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A SZÓHASZNÁLAT 

A „messiás” és „messianizmus” kifejezéseket a modern szaktudomány kü-
lönböző módokon használja. Néha a „messianizmus” szót nagyon tág érte-
lemben alkalmazza az Izrael szabadítására vonatkozó mindenfajta eszka-
tologikus ábrázolásra, függetlenül attól, hogy megjelenik-e benne egy 
individuális messiás, vagy sem. Emil Schürer klasszikus műve, a The His-
tory of the Jewish People legújabb, javított kiadása „a messiási eszme sziszte-
matikus áttekintését kínálja, amely az intertestamentális forrásokon 
alapul, beleértve a Holt-tengeri tekercseket is; viszont Báruk és Ezdrás 
apokalipsziseinek felkínált sémája alapján mutatja be azt, mivel ebben a 
két késői kompozícióban találjuk az eszkatologikus várakozás legfejlettebb 
formáját”.1 Bármennyire is hasznos lehet egy ilyen összefoglalás, amely 
összegyűjti a motívumokat, bizonyosan torzítja a történeti képet azzal, 
hogy egy kései, Kr. u. 1. századi mintát vetít vissza a megelőző évszá-
zadokra és elmossa a tényleges messiási várakozás határait. Még ha a 
diskurzusban szigorúan egy individuális alak elképzelésére szorítkozunk 
is, a Messiás kifejezés még mindig több értelemben használatos: 

 
* John J. Collins, „Messianism in the Maccabean Period”, in Judaisms and Their Messiahs at the 

Turn of the Christian Era (szerkesztették: Jacob Neusner, William Scott Green és Ernst S. Frerichs), 
Cambridge 2003,97–109. Fordította: Tamás Dániel. 

1 Emil Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ. Vol. 2, javított és 
átdolgozott kiadás, Geza Vermes, Fergus Millar és Matthew Black szerkesztésében, Edinburgh 1979, 
514. 
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1. Talán a legegyszerűbb feltétel a messiási szöveghelyek meghatáro-
zására az, hogy hol használják a māšîah szót, vagy ennek megfelelőit 
(christos, unctus stb.)2. A messiás szó modern tudományos használata 
azonban nem teljesen egyezik a szó ókori használatával, mivel ez csak 
eszkatologikus jelentőséggel rendelkező felkent alakokra korlátozó-
dik. A Sámuel második könyvében megjelenő felkent királyra, vagy a 
2. zsoltárban előkerülő Isten felkentjére, vagy éppen a qumráni 
tekercsek felkent prófétáira történő utalásokat gyakran nem tekintik 
messiásinak. A messiás kifejezés eszkatologikus használatai még így 
is jelentősen eltérnek. A felkent személy lehet király vagy pap, de 
akár egy olyan természetfeletti alak is, mint aki Hénok képes beszé-
deinek könyvében megjelenik.3

2. A kifejezést néha kifejezetten a dávidi messiásra szűkítik.4 Ez a leha-
tárolás azonban azért veszélyes, mert szem elől téveszthetjük a 
szövegekben szereplő sokféle messiási figurát. 

3. Sok kutató olyan szöveghelyekre is kiterjeszti a messiási elképzelést, 
ahol ez szó szerint nem is szerepel, csak bizonyos értelemben a sza-
badulás közvetítőjére történik utalás. Schürer értekezése tartalmazza 
a Szibillai jóslatok 3,49. 652–56 szakaszait is, amik egy eljövendő 
királyra utalnak, de nem használják a felkent jelzőt; nem ritkán Lévi 
messiásáról is beszélnek a Lévi testamentuma 18. alapján, ahol ez a 
jelző szintén nem jelenik meg. Ez a tágabb értelmezés szintén össze-
mos jelentős különbségeket, de rámutat arra a tágabb környezetre, 
amelyben a zsidó messianizmust szemlélnünk kell. 

Semmi sem tanúskodik arról, hogy a māšîah szó vagy ennek megfelelője 
eszkatologikus értelemben szerepelne bármely, bizonyíthatóan a Kr. e. 2. 
századból származó szövegben, noha a qumráni szóhasználat minden 
bizonnyal ebből a korból ered. Aránylag kevés szövegtanú maradt ebből a 
korból, amely a dávidi vonal helyreállításának reményéről szól, ehelyett a 
különböző csoportosulásokban rengeteg eltérő üdvösségközvetítő alakot 
találhatunk. 

 
2 Ezt a kritériumot követte J. H. Charlesworth: „The concept of the Messiah in the Pseudo-

epigrapha”, in Aufstieg und Neidergang der Römischen Welt, Berlin 1979/2.19.1, 188–218. Charlesworth az 
ószövetségi alakokhoz kapcsolódóan a teljes pszeudoepigráf iratgyűjteményt vizsgálja meg egy 
meghatározott történelmi korszak helyett. 

3 Lásd A. S. van der Woude és M. de Jonge, „Messianistic Ideas in Later Judaism”, in Theological 
Dictionary of the New Testament 9 , 1974, 509–527. 

4 Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ. Vol. 2, i. m. 518–519.: „A 
kereszténység előtti zsidóság – már amennyire pontosan meg tudjuk határozni a várakozásukat – a 
Messiást teljesen embernek, Dávid házából származó királyi sarjnak tartotta.” A messiás itt egyértel-
műen elkülönül a holt-tengeri tekercsekben tetten érhető papi és prófétai alakoktól. 
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MESSIANIZMUS A KR. E. 2. SZÁZADBAN 

A Sirák fia könyve egy, a Kr. e. 2. század elején élt jeruzsálemi, mélyen 
vallásos írástudó nézeteit tárja elénk. Ahogy az jól ismert, Sirák fia kevés 
érdeklődést mutat bármilyen eszkatológia iránt. Az isteni közbeavatkozást 
kérő imádság (Sir 36,1–17) hangneme annyira eltérő a könyv többi részétől, 
hogy hitelességét meg kell kérdőjelezni. Azonban még itt sem találunk 
hivatkozást a Messiásra. Sirák fia hosszan dicséri Dávidot (Sir 47,1–11), de 
nem él azzal a lehetőséggel, hogy a dávidi vonal helyreállításáról beszéljen. 
A kijelentés, hogy Isten felemelte szarvát mindörökre (Sir 47,11), még nem 
feltétlenül jelenti, hogy a dinasztia örökre fennmarad.5 A 49,4–5-ben a 
szerző azt állítja, hogy a dávidi királyok „szarva” másnak adatott, mert 
három király kivételével mindenki bűnös volt. Csak az 51. fejezetbe 
beillesztett héber nyelvű zsoltár 12. és 13. versében találhatjuk meg a dávidi 
vérvonal visszaállítását (a „h” sorban), de ez a zsoltár szinte biztosan ké-
sőbbi betoldás. Sirák fia számára Dávid dicsősége a múlté. Ráadásul a Sir 
45,25 összehasonlítja a dávidi szövetséget az áronival és azt sugallja, hogy 
ez utóbbi bizonyos szempontból elsőbbséget élvez.6 Az Áronnal kötött 
szövetség sokkal részletesebben kidolgozott, mint a dávidi (Sir 45,6–22). 
Semmi kétség, hogy Sirák fia a maga korában Simon főpapot tekintette az 
isteni áldás közvetítőjének (Sir 50,1–21). A bölcset a dávidi messianizmus 
azért érdekli kevéssé, mert elégedett a papi teokratikus vezetéssel. 

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy Sirák fiát nem érdekli a dávidi 
Messiás.7 Ezzel szemben a harmadik szibillai jóslatot gyakran idézik a 
messianizmusról szóló értekezések.8 A leglényegesebb bekezdés a Szibillai 
jóslatokból a 3,652–656: „Azután királyt küld az Isten a naptól, aki véget vet 
a harcoknak az egész földön, némelyeket megöl, másokat szövetségre 
kényszerít. Ezeket pedig nem saját terve alapján teszi, hanem a hatalmas 
Isten nemes tanításainak engedelmeskedve.” Erről a királyról azonban 
 

5 Lásd: A. Caquot, Ben Sira et le Messianisme, Semitica (1966/16) 55., lásd még: H. Stadelmann, Ben 
Sira als Schriftgelehrter, Tübingen, Mohr, 1980, 160. 

6 A görög szöveg jelzi a királyi szövetség korlátait, ami csak apáról fiúra száll, ezzel szemben a 
papi szövetség érvényes Áron minden leszármazottjára. A zsidó nahalat ’iš lipnê kebôdô valószínűleg a 
korrekciója a nahalat ’iš libnô lebaddô kifejezésnek, melynek jelentése „az egyedül az apáról fiúra szálló 
örökség”. B.Vawter, „Realized Messianism”, in De la Tôrah au Messie, Mélanges Henri Cazelles, Párizs 
1981, 270. 

7 Lásd Caqout, Ben Sira et la Messianism. i.m. Lásd még T. Middendorp: Die Stellung Jesu Ben Srias 
zwischen Judentum and Hellenismus, Leiden 1973, 174; Stadelman: Ben Sira, i. m., 164. Néhány kutató 
ennek ellenére itt is megtalálja a dávidi messianizmus nyomait: G. Maier: Mensch und freier Wille, Nach 
den jüdischen Religionsparteien zwischen Ben Sira und Paulus, Tübingen 1971, 57; R. H. Lehmann: Ben Sira 
and the Qumran Literature, Revue de Qumran (1961/3), 103–116. 

8 Például Schürer, The History of the Jewish People vol. 2, 501. „A legősibb Szibillai jóslatokban (Kr. 
e. 140 körüli) a messiási prófécia jelenléte gazdag és bőséges.” 
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senki nem mondja, hogy dávidi származású, sőt azt sem, hogy zsidó lenne. 
Máshol a jóslat többször is kijelenti, hogy a történelmi fordulópont akkor 
érkezik el, amikor eljön a „hetedik birodalom, amikor Egyiptom görögök 
nemzetségéből származó királya fog uralkodni” (Szibillai jóslatok 3,193; vö. 
3,318 és 3,608). A Ptolemaida dinasztia hetedik királyáról, VI. Ptolemaiosz 
Philométórról (ha Nagy Sándort is számítjuk), vagy sokkal valószínűbb, 
hogy az őt követő Ptolemaiosz Neósz Philopátérről van szó. A Szibillai 
jóslatok 3,652–656 nagy valószínűséggel ugyanerre a királyra utalnak. A 
„Naptól érkező király” kifejezés az egyiptomi mitológiából ered, és meg-
található még a hellenisztikus kor egyiptomi eszkatologikus próféciájában, 
a Fazekas jóslatában is.9 Más művemben felvetettem, hogy a harmadik 
szibillai jóslatot IV. Oniás egyik követője szerkesztette, aki a zsidó főpap 
leszármazottja volt és Ptolemaiosz Philométór hadseregében katonai 
vezetővé vált.10 Mindenesetre a jóslat tükrözi a zsidók nézeteit, akik 
Egyiptom politikai és katonai erejére úgy tekintettek, mint ami megvédi 
Júdeát a szír Szeleukida fenyegetéstől. Itt újra találkozunk egy olyan 
politikai nézettel, ahol nincs helye zsidó Messiásnak, ráadásul figyelmen 
kívül hagyja a Makkabeus-felkelés történelmi realitását.11

El kell vetni azt az elképzelést, hogy messiási utalásnak tekintsük a 
Szibillai jóslatok 3,265-294-et.12 A szakasz egy bizonyos királyi törzs helyre-
állítására utal, „kinek magva soha nem szakad meg”, de az utalás itt 
a zsidó népre vonatkozik és nem a dávidi dinasztiára. A szöveg kontextusa 
a babiloni fogságból való hazatérő zsidók restaurációja. A király, akit a 
mennyei Isten küld (Szibillai jóslatok 3,286), kétségkívül Círusz perzsa 
király.13 Ha ennek a bekezdésnek a jóslatban bármi köze is van a vég-
időhöz, akkor az azt sugallja, hogy a zsidók végső helyreállítása egy idegen 
király által megy végbe.14

 
9 Bővebben lásd J. J. Collins, The Sybilline Oracles of egyiptian Judaism, Missoula 1974, 40–44; 

Between Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, New York 1983, 68–70. A Fazekas 
jóslatáról ld. L. Koenen, The Profecies of a Potter: A Profecy of World Renewal Becomes an Apocalypse, 
Proceedings of the Twelfs International Congress of Papyrology, Ann Arbor 1970, 249–254. 

10 The Sybilline Oracles, The Old Testament Pseudoepigrafia, szerk. J. H. Charlesworth, New York 
1983, 355–356. 

11 A. Momigliani, La Portata Storica dei vaticini sul Settimo Re nel Terzo Libro degli Oracoli Sibillini, 
Forma Futuri, in Studi in Onore del Cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975, 1077–1084. A szerző talál 
olyan helyet a 194. versben, amely támogatja a Makkabeus-felkelést – „és akkor a hatalmas Isten népe 
újra erős lesz” –, de ez a jövőre utal, és nem határoz meg semmilyen kapcsolatot a Makkabeusokkal. 

12 J. Nolland, „Sib. Or. III.265-94, An Eraly Maccabean Messianistic Oracle”, in Journal of 
Theological Studies (1979/30) 158–167. Kritikámat lásd: Between Athens and Jerusalem, 67. 

13 Ld. Schürer, The History vol. 2, i. m., 501. 
14 Szibillai jóslatok 3,49, ami megjelenik egy római kori jóslatban is, ahol egy „szent fejedelemről” 

írnak, aki uralni fogja a földet. Talán egy zsidó királyra utal, vagy esetleg magára Istenre. 
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Általános az egyetértés abban, hogy a Makkabeus-kor apokalipsziseit 
kevéssé érdekli a dávidi vérvonal helyreállítása. Századokon keresztül a 
zsidók és a keresztények a Dániel 7-ben megjelenő személyt, aki „az 
Emberfiához hasonló”, a Messiással azonosították,15 de ez az értelmezés 
ma már nehezen tartható.16 A messiási értelmezéssel az a probléma, hogy 
Dániel sohasem hivatkozik kifejezetten dávidi Messiásra, és nem mutat 
semmifajta érdeklődést a dinasztia helyreállítása iránt.17 Az üdvösség 
egyetlen egyértelműen azonosítható közvetítője Mihály arkangyal, aki a 
feltámadás előtt felkel a győzelemre (Dán 12,1). A nézetet, mely szerint a 
Dán 7-ben az „Emberfiához hasonló” egy természetfeletti alak, alátámaszt-
ja a hasonlóság a 10–12. fejezetben Mihály arkangyal egyértelmű szerepe, 
valamint magának a 7. fejezetnek az ábrázolásmódja között.18 Ez az emberi 
alak olyan, mint az Emberfia, csakúgy, mint az angyali hírnök Dán 8,15-
ben, akinek emberi a megjelenése, ugyanúgy, mint az Ezekiel látomásában 
szerepelő személynek, aki „emberi alakhoz hasonló” (Ez 1,26). (A Dániel 
10,5 és 12,6–7 az angyalokról egyszerűen úgy beszél, mint „emberekről”.) A 
mennyei lény, aki Dánielnél „az Emberfiához hasonló”, előfutára a Hénok 
képes beszédeiben megjelenő Emberfiának, akit Messiásnak is hív, de Dániel 
nem tulajdonít neki messiási szerepet. Az egyedüli „felkent” személyek, 
akikről Dániel beszél, a helyreállítás idejének „felkent fejedelme” (talán 
Józsué főpap) és a fölkent, akit 62 hét után letaszítottak (a meggyilkolt III. 
Oniás főpap). 

Dániel könyvének a Dávidnak tett ígéret iránti érdektelenségét együtt 
kell szemlélni a bölcs tanítók vagy maśkîlîm elképzeléseivel, akikkel a szer-
ző feltehetően azonosítható. A dánieli hagyomány pre-Makkabeus részét 
képező 1–6. fejezetekben a próféta és barátai pogány királyok hűséges 
szolgái. A Dán 2-ben megjelenő kő, amelyet nem emberi kéz faragott és 
később nagy heggyé válik, valószínűleg a zsidó királyságot jelképezi, de a 
hangsúly a történetben inkább Dániel látnoki képességein van, és nem a 

 
15 Az Emberfia alakjának értelmezéseiről készült összegzésről lásd A. J. Ferch: The Son of Man in 

Daniel 7, Berrien Springs 1979, 4–36. 
16 A messiási interpretáció védelmében lásd G. R. Beasley-Murray, „The Interpretation of Daniel 

7”, in Catholic Biblical Quarterly (1983/45) 44–58.  
17 Vö. Jonathan A. Goldstein, „How the Authors of 1 and 2 Maccabees Treated the ‘Messianic’ 

Promises’, in Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era (szerkesztették: Jacob 
Neusner, William Scott Green és Ernst S. Frerichs), Cambridge 2003, 69–96. 

18 Bizonyítéknak lásd J. J. Collins, The Apocalyptic Vision of the Book of Daniel, Missoula 1977, 123–
152; Uő., The Apocalyptic Imagination, New York 1984, 81–83. Az angyali értelmezést szintén védi A. 
Lacocque: The Book of Daniel, Atlanta 1979, 133; C. Rowland, The Open Heaven. A Study of Apocalyptis in 
Judaism and Christianity, New York 1982, 178–182; és Ferch, The Son of Man, i. m., 174. 
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királyság eljövetelének várásán.19 A 7–12. fejezetek az idegen uralmat sok-
kal direktebben elutasítják. A 7. fejezetben azt olvashatjuk, hogy a király-
ság a Magasságbeli szentjeinek adatik, ami ismét csak az egyetemes kiter-
jedésű zsidó királyság. Ennek a királyságnak a jellege azonban nincs 
kidolgozva. Az a tény, hogy a királyság összekapcsolódik a „szentekkel” 
vagy az angyalokkal, arra utal, hogy Dánielt jobban izgatja a királyság 
mennyei dimenziója, mint a földi. Dánielnek tudomása van a „szentek” 
párbeszédeiről (Dán 8,13–14) és angyali kinyilatkoztatásokat kap.20 A 
könyv leghangsúlyosabb kinyilatkoztatása a 12. fejezetben a feltámadásról 
és a csillagokba való felmagasztaltatásról szól. Úgy tűnik, hogy a maśkîlîm 
elsődleges elképzelése a tiszta élet (Dán 11,35) és a mennyei bölcsesség 
mellett a halál utáni felmagasztaltatás. Ezeknek az embereknek a Makka-
beusok törekvései nem segítettek – ha egyáltalán segítettek –, és a dávidi 
Messiás is teljesen érdektelen maradt számukra. 

Nem azt feltételezem, hogy a dánieli elképzelések összeegyeztethetet-
lenek a messiási várakozással, pusztán csak azt gondolom, hogy a messi-
anizmust nem tartják lényegesnek. Dániel könyvéhez hasonlóan a hénoki 
hagyományt is kifejezetten érdekli a mennyei világ. Az Állat-apokalipszis 
már támogatja Makkabeus Júdást, és előrevetít egyfajta eszkatologikus 
vezetőt. Hogy az 1Hén 90,37–38-ban megjelenő „fehér bika” a dávidi Messi-
ás-e, ezt nehéz eldönteni. Goldstein azt állítja, hogy a bika „minden bi-
zonnyal királyi származású és uralkodik a zsidók és a nemzetek felett”.21 A 
szöveg mindössze annyit mond, hogy „minden vadállat és az összes vad-
állat tartott tőle, és folyamatosan hozzá könyörögtek” (1Hén 90,37; Dobos 
Károly Dániel fordítása), de ez nem feltétlenül és szükségszerűen foglalja 
magában a királyi szerepet. Goldstein azzal zárja, hogy ez a Messiás 
Dávid, mert „az ő személye és 1Hén 89,59–90,25-ben az Isten nyájának 
hanyag angyali pásztorai levezethetők az Ez 34-ből, ahol ‘Dávid’ fog 
uralkodni a választottakon, miután Isten megszabadítja őket a gonosztól”. 
Ez így túl egyszerű. Az Állat-apokalipszis ábrázolásmódja nem vezethető le 
egy az egyben az Ez 34-ből vagy bármely más forrásból.22 A fehér bika 
egyáltalán nem jelenik meg Ezekiel képi világában, de ha megjelenne is, 

 
19 J. J. Collins, Daniel, with an itroduction to Apocalyptic Literature, Forms of Old Testament 

Literature 20, Grand Rapids 1984, 46–53. 
20 Vö. Dán 8,13, ahol világos, hogy a „szentek” angyalok. 
21 Lásd Goldstein cikkét a jelen kötetben: „How the Authors of 1 and 2 Maccabees Treated the 

’Messianic’ Promises’, in Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era (szerkesztették: 
Jacob Neusner, William Scott Green és Ernst S. Frerichs), Cambridge 2003, 69–96. 

22 Az állatok apokalipszisének ábrázolásmódjáról lásd P. A. Porter, Metaphors and Monsters. A 
Literary-critical Study of Daniel 7 and 8, Lund 1983, 46–60; J. C. VanderKam, Enoch and the Growth of 
Apocalyptic Tradition, Catholic Biblical Quaterly Monograph Series 16, Washington 1984, 164–167. 
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akkor sem társíthatnánk hozzá automatikusan ugyanazt a jelentést az 
eltérő kontextus miatt. Lehetséges, hogy ez az alak a dávidi Messiás, de a 
dávidi származás nem mutatható ki. Itt kell kiemelni George Nickelsburg 
alapos elemzését, amit erről a bekezdésről készített.23 Miként azt Nickels-
burg írja, a fehér bika nem üdvösségközvetítő alak. Ez a szerep Makkabeus 
Júdásnak („a kosnak”) jut, aki angyali és végső soron isteni támogatást 
kap. 

A hénoki hagyomány elsődleges érdeklődése a messianizmus iránt a 
Képes beszédek könyvének transzcendens Messiásában tűnik fel, mint ezt 
Nickelsburg helyesen megállapította. Bár ezt az alakot Messiásnak neve-
zik, nem képviseli a dávidi vonal restaurációját és személyiségének csak 
egy része hozható kapcsolatba Dáviddal.24 Ennek az alaknak a legszembe-
tűnőbb vonása transzcendens karaktere, mely sokban hasonlít a Dán 7-re. 
Ennek a transzcendens királynak és bírónak a fejlődése kapcsolatban áll a 
hénoki és dánieli hagyomány dávidi Messiás iránti érdektelenségével és az 
ő spekulatív és misztikus irányultságukkal. 

TRANSZCENDENS SZABADÍTÓ ALAKOK 

Az Isten alatt elhelyezkedő transzcendens szabadító alakokról szóló elkép-
zelés talán a legfontosabb fejlődési fázisa a Kr. e. 2. századi (tág érte-
lemben vett) zsidó messianizmusnak. Ezek az alakok fontos szerepet 
játszanak a qumráni tekercsekben. A Közösségi Szabályzat (1QS) beszél a 
Világosság Fejedelméről, aki felülkerekedik a Sötétség Angyalán. A Há-
borús Tekercs a Világosság Fejedelmét szembeállítja Beliállal (13,10–12, vö. 
CD 5,18) és minden kétséget kizáróan azonosítja Mihály arkangyallal (CD 
17,7). A 11QMelkizedek c. iratban Melkizedek jelenik meg, mint egy 
mennyei személy (elohim), aki szemben áll Beliállal. Ez a fajta termé-
szetfeletti alakok közötti dualizmus már fejlett formájában megjelenik 
Amrám Testamentumában, melyet paleográfiai szempontból a Kr. e. 2. szá-
zad közepére datálhatunk. Ha a szerkesztő J. T. Milik helyesen rekonst-
ruálta az iratot, két alak szembenállásáról beszélhetünk. Az egyik Mihály, 
Melkizedek vagy a Világosság Fejedelme, a másik Beliál, a Sötétség Feje-
delme vagy Melchireša. A fennmaradt források csak a Melchireša nevet 
őrizték meg, de ő minden bizonnyal Melkizedek ellentétpárja.25

 
23 Lásd: George W. E. Nickelsburg, „Salvation without and with a Messiah: Developing Beliefs in 

Writing Ascribed to Enoch”, in Judaisms and Their Messiahs, 49–68. 
24 J. Theisohn, Der auserwählte Richter, Göttingen 1975; Collins, The Apocalyptic Imagination, 142–

154. 
25 J. T. Milik, „4Q visions de Amram et une citation d’Origene”, in Revue Biblique (1972/19), 77–97; 

Uő.: „Milkî–sedeq et Milkî–reša dans les anciens écrits juifs et chrétiens”, in Journal of Jewish Studies 
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Qumrán dualizmusa széles körben ismert, és logikusan hiszik azt, 
hogy részben a perzsa befolyás alakította, különösen a képi világát, a vilá-
gosság és sötétség és a két egyenrangú angyali alak ellentétét.26 A dualiz-
mus eredete azonban homályban marad. Egy dualizmus felé hajló tenden-
cia található a Virrasztók könyvében is, Hénok első könyvében, ahol Mihály és 
a jó angyalok állnak szemben a lázadó virrasztókkal, és a Jubileumok 
könyvében, ahol pedig a Jelenlét angyala és Masztéma állnak szemben, 
azonban ezekben az iratokban nem jelenik meg a világosság–sötétség 
dualizmusa. Már a korai fogság utáni korban feltűnik a Sátán, aki az Úr 
angyalával áll szemben a Zak 3-ban (a perzsa hatás itt szintén elképzel-
hető). Dániel könyvében Mihály úgy jelenik meg, mint egy mennyei 
szabadító alak, de az ő ellenfelei a perzsák és görögök angyali „fejedelmei”, 
és nem a Sötétség Fejedelme vagy a gonosz.27 Dániel könyvében Mihály 
szerepe emlékeztet „az Úr seregének fejedelmére”, aki emberi alakban 
megmutatkozik Józsuénak (Józs 5,13–15), és általában a hagyományos „Úr 
angyalára” (malak JHWH).28 Röviden: az angyali szabadító szerep elkép-
zelés egy kiemelt angyal által történő betöltése korai bibliai gyökerekkel 
rendelkezik. Mindemellett ezek az alakok sokkal kiemeltebb és fontosabb 
szerepet kaptak a hellenista korban, amikor konkrét nevekkel illették őket, 
és sokkal inkább kidolgozták az apokaliptikus elgondolásban betöltött 
szerepüket. 

Az angyali szabadító alakok iránti érdeklődés megjelenése hihetetlen 
hatással volt a későbbi hagyományra. Jézusnak az „Emberfiaként”29 való 
keresztény azonosításában és a megdicsőült Krisztus korai leírásánál 
fontos tényező ez a tradíció.30 A judaizmuson belül is megjelennek ilyen 
alakok Hénok képes beszédeinek könyvében, vagy Jaoel Ábrahám apokali-
pszisében, és természetesen Metatron Hénok harmadik könyvében, akit 
„kisebb JHWH”-nak is neveztek.31 További zsidó iratok is rendelkeznek 

 
(1972/23), 95–144. Lásd még P. J. Kobelski, Melchisedek and Melchireša, Catholic Biblical Quarterly 
Monograph Series 10, Washington 1981, 24–36. Melchireša szintén megjelenik 4Q280-ban, ahol ő az 
átok tárgya. 

26 Lásd Kobelski, Melchisedek, i.m., 84–98. P. von der Osten-Sacken, Gott und Belial, Göttingen 
1969. Ő elsősorban az izraelita háttérre fókuszál. 

27 Ld. J. J. Collins, „The Mithology of Holy War in Daniel and the Qumran War Scroll. A Point of 
Transition in Jewish Apocalyptic”, in Vetus Testamentum (1975/25), 596–612, szembeállítja, hogyan 
használja Dániel a kánaánita mitológiát, és miként merít a Háborús Tekercs a perzsa dualizmusból.  

28 Lásd Rowland értekezését: „The development of an exalted angel in apocalyptic literature”, in 
The Open Heaven, i. m., 94–100. 

29 B. Lindars, „Re-enter the Apocalyptic Son of Man”, New Testament Studies (1975–76/22), 52–72. 
30 Rowland, The Open Heaven, i. m., 100–101; 112–113. Jel 1,13–17 alapján. Megjegyzendő, hogyan 

határozza meg a Zsidókhoz írt levél Krisztus szerepét az angyalokkal kapcsolatban. 
31 Rowland, The Open Heaven, i. m., 102–103; 110. Lásd még I. Gruenwald, Apocalyptic and 

Merkavah Mysticism, Leiden 1980. 
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hagyományosabb Messiás képpel, melyeket transzcendens vonásokkal 
egészítenek ki: pl. Ezdrás negyedik könyve, ahol a szerző nyíltan kijelenti, 
hogy a Messiás meg fog halni (4Ezd 7,29), és bemutatja őt úgy is, mint aki 
a felhőkbe emelkedik a tenger mélyéről (4Ezd 13).32

A későbbi rabbinikus zsidóság a „két mennyei erő” ellentétének elter-
jedt mivoltáról tanúskodik. Az ellentétek egyik eleme egy főangyal vagy 
közvetítő elképzelése, melyet Dániel könyvének 7. fejezetéből és más 
szövegrészekből merítenek.33 Ez a szembenállás kevéssé jelenik meg a 
Makkabeus kori iratokban. Van azonban egy szembetűnő állítás a Jubileu-
mok könyvében:34

Mert sok nemzet van és sok nép, és mindegyik az övé, és lelkeket állított föléjük 
hatalommal, hogy félrevezessék őket. De Izrael fölé nem választott ki sem angyalt, 
sem lelket, mert ő uralkodik felettük egyedül, és megőrzi őket, és megmenti őket 
angyalainak és lelkeinek kezétől és minden más hatalom kezétől. (Jubileumok könyve 
15,31– 32)  

Ez a bekezdés megerősíti a MTörv 32-t,35 de úgy tűnik, hogy ellent mond 
Dániel könyvének, ahol Izraelnek a perzsákhoz és a görögökhöz hasonlóan 
fejedelme van, és ez Mihály. Ezen kívül a Jubileumok könyve nem szűksza-
vú az angyalok szerepével kapcsolatban. A Jelenlét Angyala közbeavat-
kozik és meghiúsítja Masztema tervét Izsák feláldozásánál (Jubileumok 
könyve 18), vagy máskor a kivonulásnál (48). A Jubileumok könyve nem zárja 
ki egy kiválasztott angyal létét, aki Masztema vagy Beliál ellenfele, de 
tagadja, hogy ő lenne Izrael fejedelme a Második Törvénykönyvnek meg-
felelően. 

Egy feszültség szintén nyilvánvaló a qumráni Háborús tekercsben (13. 
hasáb), ahol ez áll: 

Te, Istenem, megmentettél minket a magad számára, örök népül és a világosság 
csoportjába soroltál minket hűséged folytán. És a Világosság Fejedelmét jelölted ki 
régtől, hogy segítsen bennünket.36

A tekercs ezzel a kérdéssel folytatódik: „Ki hasonló hozzád erőben, Izrael 
Istene? Erős kezed a szegényekkel van, melyik angyal vagy fejedelem ér fel 
a Te arcod segítségével?”. Úgy tűnik, hogy ez a kérdés egyfajta korrigá-

 
32 M. E. Stone, „The Concept of the Messiah in IV Ezra”, Religions in Antiquity: Essays in Memory of 

E. R. Goodenough, ed. J. Neusner, Leiden 1968, 295–312; még U. B. Mueller, Messias und Meschensohn in 
jüdischen Apokalypsen und in der Offenbarung des Johannes, Gütersloh 1972, 107–153. 

33 A. F. Segal: Two Powers in Heaven: Early Rabbinic Reports about Christianity and Gnosticism, Leiden 
1977, 149–151. 

34 Ezt a bekezdést Prof. Jean–L. Duhaime ajánlotta figyelmembe a Montréali Egyetemről. 
35 MTörv 32,8–9, a LXX-ban és a 4QDeutq-ban az „Isten fiai” áll. 
36 1QM 13,9–10, Fröhlich Ida (ford. és szerk.), A qumráni szövegek magyarul, Studia Orientalia, 

Piliscsaba és Budapest, 2000. 



JOHN J. COLLINS 40

lásként áll a Világosság fejedelmére tett utalás után, ami önmagában nem 
illik bele a szövegbe.37 Noha az irat önmagában nem tagadja egy angyali 
fejedelem szerepét, de egyértelműen alárendeli Istennek. Hasonló módon, 
a Háborús Tekercsben (1QM 17,7) Isten „Az isteni lények közé emeli Mikaél 
szolgálatát és Izrael uralma lesz minden élőlény fölött.” Itt megint Mihály 
játszik szerepet, de ő elsősorban az Isten hírnöke.38 Felesleges mondani, 
hogy az Emberfia szintén alá van rendelve Istennek Dániel könyvében, 
Hénok képes beszédeinek könyvében, mint ahogy Metatron is, Hénok 
harmadik könyvében. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az angyali szabadító alak együtt van jelen a 
qumráni tekercsek emberi messiásvárásával, még olyan egyedi iratokban 
is, mint a Közösségi Szabályzat (1Q5) vagy a Damaszkuszi Irat (CD). Noha a 
messiásvárás két fajtája (transzcendens és földi) eltér eredetében és célját 
tekintve, mégsem zárják ki egymást.39

A HASMONEUSOK 

A kérdés, hogy miképpen teljesednek be a dávidi leszármazáshoz fűzött 
remények, új módon merült fel a Hasmoneus dinasztia felemelkedésével, 
amint ezt Goldstein már tárgyalta.40 Habár mi nem fogadjuk el Goldstein 
jellemzését Dániel könyvének „alapvető tanításairól” vagy a Makkabeusok 
első könyvében megjelenő „gúnyos Dániel-paródiákról” szóló nagyszerű 
megfigyelését, azt el kell ismernünk, hogy alapvető különbség van az apo-
kalipszisek nézőpontja és a „Hasmoneus propaganda” nézőpontja között. 
Az 1Makk szerzőjét ugyanúgy kevéssé érdekli a dávidi származás, mint 
Dánielt, de alapvetően más okokból. Ő a Hasmoneusokat tekinti a megfe-
lelő üdvösségközvetítőknek. Ahogy Goldstein és korábban Arenhoevel is 
rámutattak, 41 az 1Makk 5,62 erre a legkirívóbb példa: a Makkabeusok 
családja „a férfiaknak abból a fajtájából volt, amely szabadulást hozott 
Izraelnek.” Nem szükséges, hogy itt a 2Sám 3,18-ra történő utalást lássunk, 
ami Dávid keze által szabadulást ígér egy meghatározott történelmi 

 
37 J.–L. Duhaime, „La Rédaction de 1QM XIII et l’Evolution du Dualisme a Qumrân”, in Revue 

Biblique (1977/84) 210–238. 
38 Duhaime ezt a bekezdést másodlagosnak veszi. 
39 A messianizmus két fajtájának klasszikus különbségeiről lásd: S. Mowinckel, He That Cometh, 

Nashville 1955, 281. Mindkettő együttes meglétéről: Collins: The Apocalyptic Imagination, i. m. 139.; D. 
Dimant, „Qumran Sectarian Literature”, in Jewish Writings of the Second Temple Period, Compendia 
Rerum Iudicarum ad Novum Testamentum, ed. M. E. Stone, Philadlephia 1984, 538–542. 

40 Vö. Jonathan A. Goldstein, „How the Authors of 1 and 2 Maccabees Treated the ’Messianic’ 
Promises’, in Judaisms and Their Messiahs, 69–96. 

41 D. Arenhoevel, Die Theokratie nach dem 1 und 2 Makkabäerbuch, Mainz 1967, 40–44. 
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helyzetben, de az világos, hogy a szerző nem várja Dávid utódját, aki 
elhozza Izrael megváltását. 

Az szintén jól látható, hogy a Makkabeusok első könyvének nem áll 
szándékában azt állítani, hogy a messiási próféciákat beteljesítették a 
Makkabeusok. Ennek oka és mozgató elvei kevésbé egyértelműek. 
Goldstein egy nagyon kifinomult stratégiát társít a szerzőhöz, aki sugallja, 
hogy Mattatiás fiai beteljesítették a próféták jövendöléseit anélkül, hogy 
ezt valóban kimondaná. Egy ilyen tételt nagyon nehéz bizonyítani. A kér-
dés itt az, hogy vajon az 1Makk szerint a Hasmoneus dinasztia teljes 
értékű módon átveszi-e a dávidi dinasztia helyét. Goldstein szerint ez az 
értelmezés indokolt, és előkészítő mozzanatnak találja 1Makk 2,57-et: 
„Isten nem örökre választotta ki magának Dávid nemzetségét”. Az apró 
mozzanat itt azonban az, hogy csak Dávidról mondja a szöveg, hogy eis 
aionas örökölni fogja a királyságot.42 Goldstein azzal érvel, hogy a többes 
szám (a görögben vagy héberben) nem feltétlenül jelenti, hogy „mind-
örökké”, noha a leggyakrabban így fordítható. Mivel bevallja, hogy a mon-
dat jelentheti azt is, hogy mindörökké, ezért megalapozatlan a javaslata, 
hogy az 1Makk egy sokkal ritkábban használt jelentést indokol. Viszont 
elég valószínű, hogy a Makkabeusok első könyvének szerzője megerősí-
tette a Dávid nemzetségére vonatkozó hagyományos reményeket, de azo-
kat ki is terjesztette az eszkatologikus jövőre. A dávidi Messiás a törté-
nelemben hozza el a szabadulást, sokkal inkább, mint az Állat-apokalipszis 
fehér bikája. Azonban ellentétben az apokalipszissel, az 1Makk nem 
nagyon foglalkozik az eszkatologikus jövővel és nem tartja azt a közeljö-
vőben bekövetkezőnek. Ezzel egy időben a Hasmoneusok elhozhatják 
Izraelnek a megváltást. Uralmukat olyan bibliai előképekkel legitimálja, 
mint például Fineász, aki elnyerte az örök papságot. 

A Makkabeusok második könyve esetében jól megalapozott Goldstein 
feltételezése, hogy a második levél szerzője támogatta a Hasmoneus 
dinasztiát a királyság, a papság és a megszentelés restaurációjára tett 
tekintélyes hivatkozás alapján (2Makk 2,17). A levél rövidségének fényé-
ben nem világos, hogy ez szükségszerűen magába foglalja-e a Dávidnak 
tett ígéret elutasítását.43 A lerövidített történet a könyvben nem tesz 
egyértelmű messiási kijelentéseket a Hasmoneusokra és egyáltalán nem 
nyilatkozik messiási kérdésekben. Ez ismételten nem feltétlenül jelenti a 
Dávidnak tett ígéret elvetését, pusztán a szerző másra helyezi a hangsúlyt. 

 
42 J. A. Goldstein, I Maccabees, Anchor Bible 41, Garden City 1976, 240. 
43 Megalapozatlan Goldstein elképzelése, hogy ez a levél ellenkezést váltott ki a leontopoliszi 

templommal szemben, és különösen is következetlen a folytatásra nézve, hiszen Leontopoliszból az 
Oniások támogatták Alexandrosz Janneoszt. 
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QUMRÁN 

A qumráni tekercsekben egy dávidi Messiás várásának határozott körvo-
nalai bontakoznak ki gyakran a kettős messianizmus, egy ároni és egy 
izraeli messiásvárás kontextusán belül.44 A Tizenkét pátriárka végrendeleté-
ben is megjelenő kettős messianizmusról sokan úgy gondolják, hogy 
szemben áll a Hasmoneusok által kombinált királyi és papi címekkel, 
azáltal, hogy a két hivatalt elválasztja egymástól.45 Figyelemreméltó, hogy 
a Kr. e. 1. században a dávidi messianizmus legkidolgozottabb formáját 
egy, a Hasmoneusokkal szemben nagyon kritikus iratban, a Salamon 
zsoltáraiban találjuk meg.46

A qumráni messianizmust úgy is tekinthetjük, mint egy hagyomány 
fejlődését, ami létezett ugyan a korai Makkabeus-korban, de nem volt 
meghatározó jelentőségű. A kettős messianizmus elképzelése, ami a papi 
messiásnak tulajdonít elsődleges szerepet, a fogság utáni közösség szerke-
zetéből adódik, mint ahogyan arról Zak 1–6 fejezetei is tanúskodnak. A 
babiloni fogság utáni korban a főpap volt a közösség egyedüli vezetője, 
mint ahogy ezt a Sirák fiáról szóló reflexióban láthattuk. Az arámi nyelvű 
Lévi-apokrifon, melyet a kairói genizában találtak, és qumráni töredékek 
szintén tanúsítanak, a királyi terminológiát Lévire alkalmazza, és nem 
említi Júdát azokon a helyeken, ahol együtt szerepelnek a görög nyelvű 
Lévi végrendeletében. Úgy tűnik, hogy az ideális főpap elképzelése 
megelőzi a kettős messianizmus elképzelését a testamentumok hagyomá-
nyában.47 Azonban a Jubileumok könyve 31. fejezetében azt olvassuk, hogy a 
prófétálás lelke leszállt Izsákra, és ő megáldotta Lévit és Júdát. Jelentős 
tény, hogy Lévi kapta az első áldást, Júdának pedig ezt mondta: 

Te fejedelem leszel Jákob fiai fölött, te és a te fiaid. […] És a nemzetek megrémülnek 
majd arcod láttán […] Benned lesz majd Jákob segítsége és benned találtatik majd 
Izrael megváltása. 

 
44 A qumráni messianizmusról szóló értekezések: S. Talmon, „Typen der Messiaserwartung um 

die Zeitenwende”, in Probleme biblischer Theologie, ed. H. W. Wolff, München 1971, 571–588. A. S. van 
der Woude: Die Messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumran, Assen 1957; J. J. Collins: „Pat-
terns of Eschatology and Qumran”, in Traditions in Transformation, ed. B. Halpern és J. D. Levenson, 
Winoma Lake 1981, 351–375; Diamant, „Qumran Sectarian Literature”, i. m., 538–542. A legfőbb 
hivatkozási források 1QS, 1QSa, CD, 4QTestimonia, 4QFlorilegium és 4QPátriárkai áldások. 

45 A. Hultgard, L’Eschatologie des Testaments des Douze Patriarches vol. 1, Stockholm 1977, 60–69. 
46 Lásd: G. Nickelsburg: Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah, Philadelphia 1981, 203–

212; G. Davenport: „The ’Anointed of the Lord’ in Psalms of Solomon 17”, in Ideal Figures in Ancient 
Judaism, szerk. J. Collins és G. Nickelsburg, Chico 1980, 67–92. 

47 J. C. Greenfield és M. E. Stone, „Remarks ont he Aramic Testament of Levi from the Geniza”, 
in Revue Biblique (1979/86), 219–220. 
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Ez a bekezdés messiási prófécia, legalábbis közvetve, és megalapozza a 
kettős messiási várakozást. Habár a Jubileumok könyve nagy valószínű-
séggel korábban íródott, mint hogy a Hasmoneusok felvették volna akár a 
királyi, akár a papi címet.48

A dávidi messianizmus megjelenik A világítók szavaiban (4QDibHamb) 

is. Ezt az iratot is Qumránban találták, de hiányoznak belőle a szekta 
jellegzetes motívumai.49 Mivel a kézirat a Kr. e. 2. század közepére datál-
ható, valószínűleg egy hagyományos iratról van szó, melyet a qumráni 
könyvtárban őriztek, mintsem egy tipikus esszénus alkotásról. Istent 
emlékezteti arra, hogy „kiválasztottad Júda törzsét, és megalapítottad 
szövetségedet Dáviddal, hogy legyen, mint pásztor, fejedelem néped 
fölött. És Izrael trónján ült teelőtted minden nap” (4Q504 6,6–8; Xeravits 
Géza fordítása). Ez az irat tanúskodik a dávidi leszármazásban bízó ha-
gyomány továbbéléséről. A messianizmus újjáéledő fontossága a teker-
csekben valószínűleg a Hasmoneusokkal való szembenállásból ered, de 
követi a várakozás hagyományos formáit is. 

KONKLÚZIÓ 

A Makkabeus-korban vannak nyomai a messianizmusnak. Azonban ma-
gától értetődik, hogy a messianizmus nem volt kiterjedt és meghatározó 
ebben a korban, és nem volt semmiféle „ortodox” elképzelés a Messiásról. 
A dávidi messianizmusból eredő hagyományokat megőrizték, de ez 
önmagában nem eredményezett aktív várakozást. A messianizmus meg-
létét vagy hiányát elsősorban a zsidóság különböző csoportjainak politikai 
beállítottsága és körülményei határozták meg. Nem nagyon érdekelte a 
messianizmus azokat, akik reményüket a korabeli intézményekbe vagy 
vezetőkbe vetették, akár a főpapságba, vagy a Ptolemaidákba, vagy a Mak-
kabeusokba. Az apokaliptikus csoportok kialakították a transzcendens 
szabadító alakját mintegy megoldási lehetőségként vagy a földi messia-
nizmus kiegészítőjeként. Csak a qumráni közösség felemelkedésével 
találunk egy olyan csoportot, amelyet kifejezetten és komolyan érdekelnek 
a később majd a Kr. e. 1. században a Salamon zsoltáraiban szintén megje-
lenő messiási eszmék.50

 
48 A Jubileumok könyvének datálásáról lásd J. C. VanderKam, Textual and Historical Studies in the 

Book of Jubilees, Missoula 1977, 217–224. 
49 Fröhlich Ida (ford. és szerk.): A qumráni szövegek magyarul, i. m. 
50 Lévi és Júda szerepe a Tizenkét pátriárka végrendeletében kapcsolatban áll a Qumrán kettős 

messianizmusával, de a Testamentumok történelmi eredete bizonytalan. Lásd: Collins, The Apocalyptic 
Imagination i. m., 106–113. Uő., „Testaments”, in Jewish Writings of The Second Temple Period, 325–355. 
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