapcsolt és ugyanazzal a jelzéssel látott el (I. QS. b). A kézirat számos
áldásformulát tartalmaz a hívekre, papokra, a főpapra, a harcosokra, és
,,az egész közösség fejedelmére". A szövegekbőlcsak töredékek maradtak
reánk, amelyeket Milik rendezett. A végső időkre szóló áldásokról van
szó. A harmadik áldás a főpapnak szól. Ezt bizonyítjuk azzal, hogy "a kel
lemes áldozatok illatát szagolja ő"; ti. az Úr, követekezőleg az áldozatot
papnak kellett bemutatnia. Hogy az áldást nyerő főpap, az áldás végén
álló idézet igazolj a: "azoknak, akik a te papságodhoz tartoznak." Ezt a
mondatot csakis a főpapra lehet vonatkoztatni. Miliknek a véleménye
helytálló, hogy ti. az áldásban a főpap szerepel, azaz az ároni messiás az
idők végén. Ezt látszik erősíteni az áldás 18. verse: "meghajolnak előtted

sok nemzetek"; a vers egy harci korszakot mutat be és a vezérséget a fő

papnak tulajdonítja.
Az ötödik áldásban szerepel Izrael messiása. Hogy messiásról van

szó, azt az áldás címe is igazolja, hogy megáldja a "közösség fejedelmét",
továbbá pedig, "mert Isten téged kormánypáloának rendelt az uralkodók
fölé" (QSb. 5, 28). Isten megújítja a fejedelemmel a szövetséget, hogy né
pe országát újból felállítsa, méghozzá "mindig", azaz örökre. Hogy az fs-
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tentől jön az üdvösség a nép számára, általános nézet volt a zsidók kö
zött. A fejedelem szerepe megfelel annak a politikai és nemzeti messiás
nak, akit a Damaszkuszi Irat szerzője és a Gyülekezet Rendjének szerzője

ábrázol, és akit a zsidóság várt. A qumrani szekta "az idők végén" két
messiást várt. Egy rnessiást Lévi törzséből, Aron leszármazottját, és egy
királyi messiást Juda törzséből, Dávid nemzetségéből.

Összegezzük a rnondottakat a két messiásról, A qumrani iratok az
ároni messiást sokszor nem messiás névvel illetik, hanem nevezik őt "első

pap", vagy "a papok feje", vagy "tórakutató" néven. Az ároni rnessiás
rangban megelőzi a királyi rnessiást. Amikor mind a kettőt megnevezik,
rendszerint előbb szerepel az ároni messiás, mint Izrael messiása (I. QS.
9, 11. és I. QSa. 2, 12.). A rnessiási időkben a lakománál, amint láttuk, a
főpap mindenkit megelőzve foglal helyet.

Az eszkatológiai végső küzdelemben pedig, amelyről bennünket a
"Világosság fiainak harca a sötétség fiaival" eímű irat értesít, a legfőbb

szerepet az ároni messiás játssza. Ebben az iratban olvasunk trombitaje
lekről. kürtjelekről, ezredekről, századokról, harci alakulatokról stb. A
küzdelem, a seregnek .a rendezése és a csatarend megállapítása a főpap

feladata, azazaz ároni messiásé, aki minden ütközetszakaszt áldásával kí
sér (I. Qm. 16, 3, 18, 3, 19, 1. stb.). Az ároni messiás a tanítói hivatalt is
ellátja, amit mellékelve jelez: tórakutató. Az idők végén új utasításokat
fog adni a közösségnek, amelyet meg kell tartaniok.

A királyi messiás viszont a hagyományos, Szeritírásban gyökerező Iz
rael nemzeti hőse. Nevei is ezt mutatj ák: "Izrael közösségének fejedelme",
"Dávid fia". A személye mellett szereplő epítetonok nemcsak diszek, ha
nem egyszersmind rnűködésének jegyei is. A szegények gyámola lesz, az
elnyomottakat segíti, igazságos lesz, az igazságtalanokat megbünteti, az
üldözötteket védelmébe veszi, J a:hvéhoz mindig hűséges lesz. Származásá
ra nézve pedig: Dávid fia. Érdekes, hogy a háborús tekercsben, ahol neki
volna legnagyobb szerepe, mint hadvezérnek, csak mellékesen, egyetlen
egyszer fordul elő, midőn a nevét a 12 törzs fejeinek a nevével együtt
pajzsra kell írni (1. Qm. 5, 1).

A két messiás eszméjének kialakulásához hozzájárult az Oszövetség
téves magyarázata is; abból következtettek, hogy az Úr Phineesszel és
Dáviddal szövetséget kötött. Phineesszel: "Az én szövetségem békéjét
adom neki, övé és ivadékaié lesz a papság" (Num. 25, 12), és Dáviddal:
"Amikor aludni térsz atyáidhoz, felemelem utána ivadékodat ... és meg
szi1árdítom királyságodat" (II. Sám. 7, 11). A két idézettel az Úszövetség
is a két hatalmat, a királyi és a főpapi hatalmat különállónak veszi, mín
den rnessiási értékelés nélkül.

A kettős messiási gondolat kialakulását erősen befolyásolta Zakariás
próféta könyve. A próféta egy víziót lát: két olajfából két aranytólcséren
keresztül ömlik az aranyszínű olaj. A próféta megkérdezi az Urat, hogy
mi ennek a jelentősége. Az Úr azt válaszolja: "Ez a két felkent, akik az
egész föld uralkodója előtt szolgálnak" (Zak. 4, 14). A legtöbb magyarázó
szerint a két olajfa Zorobábel vezér és Józsue főpap, tehát a politikai és a
vallási hatalom képviselői. A héber szöveg az "olaj fiai"-nak mondja őket,

rnert állásuknál fogva mindaketten az Úr felkent jei. E verset vették ta
lán figyelembe a qumraniak, amikor a messíásról szóló eszméjüket meg
alkották. Zakariás prófétának egy másik szövege is elősegítette a qum
rani messíás-gondolat kialakulását, téves értelmezéssel. Zakariásnál ta
lálható a szimbolikus koronázás (6, 9-15): Zakariásnak a még Babiloniá
banélő zsidók ajándékaranyából és ezüstjéből koronát kellett készítenie
és Józsue főpap fejére kellett tennie. Ezután a próféta kijelenti, hogya
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"sarjadék", aki nem más mint Zorobábel, fogja majd a templomot felépi
teni és ,a főpappal együtt dicsőségesen fog uralkodni. E versekben a poli
tikai és a vallási hatalom békében van egymással, magukban foglalják
a qumraniak jámbor óhaját, hogy az igazi törvényes papság és az igazi
törvényes királyság ismét helyreállj anak.

A két messiás alakját a kor vallási és kultikus törekvéseiből tudjuk.
megmagyarázni. A makkabeusi időkben találunk olyan zsidókat, akik ma
gukat chassidim-oknak, azaz jámboroknak nevezték. Ezek a jámborok
nem akarták a Makkabeusokat a politikai úton követni (I. Makk. 7, 12).
Fegyv:erhez csak akkor nyúltak, miután IV. Antiochus Epiphanes szir ki
rály a Jahve-kultuszt Jeruzsálemben lehetetlenné tette. Amidőn Makka
beUIS Judás (Kr. e. 165 Kislev. 25~én) a templomot megtisztította, a kul
tuszt helyreállította, a chassidimok visszahúzódtak.

Judás nem elégedett meg azonban csak a vallásszabadsággal, hanem
a politikai függetlenséget is el akarta érni. Ebben a törekvésében a jám
borok nem támogatták őt és bizalmatlanok voltak a mozgalommal szem
ben. Bízalmatlanságuk a tetőpontra hágott, midőn Judás utóda Jonathán
lett a vezérségben. Jonathán Kr. e. 153-han Alexander Balas szrr király
tól elfogadta a főpapi kinevezést, az aranykoronát és a számára küldött
bíborpalástot. A királyi korona és bíborpalást jelképe annak, hogy J onat
hán szir vazallus fejedelemmé süllyedt. A qumraniak nézete szerint a
templomban Jonathán személyében olyan ember fungált mint főpap, aki
nek a viselkedése a gátlásmentes politíkusé és 'katonáé. A szigorú hívők

alig tudták elviselni, hogy egy modíni alacsonyrendű pap, nem is szádoki
utód, főpaposkodjék. A szadokiták egy része nem volt a dolgok ilyetén i
menetével megelégedve, otthagyta a jeruzsálemi templomot, az áldoza
tokat és az elégedetlenekhez csatlakozott. Ezek alkották az eredeti qum
rani közösséget. A jeruzsálemi görögös irányzattal szemben szektává ala
kultak. A szakadást a következőkben találjuk :

a) Krísztus előtt 153 sátoros ünnepén a nem szadokita Jonathán fő

pap hivatalba lépett. A szígorúan vallásukhoz ragaszkodó szadokiták egy
része sérelmesnek találta, hogy a főpap nem Szádok-nemzetségbeli, hanem
Ithamár-nembeli. Ezt ellentétesnek tartották .a Szentírással, holott már
a pap-próféta, Ezekiel, az úr szolgálatának ellátására elkülönítette a sza
dokitákat a többi levitáktól (Ez. 48, 11 stb.). A szadokitákhoz tartozott
a főpapi tisztség viselése is. Az ithamári ágból származó papok végezhet
tek ugyan papi funkciót (1. Kron. 24, 11), de a 24 papi osztályból 16 volt
a szadokítáké, és csak 8 illette Ithamár nernzetségét, Jonathán főpapsága

a régi rendet felforgatta, mivel ő Ithamár leszármazottja volt.
b) A királyságot és a főpapságot egy kézben egyesítette. Ha az első

Hasmoniták hivatalosan nem is vették fel a királyi cimet, de viselked-é
sükkel "de facto" azok voltak.

Hármas ok miatt fordultak ellenük aszadokita qumranbeliek:
1. Bitorolták .a főpapságot, mert nem voltak a Makkabeusok Szádok

nemzetsége.
2. Bitorolták a királyi méltóságot, holott nem voltak Dávid család

jának leszármazottai.
3. A két méltóságot egyesítették - a qumraniak véleménye szerínt

- ellentétben a Szentírással,
Ezek a körülmények játszottak közre, hogy a qumrani esszénusok két

messíást vártak. A szádoki papság vezetése alatt szádoki hagyományokat
őriztek. Kívánták, hogy mentől előbb visszaálljon a helyes rend, a ha
gyományos szokások, Várták az idők végét, amikor újból szádoki főpap

ül majd a főpapi székben.
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