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Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy vajon a Királyok könyvé-
nek recepciója milyen módon történt meg a qumráni közösség irodalmá-
ban, továbbá arra, hogy e szentírási könyv i.e. 2-1. századi újraírásainak, 
parafrázisainak – főként az úgynevezett Sámuel-Királyok apokrifon és 
az Elisa-apokrifon szövegek – hátterében milyen korabeli eszmék és szer-
zői indítékok kereshetők. Ehhez a tanulmány első felében rövidebben fo-
gok értekezni a qumráni szentírási könyvekről és a Királyok könyvének 
qumráni kéziratairól, továbbá a szentírási újraírás problematikájáról beszé-
lek, vizsgálódásom második felében pedig a Királyok könyvének qumráni 
újraírásaival, a vonatkozó kéziratok szentírási parafrázisaival foglalkozom 
részletesen. 

 1. A Szentírási háttérről Qumránban 

A tórai és prófétai könyvek Qumránban fennmaradt kéziratai, amelyek egy-
ben a héber Szentírás legkorábbi példányai, nem egyféle, hanem általában 
többféle, általunk későbbről ismert szentírási szövegvariánshoz köthetők. 
Ezek közül az első az ún. maszoréta szöveg, a második a Septuaginta mö-
gött feltételezett korábbi héber szöveg, a továbbiak pedig a szamaritánus 
változat, valamint a Pesitta mögött feltételezett héber szentírási szövegvari-
áns. Qumránban tehát nem véglegesen rögzült szentírási szövegekkel és ká-
nonnal van dolgunk, így óvatosnak kell lennünk akkor, amikor különbséget 
teszünk a szentírási szöveg és annak parafrazeált, vagy újraírt rétege között, 
továbbá abban az esetben, ha a szentírási könyvek konkrét csoportját kí-
vánjuk meghatározni. Ugyanakkor vannak fogódzóink, mint például az, 
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hogy az idő előrehaladtával a proto-maszoréta szentírási kéziratok száma 
növekszik a qumráni könyvtáron belül. Anélkül, hogy a kérdést részletesen 
tárgyalnánk, azt mindenképpen érdemes érinteni, hogy Qumránban mit te-
kinthettek „szentírásinak”. Nos, a főként halachikus kérdésekkel foglalkozó 
és az i.e.1. századra datálható qumráni irat, a 4QMMT - héberül Miqcat 
Maászé ha-Torá, magyarul Néhány megjegyzés a Törvény betartásáról - a 
Tórára, a Prófétákra és a Dávidnak tulajdonított írásokra, valamint egy a 
Jubileumok könyvével azonosítható műre hivatkozik.1 A Próféták és Dávid 
könyvei terminusok alatt feltehetően olyan műveket is érthettek, amelyek 
esetleg a későbbi héber szentírási kánonból kimaradtak. Tudomásunk van 
tehát arról, hogy olyan később kanonikusnak nem tekintett szövegek, mint 
például a Jubileumok-könyve, közel szentírási tekintéllyel rendelkezett 
Qumránban. A qumráni barlangokban fennmaradt egyes szentírási szöve-
gek példányszáma is mérvadó lehet az egyes szövegeknek a kisebb létszámú 
qumráni közösségen és egy nagyobb számú esszénus zsidó vallási irányza-
ton belüli tekintélyével kapcsolatban. Csak viszonyításképpen, a több mint 
220 qumráni szentírási kézirat közül – példányszámuk alapján – az első és 
második helyezést a Zsoltárok könyve (37 kézirat) és a Deuteronomium 
könyve (32 kézirat) kapja.2 Az elegáns hatodik helyen – a későbbi zsidó és 
keresztény kánonok szerint nem-szentírásinak tekintett Jubileumok könyve 
végez.

 2. A Királyok könyvének qumráni kéziratai 

A Királyok könyvének összesen négy kézirata maradt fenn a qumráni bar-
langokban, ezek közül hárommal foglalkozunk részletesebben. A Királyok 
könyvének perzsakori újraírása, a Krónikák könyve pedig csak egy 
példányban, a későbbi maszoréta változattól eltérő szentírási kéziratva-
riánsban ismert Qumránból. A Királyok könyvének kis példányszáma, a 
Krónikák egyetlen kézirata – George Brooke szerint – azzal magyarázható, 
hogy a Makkabeus-felelés után hatalomra kerülő hasmóneusok számára, 
akik egyébként ideológiai ellenfelei voltak a qumrániaknak, ezek a történel-
mi jellegű szövegek fontos forrásul szolgáltak uralkodói legitimitásuk meg-
teremtésében, továbbá a hasmóneusokat propagáló Makkabeus-könyvek 
megírásának mintaszövegei voltak.3

1 XERAVITS 2008: 105-110, 108. 
2 ULRICH 2001: 52-53. 
3 BROOKE 2007: 40, 42. 



A Királyok könyvének újraírásai Qumránban 175

A Királyok könyvének elsőként felfedezett, négyes barlangból származó 
kézirata a 4Q54, más néven 4QKings, az i.e. 1. század közepére datálható. 
A kéziratból fennmaradt 15 töredék közül 8 töredéket sikerült azonosítani, 
amelyek az 1Királyok 7. fejezetének 20-21, 25-27, 29-42, 50-51-ik sorait, vala-
mint a 8. fejezet 1-9 és 16-18 sorait tartalmazzák. Az 1Királyok 7. fejezeté-
nek salamoni szentély leírását ecsetelő részei maradtak fenn, amelyben a 
Szentély Hirám által készített bronzoszlopainak, bronzmedencéjének, üst-
lábainak és kisebb eszközeinek leírása szerepel. Az 1Királyok 8. fejezetéből 
a megmaradt töredékeken a frigyláda és a sátorszentély tárgyainak Dávid 
városából Szentélybe történő átviteléről olvashatunk. A kézirat első kiadá-
sából kiderül, hogy a 4QKirályok szövege a maszoréta szöveghagyományt 
követi, abban a Septuaginta szerinti hagyomány nem jelenik meg.4 Az 5. 
barlangból származó 5QKirályok három töredéke a kései 2. századra datál-
ható és annak szövege részben a maszoréta, részben a görög szöveghagyo-
mánynak feleltethető meg. A töredékeken a 1Királyok 1. fejezetének 16-17 és 
27-37 veresei maradtak fenn, amely lényegében a dávidi trónutódlás egyik 
legfontosabb szentírási részletét tartalmazza, jelesül Batseva és Nátán prófé-
ta Dávidnál Salamonért folytatott lobbijának jelenetét, továbbá azt a részt, 
amelyben Cádok főpap és Nátán próféta Salamont királlyá kenik fel. A 6. 
barlangból származó és az időszámítás előtti kései 2. századra datálható 
ún. 6QKirályok töredékei a 4-es és 5-ös barlang kéziratával ellentétben nem 
pergamenen, hanem papiruszon maradtak fenn. A 94 apró töredék közül 
17 db azonosítása sikerült, ezeken egy-két soros részletek maradtak fenn az 
1Királyok 3., 12. és 22. fejezeteiből, valamint sorok szerepelnek a 2Királyok 
5., 6., 7., 8., 9., 10. fejezeteiből. Az egyik töredéken az 1Királyok 3-ból azt a 
részt olvashatjuk, amikor az Örökkévaló Salamonnak álmában ígéretet tesz, 
hogy királyként neki adja a legbölcsebb szívet, a legnagyobb gazdagságot és 
dicsőséget (1Kir. 3:12b-14). A másik töredéken Jeroboám pártütő tette villan 
fel, amikor Bételben két aranyborjút emel Izraelnek, hogy ne Jeruzsálembe 
járjon áldozni a nép. Egy újabb töredéken az Elisá-elbeszélés sunemi asz-
szonyról szóló részlete maradt fenn. Végül egy későbbi töredéken Jehu ki-
rály Baál-papok ellen csellel végrehajtott mészárlásának sorai szerepelnek. 
A 6. barlang töredékei – ahogy azt Jozef Milik a kézirat kiadásakor megje-
gyezte – több esetben a maszoréta szöveg rövidített verzióját tartalmazzák.5    

Összegezve tehát, módszertani óvatosságra int minket az a tény, hogy a 
Királyok könyvének Qumránban fennmaradt szentírási kéziratai és az abból 

4 Lásd: TREBOLLE-BARRERA 2000: 467.
5 TREBOLLE-BARRERA 2000, 467-468.
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készült újraírások, vagy parafrázisok közel egyidősek, s azok egyes darab-
jai a Septuaginta, más töredékei a Textus Masoreticus (a későbbi rabbinikus 
Szentírás) szerinti szövegváltozathoz állnak közelebb. Tekintettel a szöveg-
változatok variabilitására felmerülhet a kérdés, hogy mindig különbséget 
tudunk-e tenni a bázisszöveg és annak újraírásai között?6 A Királyok köny-
vének újraírt és parafrazeált qumráni szövegei ráadásul igen töredékesek, ez 
megnehezíti a szövegek részletes tartalmi, filológiai és műfaji vizsgálatát. 
Emiatt leginkább a mű szóhasználata és értelmezhető részletei alapján a 
megírás, újraírás okaira keressük a választ.

3. A szentírási újraírások fogalmi és műfaji meghatározásáról, 
annak korlátairól

Azóta, hogy 1961-ben Vermes Géza az „újraírt Biblia” fogalmát bevezette 
a tudományos köztudatba,7 számos tartalmilag és műfajilag korábban is-
meretlen qumráni szöveg került kiadásra a qumráni kéziratok hivatalos 
megjelentetésére létrehozott Discoveries in the Judean Desert köteteiben (III–
XL).8 Emellett, a szentírási kánonok kialakulásával kapcsolatos ismereteink 
szintén drámaian megváltoztak az elmúlt ötven év qumráni szövegkiadása-
inak köszönhetően. Mind az „újraírt Biblia, vagy újraírt Szentírás” fogalma, 
mind jelentése folyamatosan módosul, egyesek azt bizonyos határok között 
hasznos műfaji meghatározásnak ítélik,9 a kutatók másik, kisebbik része 
megkérdőjelezi annak létjogosultságát.10 Mégis úgy vélem, Sidney White 
Crawford szavaival élve, hogy „Vermes definíciója kiinduló pontja maradt 
bármilyen a témával kapcsolatos tudományos diszkussziónak”.11 2011-ben, 
az újraírt Biblia fogalmának ötven éves jubileuma alkalmából Budapesten 
rendezett konferencián a tudományos vita középpontjában még mindig e 
fogalom pontosítása, vagy cáfolata állt. A részletesebben vizsgálni kívánt 
Sámuel-Királyok apokrifon, még pontosabban annak Királyok-apokrifon 
részének műfaji meghatározásakor az újraírt Biblia, újraírt szentírási/prófé-
tai szöveg, vagy parabiblikus fogalma felől közelítünk. 

6 Julio Trebolle a Királyok könyvének qumráni kéziratait a szentírási főbb szöveghagyományok, az 
MT és az OG történeti rekonstrukciója szempontjából tartja igazán jelentősnek. Lásd: TREBOLLE 
2010. 19-39, 19-20.   

7 VERMES 1961: 95. 
8 1961-ig lényegében a qumráni első barlangból előkerült kéziratokat (1QIsa, 1QapGen, 1QpHab, 1QS, 

1QM, 1QH) publikálták a Discoveries in the Judea Desert első két kötetében.
9 Lásd: BROOKE 2010: 361-386.
10 Például: BERNSTEIN 2005, CAMPBELL 2005, PETERSEN 2007.
11 CRAWFORD 2008: 3.
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A qumráni szövegek műfajával kapcsolatban is bevezetett és tág értelem-
ben használt „parabiblikus” kifejezés több egyúttal pszeudoprofetikus szö-
vegeknek titulált irattal kapcsolatban is használatos, és a kifejezés azok hiva-
talos publikálásakor a kötetcímben szerepel. A terminus, amelyet a DJD ide 
vonatkozó köteteiben12 használtak a kutatók egy úgynevezett „umbrella” 
elnevezés, amely alá sok minden besorolható. A szerkesztők ezzel egy olyan 
meghatározást akartak létrehozni, amely alá elférnek a korábban ismeretlen 
műfajú és tartalmú, gyakran csak töredékes formában fennmaradt szöve-
gek. Ilyen a Sámuel-Királyok apokrifon is, vagy pl. a Jeremiás apokrifon. A 
terminus eredetileg korábbról, 1967-ből Louis Ginsbergtől származik, aki ez 
alatt egy olyan szöveget ért, amely „parafrazeálja és/vagy kiegészíti a kano-
nikus Szentírást”, miközben nem idézi, és nem magyarázza azt.13 Jó néhány 
évvel később Armin Lange és Mittmann-Richert a qumráni iratok műfaji 
meghatározása során a parabiblikus kifejezést így határozza meg: 

„A parabiblikus szövegek szerzői – bibliai szövegekre, vagy témákra támaszkodva –, 
olyan exegézis-technikákat alkalmaznak, amelynek segítségével választ adnak saját ko-
ruk kérdéseire, Isten által Mózesnek, vagy a prófétáknak adott feleletek formájában. 
Interpretációs erőfeszítéseik eredményeit pedig új művek formájában fogalmazzák 
meg. Emiatt, a parabiblikus irodalmat nem indokolt pszeudepigráf jelenségként ér-
telmezni.”14 

Az idézett definíció négy igen fontos szempontot fogalmaz meg számunkra a 
műfajról: a szentírási szöveggel, vagy témákkal való egyértelmű kapcsolatát; 
annak exegetikai jellegét; az aktualizálás igényének szerepét a művek meg-
írásában; és önálló műként való létjogosultságát.15 A próféták könyveire vo-
natkozó szentírás-magyarázatok gazdag kínálatával találkozunk a qumráni 
iratok között. Ide sorolhatjuk az unikális qumráni exegetikai műfajt, a 
qumráni pesereket, amelyeket Jesájához és egyes kisprófétákhoz, továbbá 
eszkhatologikus témák mentén összeválogatott szentírási idézetcsokrokhoz 
készítettek. A már parabiblikus kategória részeként értendő másik prófétai 
exegézis-típusként értelmezhetőek a prófétai könyvek újraírásai, amelyeket 
parabiblikus, pszeudoprofetikus, esetenként apokrifon elnevezésekkel illet-
tek a kéziratokat publikáló tudósok az elmúlt 70 évben. 

Ide indokolt sorolni a korai próféták legterjedelmesebb kéziratát, a 
Sámuel-Királyok apokrifont. Ne feledjük, hogy a Királyok könyve az ókor-
tól mindmáig – a zsidó hagyomány szerint - a neviím risoním részét alkotja. 

12 Lásd: ATTRIDGE 1994, BROSHI 1995, BROOKE 1996 és DIMANT 2001.
13 Lásd: GINSBERG 1967: 574.
14 LANGE–MITTMANN-RICHERT 2002, 117–118.
15 A kérdésről részletesebben lásd: BROOKE 2010: 367-368.
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Ebbe a prófétai újraírásokat tartalmazó csoportba tartozik továbbá az úgy-
nevezett Pszeudo-Ezékiel és Jeremiás apokrifon, továbbá az ún. Pszeudo-
Dániel töredékek. A Sámuel-Királyok apokrifon tehát, komplex és általunk 
kevésbé ismert irodalmi műfajt, exegézis-típust képvisel, elnevezése is emi-
att lehet többféle. Egyszerre illethetjük a tágabban értelmezett parabiblikus 
névvel, továbbá nevezhetjük álláspontom szerint „újraírt szentírási irat-
nak”, vagy sorolhatjuk az „újraírt Próféták” kategóriájába.16 Az utóbbi 
fogalommeghatározás megalkotása George Brooke-ot dicséri.17 Mindegyik 
meghatározás a szöveg egy-egy műfaji aspektusát, illetve a kvázi kánonon 
belüli helyét, ahhoz való viszonyát jellemzi.

Az olyan elnevezés a szöveggel kapcsolatban, mint a pszeudo-prófécia, 
vagy apokrifon azt a retrospektív teológiai és kutatói elképzelést tükrözheti, 
hogy e művek a megtévesztés céljával születtek és korábbi szentírási szöve-
gek és szerzők tekintélyére pályáztak. Hindy Najman szavaival: 

„Ahogy hibás egy szöveget pszeudepigráfnak nevezni, ugyanúgy problematikus, ha 
Második Szentély korabeli szövegeket az »újraírt Biblia« kifejezéssel jellemezünk. 
Amikor ilyen szemléletű kutatók találkoznak olyan bibliai és biblián kívüli szöve-
gekkel, amelyek bibliai narratívák variánsait és kiegészítéseit tartalmazzák, kísértést 
érezhetnek arra a következtetésre, hogy ezek a szövegek a régebbi autentikus bibliai ha-
gyományok helyére pályáznak. Ehelyett, fel kellene tennünk azt a kérdést magunknak, 
hogy vajon e szerzők rendelkeztek a szövegről alkotott mai fogalmakkal?” 18 

Az eddig említett műfaji és elnevezésbeli szempontok miatt a Királyok köny-
vének qumráni újraírására a tanulmány további részében az általam legke-
vésbé problematikusnak vélt Királyok-apokrifon elnevezést használom.   

4. Qumráni újraírások és parafrázisok  
a Királyok könyve alapján

A Királyok könyvének qumráni recepciótörténete szempontjából ed-
dig röviden tisztáztuk a szentírási könyvek és a kvázi kánon kérdéskörét 
Qumránban, továbbá áttekintettük a Királyok könyvének qumráni szentírá-
si kéziratait, valamint a parabiblikus szövegek, szentírási újraírások műfaji 
meghatározásának nehézségeit tárgyaltuk. Most a Királyok újraírásaiként 
aposztrofálható kéziratok bemutatása következik, jelzeteik szerint a 4Q382-
es, a 4Q481a qumráni iratokról van szó, de nagyon röviden említést teszünk 
a Sámuel újraírásokat tartalmazó 4Q160-as és iratról is. 

16 Lásd: BROOKE 2000c: 278-285; DIMANT 2001; LANGE és MITTMAN-RICHERT 2002: 117-118. 
17 BROOKE 2000c: 271-301; BROOKE 2000a, BROOKE 2000b
18 NAJMAN 2003: 7.
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A 4Q382-es qumráni iratot para-Kings (Királyok-parafrázis) néven Shaul 
Olyan publikálta 1994-ben a Discoveries in the Judean Desert XIII-ik köteté-
ben.19 Korábban John Strugnell próbálkozott meg a részleges publikációval, 
amelyben a Tehillot ha-Avot (Atyák imái) elnevezést adta a műnek,20 csak ezt 
követően születtek meg a mű olyan elnevezései, mint a Királyok-apokrifon, 
vagy Élijáhu-apokrifon. A Sámuel-Királyok apokrifon elnevezést leginkább 
Elisha Qimronnak köszönhetjük.21 Qimron a Sámuel és Királyok könyvén 
alapuló apokrifonok egy-egy kéziratában (4Q160 és 4Q382) felfedezett cse-
kélyke szövegbéli átfedés alapján egy közös műről beszél.

E hipotézissel kapcsolatban számos aggály merülhet fel bennünk, ha a 
téma szerteágazó volta miatt egyebet nem említünk, mint hogy a két töre-
dék kora jelentősen eltér, a kifejezésbéli átfedések száma (8 kifejezés) szá-
zalékosan rendkívül alacsony. Hasonló jelenségként vetődtek fel egy másik 
qumráni szövegrekonstrukció nehézségei, amikor Monica Brady a qumráni 
Jeremiás-Ezékiel apokrifon mű létezésének hipotézisét dolgozta ki a 2000-
es években.22  Nem tagadható, hogy a két újraírt és parafrazeált prófétai 
szöveg számos ponton osztozik a kései második szentély korabeli prófétai 
exegézis eszmeiségében, és prófétaalakjaik, a nekik tulajdonított „próféci-
ák” ennek mentén össze-össze mosódnak, mégsem igazolható a két szöveg 
kéziratainak összetartozása paleográfiai bizonyítékok híján, csak tematikus 
és lexikális alapon. Komoly probléma még az általunk vizsgált művekkel, a 
Sámuel-apokrifonnal és a Királyok-apokrifonnal kapcsolatban, hogy rend-
kívüli töredékességük miatt egyik szöveg rekonstrukciója sem lehetséges 
bizonyosan. Helyesebbnek tartom éppen emiatt a kézirattani szempontból 
összetartozó és emiatt egy műnek megalapozottabban feltételezhető 4Q382-
es kézirattöredékek mögött álló egyetlen műről, a Királyok-apokrifonról 
beszélni. Az e műre irányuló soron következő szövegelemzésben az Ariel 
Feldman által – egyébként – Sámuel-Királyok aprokrifonként publikált leg-
frissebb szövegkiadást veszem alapul.23 

Az ún. Királyok-apokrifon, kevésbé prózai nevén 4Q382-es töredék, 
összesen 152 darab paleográfiai alapon összetartozó papirusztöredékből áll. 
Ezek közül 10 töredéken olvashatók az Élijáhu-Elisá narratíva – ismertebb 
nevén az Illés-Elizeus-elbeszélés – szentírási epizódjainak kivonatolt és 

19 OLYAN 1994: 363-416. 
20 TOV 2002: 63. (Lásd: FELDMAN 2015: 55.) 
21 FELDMAN 2015: 56, 233 n. 
22 Lásd: BRADY 2005; az elmélethez lásd: Monica Brady: Prophetic Traditions at Qumran : A Study 

of 4Q383-391. Ph. D. Dissertation. Notre Dam: University of Notre Dame, 2000. 
23 FELDMAN 2015: 54-144. 
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parafrazeált részletei.24 A mű további 6 töredékén deuteronomiumi és pró-
fétai hangvételű beszédek hiányos sorai szerepelnek,25 újabb 13 töredéken 
főként költői, liturgikus szövegek, imák és deuteronomiumi stílusú szöve-
gek ismeretlen szerzőségű szövegfoszlányai maradtak fenn.26  Ez alól kivé-
telt képez a 46-os töredék (4-5), amely egy Hizkijáhu (Ezékiás) királynak 
tulajdonított imaszöveg. Végül a mű végén egy eszkatologikus hangvételű 
töredék is felfedezhető. Jelen tanulmány terjedelmi korlátjai miatt csak rövi-
den pillanthatunk bele e töredékek tartalmi és filológiai hétterébe. 

A 4Q382-ben az 1. és 3. töredékek szövege az 1Kir 18-19-en alapszik és azok 
Ovádjá és Élijáhu találkozásának történetét parafrazeálják. A szentírási el-
beszélés szerint Ovádjá elrejt 50 prófétát, a töredéken a szentírási részlethez 
képest Áháb mellett Izebel neve is szerepel az „Ovádjá félelme” kifejezés 
kapcsán. A hiányos kézirattöredéken szereplő további szavak az 1Kir 20.2, 13, 
21.1 szentírási sorokkal mutatnak párhuzamot, ugyanakkor szentírási újra-
írásként való értelmezésük problematikus. A 9. töredékben Élijáhu és Elisá 
próféta elbeszélése szerepel, amely a 2Kir 2:3-4-en alapszik és szintén rend-
kívül töredékes. Az IMIT-féle fordítás tolmácsolásában így hangzik a szent-
írási részlet: „És kimentek a prófétafiak, kik Bét-Élben voltak, Elisához és 
szóltak hozzá: Tudod-e, hogy ma el akarja venni az Örökkévaló a te uradat 
fejedről? Mondta: Én is tudom, hallgassatok! És mondta neki Élijáhú: Elísá, 
maradj csak itt, mert az Örökkévaló Jerikóba küldött engem. Mondta: Él az 
Örökkévaló és lelked életére nem hagylak el. Oda mentek tehát Jeríchóba.”.27 
A 4Q382 9 hiányos sorai így hangzanak: 1/[f]öld[...] 2/[... ] a törvényhozó, 
hogy[... ] 3/ [...] és Hobab és Mattanja szolgáltak 4/ [földre borulta]k és szol-
gáltak az égi seregeknek[...] 5/ [vajon tu]dod-e, hogy ma az Úr elveszi a [...]
t 6/ Élijáhu így szólt Elísához: ‚Maradj itt!’] 219 7/ [és lel]kedre, nem hagylak 
el téged[...] 8/ [a próféta-fiak, a]kik Jerikóban voltak, 9/ [...] a ti nyelvetek 
[...] 10/ [...] mindenki, aki leszáll él[ve a Seolba].28 Az 5. és 9. töredék olyan 
bétéli prófétafiak neveit tartalmazzák, amelyek mind a MT, mind a LXX és 
más ókori szentírásfordításokból hiányoznak. A második szentély korabeli 
és későbbi zsidó szerzők intenzív érdeklődést mutattak Élijáhu próféta el-
ragadtatásának története iránt, ez jelenik meg az apokrifonban is, amikor a 
9-es töredék 10-es sorában egy csendes helyre száll alá Élijáhu. 

24 Lásd: FELDMAN 2015: 54. (frgs. 1+3, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 30, 47)
25 frgs. 12, 13, 15 1-4, 23, 44, 131; lásd: FELDMAN 2015: 70-75, 93, 126.  
26 frgs. 7, 16, 25, 37, 40, 47, 49, 50, 104 ii, 111, 114, 115, 127; lásd: FELDMAN 2015: 62, 75, 79, 90, 96, 98, 100, 

108, 117, 119, 120, 124. 
27 SZENTÍRÁS 1900: 290. 
28 FELDMAN 2015: 64-65., FRÖHLICH 2000: 219. 
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A 11. és 15. fragmentum érdekessége, hogy amint máshol, úgy itt is a 
LXX-hoz hasonló olvasat és szóhasználat jelenik meg, a tetragrammaton 
helyett többször a másik istennév, az Elohím szerepel. A további töredékek-
ben könyörgések, bűnbánat, az újasszír vagy újbabiloni invázióra utaló so-
rok és a megmenekülők, a dicsőség koronája, Izrael kifejezések szerepelnek. 
A 31. töredék egy fontos eszkatológikus szövegrész, amelyben a következő 
sorok szereplenek: „hogy azokat a föld minden népének kezébe szolgáltas-
sa” (2. sor), „...végül egy csodatevő fog támadni Izraelben…” (3. sor), „a világ 
mind a négy égtája felé ők fognak lakozni” (4. sor), és a prófétákra történő 
utalás szerepel (5. sor).29 Ez a szövegrész minden valószínűség szerint Jákob 
törzseinek összegyűjtésére, egy messiási korra, Élijáhu eljövetelére utalhat. 

A 46. töredék fordítása ekképp szól: „megengedted számomra, hogy visz-
szanyerjem erőm... a Te népedtől... egy ima és könyörgés szavai …Jehezkija30 
Júda királya”. Ez a részlet a 2Királyok 20:2-ben és a Jesájá (Izajás) 38:2-ben talál-
ható motívumra utal, amelyben Hizkijáhu, azaz Ezékiás király saját gyógyulá-
sáért elmondott könyörgése és annak égi meghallgatása szerepel. A qumráni 
szövegben feltételezhetően egy a király által népéért elmondott imára utalnak. 

Ezzel szemben a 49. töredéken a következő negatív hangvételű kifejezé-
sek szerepelnek: vétek, bűn, senkinek nincs belátása, ítélet, szégyen, dics-
telenség, …és nem fogok könyörögni értetek. Majd számos olvashatatlan 
töredék után felüdülést jelent a 104-ik töredék, amely 8-9 kifejezés erejéig 
egybeesik a 4Q160-as töredék kéziratával, amely úgy is ismert, mint Sámuel-
látomása.31 Többek között emiatt gondolja, Qimron, és bizonyos fenntartá-
sokkal Feldman, hogy egy Sámuel-Királyok apokrifonról lehet szó. A 104. 
töredék deuteronomiumi hangvétele egyébként az egész második szentély 
korabeli zsidó irodalomra jellemző. Izrael távoli és közelebbi múltjának 
alakjai a második szentély korabeli irodalomban mózesivé válnak, az újraírt 
próféciák – mint például a Jubileumok könyve, vagy a qumráni Templom-
tekercs - a mózesi diskurzus szellemében deuteronomiumi motívumokkal 
telnek meg, ahogy Hindy Najman megírta Seconding Sinai című – számomra 
mindenképpen - korszakalkotó könyvében.32 Ennek megfelelően a szóban 
forgó Királyok-apokrifon 104-es töredékének témái ennek jegyében a követ-
kezők: örök szövetség, Izrael bűnei, a megbocsátás, atya és fia, mint Isten 
és Izrael. Ennek érzékeltetésére Fröhlich Ida fordításában idézzük meg a 
töredék vonatkozó sorait:33 

29 FELDMAN 2015: 84. alapján a szerző fordítása. 
30 Közkeletűbb nevein: Hizkijáhu, vagy Ezékiás 
31 Lásd: FRÖHLICH 2000: 217. 
32 Lásd: NAJMAN 2003: 16-69.
33 FELDMAN 2018: 108-109; FRÖHLICH 2000: 220. 
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1/ [...]a Te szavaidból, és szilárdan megtartani a Te szövetségedet, és hogy szíveik le-
gyenek [...] és megszentelni azt 2/ [...] kezek, hogy a Tieid legyenek. Te pedig az övék, 
és megszenteld, [...] 3/ [...]mivel Te teszed őket örökösökké, és gazdájuk vagy, és atya 
vagy számukra, és nem [...] 4/ [...] hagytad őket királyaik kezére, és botlásra készteted 
(majd) a népek [...] 5/ [...] nem [...] 6/ [üres] 7/ [...] életed. Hát nem adtad-e nekik, 
Mózes által, [a Tórát?] 8/ [...] a Te ítéleted; és néped bűne a magasság[okig] ér már 9/ 
[... ] türelmed és minden [... ] sokasága ..

Ezt a részt követi a már korábban említett eszkatológikus hangvételű töre-
dékcsoport főként a 111. töredéktől, ahonnan szinte olvashatatlan, vagy nehe-
zen értelmezhető apró töredékek következnek. Összefoglalva az eddigieket, 
a Királyok-apokrifon szövegének 11-15. töredékeitől kezdve - az Élijáhu-Elisá 
ciklus szentírási eseményeinek végéhez közeledve - jelentős szövegbéli ki-
egészítéseknek, újraírásnak lehetünk tanúi. A 31. töredék egy világosan 
messiási időket megidéző eszkhatologikus részt tartalmaz,34 a 46-ik töredék 
Hizkijáhu népéért mondott imádságával válik hellenisztikus olvasó számára 
aktuálissá, a 104-es számú töredék deuteronomiumi stílusban megfogalma-
zott üzenete pedig a meghosszabbodott fogság gondolatának és a véget érő 
üldöztetés, bűnhődés közeledtének adja meg a kontextust. 

Mégis az eddig leírtak alapján mit mondhatunk a 4Q382-es qumráni irat, 
az úgynevezett Királyok-apokrifon újraírási technikájáról?  Az Élijáhu-Elisá 
– azaz Illés-Elizeus – elbeszélés újraírásai maradtak fenn a legépebb álla-
potban, ahogy az az előzőekben bemutatásra került. A kéziratok többszörös 
részletes vizsgálatával arra a következtetésre juthatunk, hogy az újraírások 
során hol kisebb mértékű, kifejezésbéli, vagy félsornyi módosítások és betol-
dások találhatók, hol nagyobb jelentőségű, szövegbéli változtatások, isme-
retlen és új szövegek betoldása figyelhető meg a szentírási szöveghez képest. 

A szentírási történet sorrendjét alapul véve, az Elisá-elbeszélés egy további 
qumráni parafrázisa, a 4Q481a kívánkozik ide, amelyet Elisá-apokrifonnak 
is neveznek.35 A kézirat három töredékén az Élijáhu elragadása utáni, fő-
ként a 2Kir 2:14a-tól következő szentírási rész parafrazeált sorai olvashatók 
hiányos formában. Rögtön az első töredéken az egyetlen olvasható félsor 
szerint Elisá rá akart ütni a vízre Élijáhu köntösével (),36 de 
feltehetőn nem tette meg, – itt a sor töredékes és nem olvasható tovább. 
A  Szentírás ennél direktebb, egyértelműbb cselekvésről beszél: „Vette 
Élijáhu köpenyét, mely leesett róla, ráütött a vízre és mondta”37 (

34 FELDMAN 2015: 84. 
35 A héber töredékek kiadása: TREBOLLE – BARRERA 1996: 305-309; a töredékek új rekonstrukciójá-

hoz lásd: FELDMAN 2015: 151-155; a magyar fordításhoz lásd: FRÖHLICH 2000: 220-221. 
36 FELDMAN 2015: 152. 
37 SZENTÍRÁS 1900: 291. 
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). Lehetséges, hogy a vízre való két-
szeri ráütés szentírási „ellentmondására” akar ezúton magyarázatot adni a 
későbbi szerző. A legnagyobb, második töredék csak a 2Kir. 2:14-18 elbeszé-
lése segítségével rekonstruálható. A szentírási részből tudjuk, hogy Elisának 
az újabb ráütésre sikerült szétválasztani a folyót és száraz lábbal átkelni, en-
nek során a túlparti próféta-fiak pedig bizonyságot nyerve mondják, hogy 
„Rajta nyugszik Elijáhu szelleme Elisán…”,38 majd leborultak Elisá előtt és 
azzal a kívánsággal állnak elő, hogy Élijáhu keresésére indulhassanak. Ami a 
qumráni szövegtöredék hiányzó részének kitöltésekor feltűnik, hogy a beil-
lesztett szentírási sorok mellett további helyek maradnak, a szentírási para-
frázis, az újraírás sorai itt szerepelhettek. A harmadik töredékében (3. sor), 
Élijáhu távozásának pillanatait követően, amely a szentírási események sor-
rendjét tekintve az 1. és 2. töredék elbeszéléseihez képest korábbi történé-
sekhez kapcsolódik, Elisá gyászénekben könyörög (),39 - ez ismét 
csak újdonságnak számít a szentírási háttérszöveghez képest. Ugyanitt, a 4. 
sorban, Elisá „atya és mester” () neveken szólítgatja Élijáhu prófétát 
a 2Kir. 2:12-ből ismert „atyám, atyám”40 () megszólítás helyett. 

A Királyok-apokrifon és Elisá-apokrifon szerzője/szerzői által alkalma-
zott könyörgések, imaszerű betoldások a királyok speciális kultusz-felada-
tának második szentély korabeli gondolatával magyarázhatók,41 továbbá 
annak jelensége általánosságban az imák tekintélyének korai zsidó iroda-
lomban való növekedésével függ össze. Dávid király liturgikus szerepére kell 
itt hivatkoznunk, akinek a qumráni apokrif-zsoltár (11QPs) szerzője 3,600 
zsoltárt és 450 dalt tulajdonít. A Strugnell által a 4Q382-re vonatkozó kutatás 
kezdetén adott elnevezése, a „Tehillot ha-avot” (Atyák imái) jól megragadja 
a szöveg egyik nagyon fontos karakterét és eszmei hátterét: Izrael fogság 
előtti történetének király-alakjai könyörögnek, imákat mondanak, miköz-
ben a szövegnek eszkhatologikus és aktualizált, második szentély korabe-
li jelentése van. Csak utalunk rá, hogy Elisá kultikus hagyományát (2Kir. 
5:26-27) aktualizálja tovább Qumránban a Damaszkuszi irat (CD viii, 20-
21.), amikor az elpártolók büntetéséről szóló tanítást summázza: „ez az ige, 
amelyet Jeremiás mondott Báruk ben Nérijának és Elisá Géházinak”.42 

38 U.o. 
39 FELDMAN 2015: 154. 
40 „És Elisá látja és így kiált föl: Atyám, atyám, Izraél szekerei és lovasai!...” (SZENTÍRÁS 1900: 291.)
41 Lásd még: 99-109 (–) ,; , … :

, 
42 FRÖHLICH 2000: 58. 
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Az igaz királyok és tehillot/imák (vagy dicsőítések) közti eszmei 
kapcsolat gondolatmenetébe illeszthető a qumráni Menasse-imája (4Q381), 
amely a 2Krón. 33:11–20-szal összhangban a Királyok könyvéhez képest egy 
kevésbé negatív, inkább megtérő és jóútra térő Menasse alakját feltételezi. 
A Királyok-apokrifon Élijáhu-Elisá elbeszélései leginkább keretként szol-
gálhattak a szerző második szentély korabeli tanításának, feltehetően az 
Élijáhu és Elisá nevében írt eszkhatologikus tanításnak, és Izrael uralkodó-
inak – Dávidtól Menasséig – tulajdonított imák és a könyörgések pozitív 
példaként való állításának. 

Konklúzió 

A Királyok-apokrifonban a szentírási bázisszöveg szisztematikus újraírásait 
a szöveg töredékessége miatt részben, illetve korlátozottan tanulmányoz-
hattuk, mégis a megvizsgált pár szavas, vagy néhány soros parafrázisok 
alapján, továbbá az eszkhatologikus, deuteronomisztikus tartalmú szö-
vegbetoldásokból kirajzolódott számunkra az újraírás jellege és eszmei cél-
zata. Újra feltehetjük vizsgálódásunk végén a kérdést, mégis mi lehetett a 
Királyok könyve újraírásainak a célja? A válasz kapcsán érdekes megfigyelni, 
hogy a qumráni prófétai exegézisben, amelybe egyértelműen beleértjük a 
Királyokra vonatkozó ilyen irodalmi tevékenységet, peserek (azaz sziszte-
matikus magyarázatok) csak Jesajához és a kisprófétákhoz készültek, ezzel 
szemben a babiloni fogsághoz köthető prófétákat, azaz Jeremiást, Ezékielt 
és Dánielt a szentírási újraírások műfaja jellemzi. Ez utóbbi állítás igaz a 
korai próféták közül Sámuel könyvére és a Királyok könyvére. A tanulmány-
ban vizsgált prófétai újraírások alapján tehát világossá vált, hogy a qumráni 
közösség szerzőit, eszmevilágának formálóit nem maga a történelem, vagy 
Izrael királyságának története érdekli, hanem saját eszkatológikusnak vélt 
korszakuk perspektívájából – speciális exegetikai műfajok formájában - ak-
tualizálnak és láttatnak minden eseményt. Ennek jegyében a korai prófé-
ták közül, Sámuelhez és a Királyok korai prófétai hagyományához is ilyen 
célzattal és módon közelítenek. A parafrázisok, az újraírások szerzői az ál-
talunk vizsgált qumráni töredékekben a királyokra és korai prófétai szerep-
lőkre oly módon fókuszálnak, hogy azokat a korabeli olvasó számára aktua-
lizált tanítással ruházzák fel. E tanítás esszenciája – az apróbb parafrázisok, 
aggadikus, vagy midrás-jellegű kiegészítéseken túl – az eszkhatologia erősö-
dő eszméje és az ima növekvő szerepe az i.e. 2-1. századi vallási kultuszban. 
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