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Az Ámosz-Numeri midrás a Damaszkuszi Iraton

Xeravits Géza

B e v e z e t é s

A kairói karaita zsinagóga genizájában Schechter a Damaszkuszi 
Irat két különböző részpéldányát találta meg, melyeket „A” és „B” kéz
iratoknak nevezett el. Az „A” kézirat 8, mindkét oldalán teleírt lapból áll, 
tehát 16 oldalnyi szöveget tartalmaz, míg a „B” kézirat mindössze két 
oldalas (ezeket a kiadó 19 és 20 számmal jelölte, lévén az „A” dokumen
tum aló.  oldal végén nem zárul le, a „B” kézirat pedig az előbbinek nem 
közvetlen folytatása). A két kézirat világosan meghatározható módon nem 
ugyanannak a könyvpéldánynak maradványa, sem fizikai szempontból, 
sem pedig tartalmilag. Nem az fizikálisán, hiszen paleográfiai szempontok 
alapján az „A” a Kr. u. 10. századra, míg a „B” a Kr. u. 12-re datálható.1 
Tartalmi szempontból pedig, bár a „B” nagyrészt megfelel az „A” 7-8. 
oldalainak, ugyanakkor attól számos eltérést is mutat. A Damaszkuszi 
Irattal foglakozó tudósok első nagy problémája ebből következően általá
ban az, hogy vajon a két kézirat hogyan viszonyul egymáshoz. A kutatók 
nagy többsége mindig annak eldöntésével kívánta megoldani a kérdést, 
hogy vajon a két dokumentum közül melyik az, amelyik a másikhoz ké
pest „eredetinek” tartható, feltárva egyúttal a „másodlagosnak” tekintett 
dokumentumon a szerkesztés (redakció) tettenérhető nyomait.2 Vannak 
azonban olyan hangok is, akik szerint a két dokumentum közül egyik sem 
tekinthető a másik szempontjából elsődlegesnek, és mind a kettő úgy függ

1 SCHECHTER, Fragments o f a Zadokite Work, ix-x: „The MS. [A] probably dates 
from the 10th century ... it [text B] is undoubtedly of a later date than Text A (perhaps the 
1 lth or 12th century).” [kiegészítések tőlem -  XG]

2 Itt talán elég Jerome Murphy O’Connor munkáira hivatkozni, aki minden bizonnyal 
a legtöbbet tette azért, hogy a CD irodalom- és redakciótörténeti előélete megvilágítód- 
hassék, ld. csak az általunk tárgyalandó részhez írott munkáit: „The Original Text of CD 
7:9-8:2=19:5-14”, in HTR 64 (1971, Memóriái P. Lapp), 379-386; „A Literary Analysis of 
Damascus Document VI,2-VIII,3”, in RB 78 (1971), 210-232, továbbá DENIS, A. M„ Les 
Th'emes de Connaissance dans le Document de Damas (StH 15), Louvain: Publications 
Universitaires 1967; DAVIES, P. R., The Damascus Covenant: An Interpretation o f the 
„Damascus Document" (JSOT.SS 25), Sheffield: JSOT Press 1983; Behind the Essenes. 
History and Ideology in the Dead Sea Scrolls (BJS 94), Atlanta: Scholars Press 1987, 33- 
49, valamint egy régebbi cikk: CARMIGNAC, J., „Comparaison entre les manuscrits «A» 
et «B» du Document de Damas, in RdQ 5 (1959), 53-67.
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egy közös eredetitől, hogy az ezen eredeti kézirattól való eltérések pusztán 
írnoki hibákra vezethetők vissza, nem pedig teológiai szándékkal véghez
vitt, tudatos redakcióra.3 A két szembenálló vélemény között, úgy látom, 
nem tudnak teljességgel dönteni a Damaszkuszi Iratnak a Holt-tenger 
menti 4. barlangból előkerült töredékei sem. Ezek némelyike tartalmazza 
a mű 7-8. oldalainak töredékeit, viszont egyáltalán nem a 19-20. oldalakét. 
Ez azonban nem jelenti még azt, hogy az „A” szövegnek prioritása lenne, 
mert éppen azon részeken a legsérültebbek a qumráni töredékek, ahol 
pontosan meg lehetne határozni az illető rész rokonságát valamelyik szö
veg felé.4

A Damaszkuszi Irat továbbá tartalma alapján is világosan két 
részre tagolható. A mű egészében egy vallásos csoport szólal meg, de míg 
az 1-8. oldalakon (a kutatók ennek a résznek általában az Intelmek alcímet 
adják) az olvasó a közösség történelemértelmezésébe nyer bevezetést, 
addig a 9-16. oldalak halákhikus nézeteikről adnak számot (ennek alcíme 
a fordításokban általában Szabályzat, vagy Szabályok). A közösség magát 
több helyen az „Új Szövetség Damaszkusz Földjén” névvel illeti,5 ami, ha 
tekintetbe vesszük az ‘új szövetség’ kifejezésnek a kialakuló keresztény
ség gondolkodásában elfoglalt helyét, meglehetősen nagy horderővel bír.

3 E vélemény legjobb összefoglalása: WHITE, S. A., „A Comparison of the «A» and 
«B» Manuscripts of the Damascus Document”, in RdQ 48 (1987), 537-553. Megjegyzem, 
e megoldás nem bír minden kutató számára egyöntetű evidenciával, hiszen pl. KNIBB, M. 
A., „The Interpretation of Damascus Document VII,9b-VIII,2a and XIX 5d-14”, in RdQ 
57-58 (1991, Mémorial J. Starcky 1.), 243-251 egyáltalán nem számol vele, sőt, a cikk 
szakirodalmi hivatkozásai során meg sem említi. Hogy Knibb ne ismerné White kiváló 
cikkét, ami az övé előtt négy évvel jelent meg, magam nehezen hinném el.

4 Az irat 4. barlangi töredékei közül kettő lényeges itt, a 4Q266 és a 4Q269 (korábbi 
számozással 267 és 271), White javaslatait egyik sem kérdőjelezi meg, ugyanakkor a 
4Q266 3 3. világosan arra mutat, hogy MURPHY O’CONNOR, „Original Text...”, 384- 
ben található rekonstrukciójának legitimitása megkérdőjelezhető. A kérdéses töredékek 
héber szövegének kiadása: BAUMGARTEN, J. M., Qumran Cave IV. XIII: The Damascus 
Document (4Q266-273) (DJD XVIII),’ Oxford: Clarendon Press 1996, fordításuk: 
GARCÍA MARTÍNEZ, F., The Dead Sea Scrolls Translated. The Qumran Texts in Eng
lish, Leiden: Brill -  Grand Rapids: Eerdmans 19962, 48-57 és 67-69. Egy korai utalás J. T. 
Műiktől: „there is no evidence from Cave IV that the sect knew the B recension ... B út... a 
few fragments of the 4Q manuscripts ... contain a text substantially the same as that in the 
B recension” -  Ten Years o f Discovery in the Wilderness o f Judaea (SBT 26), London: 
SCM Press 1959, 60, n. 1.

5 pitm  p t a  ntsnnn nnan: vi. 19; viii.21; xix.33-34 és xx.12, itt némileg módosí
tott formában: H inni m a i  Kin ptSOl flKa. Innen származik egyébként az irat elneve
zése is: CD(C) = Cairo Damascus (Covenant). A másik fő megnevezés, a Cádoqita Töre- 
dék/Dokumentum a közösségnek az iraton használt egy másik elnevezéséből ered.
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Hosszú ideig vita tárgyát képezte az is, milyen szellemi irányzat 
terméke a mű, és mikor keletkezett. Az már a kairói kézirat tartalma alap
ján világossá vált, hogy számos párhuzam vonható a mű tanítása, és bizo
nyos koraközépkori zsidó irányzatok látásmódja között. Maga Schechter, 
miután aláhúzza a tényt, miszerint egyetlen addig ismert zsidó szektával 
sem lehet a közösséget maradéktalanul azonosítani,6 a cádoqita leszárma
zás hangsúlyozása, és a halákhikus, valamint kalendrikus részek elemzé
séből eredő következtetések alapján arra a meglátásra jut, hogy a mű lét
rehozói a dosziteánus irányzathoz tartoztak volna, melyet középkori 
források igen ősinek tartottak.7 Mások, megint csak tartalmi okokból, a 
karaiták marginális zsidó csoportja irányába vélték feltárni a mű kapcso
latait, és tagadták, hogy az iratnak bármi köze is lenne ókori szektákhoz.8 
E nézet képviselői művünket teljes egészében középkori eredetűnek tar
tották. Végül is a kutatók legnagyobb többsége megegyezik abban, hogy a 
mű a Kr. e. 2-1. század környékén keletkezhetett, a vélemények aszerint 
térnek el, hogy ki milyen történeti eseményekkel próbálja azonosítani a 
mű kriptikus utalásait.

Az, hogy a Damaszkuszi Iratnak több töredéke került elő a 
qumráni barlangokból, a komoly kutatás számára egyértelművé tette nem
csak annak ókori eredetét, hanem igazolta azon néhány tudós vélekedését 
is, akik a művet korábban is esszénus eredetűnek tartották.9 
Ez a tény eleve arra figyelmeztet, hogy a kairói kéziratok tanulmányozása 
önmagában nem elégséges ahhoz, hogy az irat kialakulásának és fejlődé
sének teljes történetét levezessük belőle.

6 Ld. SCHECHTER, Fragments..., xviii: „The annals of Jewish history contain no 
record of a sect agreeing in all points with the one depicted in the precedingpages.”

7 Bőséges hivatkozások: SCHECHTER, Fragments..., xxii, n.37, elméletét ld. a xxi- 
xxvi. oldalakon.

8 Pl. ZEITLIN, S., The Zadokite Fragments. Facsimile o f the Manuscripts in the 
Cairo Geniza Collection ... With an Introduction (JQR.MS 1), Philadelphia 1952, ilyen 
művekhez egyébiránt sem sikerült sajnos hozzájutnom, de ld. pl. a karaita eszmékkel való 
összehasonlításhoz: SZYSZMAN, S., „Une source auxiliaire importante pour les études 
qumrániennes: les collections Firkowitz”, in Qamrán. Sa piété, sa théologie et són milieu 
(Delcor, M., ed., BETL 46), Paris: Duculot-Leuven: University Press 1978, 61-73. Zeitlin 
számára a qumráni leletek napvilágra kerülése sem jelentett döntő érvet, azokat is mindvé
gig középkori eredetűeknek gondolta, ld. pl. „The Alleged Antiquity of the Scrolls”, in 
JQR 40 (1949/50), 57-78, vagy The DSS and Modern Scholarship (JQR.MS 3), Philadelp
hia 1956, illetőleg a vita ismeretterjesztő összefoglalása: BURROWS, M., A holttengeri 
tekercsek, Budapest: Gondolat 1961, 36-104.

9 MEYER, E., Ursprung und Anfange des Christentums, vol. ii, Stuttgart -  Berlin 
1925, 399, ld. továbbá AMUSZIN, I. D., A holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség, 
Budapest: Gondolat 1986, 98, illetőleg ugyanezt MILIK, Ten Years..., 38, n. 2.
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Az irat igen összetett eredetű első részében (Intelmek -  
Admonition), a közösség megalapításáról, és üdvtörténeti pozíciójáról való 
beszámoló (1,1-2,1), valamint egy elméleti-teológiai jellegű előszó (2,2- 
13) után a szerző a történelem teológiáját adja. Istennek a történelemben 
végbevitt tetteit idézi fel (2,14-8,21; 19,1-20,34), a pátriárkák korától egé
szen a jövő idősíkjához tartozó ítéletig.10 A parainetikus stílust a bevezető 
„És most, fiaim, hallgassatok rám” felszólítás nyomatékosítja, amivel 
párhuzamosak már az 1,1. kezdőszavai is: „És most halljátok...”11

A rész végig szentírási idézetekkel nyomatékosítja tanítását, sőt 
több helyen az egyéb qumráni iratokból is ismert exegetikai technikákkal 
él. így a 4,12b-19-ben egy rövid peserre bukkanhatunk (a 4,14-ben maga 
a TTOD kifejezés is szerepel), de ugyanez az irodalmi forma köszön vissza 
-  bár a kulcsterminus nélkül -  még néhány helyről, így 3,20-4,4; 6,2-11; 
8,9-12 (= 19,22-24), és a jelen tanulmány tárgyát képező 7,12b-8,1 a-ból. 
E részek különböznek a „klasszikus” folyamatos és tematikus peserektől12 
abban, hogy nem önálló műként szerepelnek, hanem egy nagyobb kompo
zícióba kerültek beépítésre, ugyanakkor alapvető irodalmi formájuk a 
peserekkel megegyezik. G. W. E. Nickelsburg kiváló monográfiájában 
exegetikus közjátékoknak nevezi őket,1' a műfaji megegyezés alapján 
Devorah Dimant izraeli kutatónő viszont -  véleményem szerint sokkal 
pontosabban -  mint „izolált (elszigetelt) peserekről” beszél róluk.14

10 Jó tartalmi összefoglalót ad: NICKELSBURG, G. W. E., Jewish Literature 
Between the Bibié and the Mishna. A Historical and Lilerary Introduction, London: SCM 
Press 1981, 124-126.

1 1 i»a» □'33 nnat (ii.14), és iua» nnm(i.l).
12 A terminológiai tisztázást ld. CARMIGNAC, J., „Le document de Qumrán sur 

Melkisédeq”, in RdQ 27 (1970), 360-362, ld. továbbá RABINOWITZ, I„ 
„«Pesher/Pittaron» Its Biblical Meaning and its Significance in the Qumran Literature”, in 
RdQ 30 (1973), 219-232; BROOKE, G. J., „Qumran Pesher: Towards the Redefinition of a 
Genre”, in RdQ 40 (1981), 483-503, valamint: HORGÁN, M. P., Pesharim: Qumran 
Interpretations o f Biblical Books (CBQ.MS 8), Washington DC: CBA 1979, 229-247.

13 NICKELSBURG, Jewish Literature..., 125: „a brief exegetical section”, illetve 
„exegetical interlude”.

14 DIMANT, D., „Qumran Sectarian Literature”, in Jewish Writings o f the Second 
Temple Period (CRINT 2, Stone, M. E., ed.), Philadelphia: Fortress Press 1984, 504: „a 
short citation with an interpretation using pesher methods and a terminology, interwoven 
intő a larger composition”, a műhöz sajnos nem jutottam hozzá, idézi: WHITE, 
„Comparison...”, 553.
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Az  Á m o s z - N u m e r i  m i d r á s  h e l y e  a C D - o n

Az irat 7,13b-8,la és 19,10-13 sorai egy igen érdekes szöveget 
tartalmaznak, amely különleges teológiai jelentőségét abban leli, hogy az 
eljövendő eszkatológikus üdvösségközvetítő személyét némileg szokatlan 
módon mutatja be. Tanulmányunk során ezt a szöveget vesszük górcső 
alá, s igyekszünk pontosan feltárni és bemutatni annak tanítását.

Az első felvetődő probléma a vizsgált szöveg alapállományára 
vonatkozik. A kairói kéziratnak úgy az „A”, mint a „B” recenziója tartal
maz egy többé-kevésbé hasonló szövegegységet. Ennek keretmondatai 
szinte szó szerint egyeznek a két kéziraton, ugyanakkor a rész törzsanyaga 
-  bár ugyanazt a témát tárgyalja -  mindkét helyen teljesen más. Az alap
téma mindkétszer a hűtlenek büntetése és a hűségesek megjutalmazása, az 
„A” kéziraton a szerző azonban egy Izajás idézettel, majd egy kettős for
rású midrással (Árnósz és Numeri) támasztja alá mondanivalóját, míg a 
„B” dokumentumon Zakariás és Ezékiel próféták tanítását idézve oktatja 
olvasóit.

A szó szerinti egyezések és a jelentős eltérések okát a kutatók 
különféleképp próbálták megadni.

1° Jérőme Murphy O’Connor a hetvenes évek elején számos ta
nulmányt szentelt a CD irodalomtörténeti vizsgálatának.15 Ő jelen kérdést 
illetően azzal a kiindulási ponttal számol -  s így tesz a vonatkozó kutatás
ban érdekelt tudósok nagy többsége - , hogy a Kairóban fellelt két doku
mentum közül az egyiknek prioritása van a másikkal szemben. Aprólékos 
vizsgálat alapján arra a következtetésre jut, hogy úgy a 7-8. oldalaknak, 
mint a 19-20-nak az anyagát irodalmi alegységeikre bontva kell szemlélni, 
és egyenként kell eldönteni, vajon melyik képvisel a másik szempontjából 
egy alapirathoz közelebb álló változatot. A teljes müvet szerinte nagyobb, 
Önálló egységekből fűzték össze. A minket érdeklő oldalak a következő 
alegységekhez tartoznak:

a) A 6,2-8,3 anyagát két alapvető egységből állították össze. Az 
egyik a 6,2-1 la-ban található Kút-midrás, amely Num 21,18-at alkalmaz
va összekötő kapocsként szolgál a 2,14-6,1 szerzőnk által „Missziós irat”-

15 A fentebb említetteken kívül ld. még: „An Essene Missionary Document? CD 
n,14-VI,l”, in RB 77 (1970), 201-229; „The Critique of the Princes of Judah (CD VIII,3- 
19)”, in RB 79 (1972), 200-216; „A Literary Analysis of Damascus Document XIX,33- 
XX,34”, in RB 79 (1972), 544-564; „The Essenes and Their History”, in RB 81 (1974), 
215-244, és egy későbbi tanulmány, melyben több korábbi nézetét módosította: „The 
Damascus Document Revisited”, in RB 92 (1985), 223-246.
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nak nevezett szakasza, és az ezután következő irodalmi egység között.16 A 
másik pedig a 6,11 b-8,3a, az ún. Memorandum, melynek szerepe a közös
ség tagjainak figyelmét felhívni az összeszedettebb, a közösség belső sza
bályrendszeréhez jobban igazodó életvezetés szükségességére.17 Maga a 
Memorandum ismét két fő részre bomlik: a 6,15-7,4-ben előírások listáját 
találjuk, a 7,4-8,3-ban pedig egy intő epilógust, vagy figyelmeztetést.18 Az 
előbbit egyes kutatók „Kisebb Kódex" néven emlegetik,19 ez az elnevezés 
azonban nem helyes, mert azt sugallja, mintha a 9-16. oldalak szabályza
tával (amit ezen szerzők „Nagyobb Kódexnek” hívnak) azonos irodalmi 
formája és Sitz im Leben-je lenne. Ezek különbözőségére maga Murphy 
O’Connor is nagyon helyesen rámutat, amennyiben ezen rész irodalmi 
formáját memorandumként klasszifikálja (nem pedig informatív törvény
listaként), Sitz im Lebenjét pedig a közösség belső válságának állapotában 
látja.20 A Memorandum második nagy egységét, amelyikben a bennünket 
érdeklő szövegrész is szerepel -  és amelyiknek már van a „B” kéziraton 
párhuzam^ -  később vizsgáljuk.

b) A  következő önálló irodalmi egység a 8,3-19, Júda fejedelmei
nek kritikája. Ennek a „B” kézirat 19,13b-33 sorai felelnek meg. Murphy 
O’Connor szerint ennek a résznek az eredetijét egész világosan az „A” 
szöveg reprezentálja, amelyik a kurrens jeruzsálemi vezetőket kárhoztatja. 
A „B” viszont a horizontot a közösségen belülre szűkíti, egy olyan hely
zetben, amikor a közösség tagjait megoszlás állította szembe egymással.21

c) Az „Intések” záró szakasza a 19,33-20,34 sorai között található. 
Erről részleteiben nem kívánunk szólni, mert parallel szakaszai az „A” 
szövegen nem őrződtek meg.

16 MURPHY O’CONNOR, „Literary Analysis...” (1971), 228-232. „The midrash 
belongs to the literary level of the Introductions, and is later than both the Missionary 
Document and the Memorandum. In the present structure of CD its function is to provide a 
linking transition from the Missionary Document to the Memorandum...” -231.

17 MURPHY O’CONNOR, „Literary Analysis...” (1972), 562: „A memorandum, 
whose purpose was to recall members of the community to more faithful observance.”

lá MURPHY O’CONNOR, „Literary Analysis...” (1971), 211.
19 DENIS, Thémes...
20 MURPHY O’CONNOR, „Literary Analysis...” (1971), 216-220.
21 Ld. MURPHY O’CONNOR, „Critique...” igen aprólékos elemzését. Következte

tése: „When trouble developed within the community, the document once written to 
express disappointment at the lack of support on the political level was incorporated intő 
the compilation that is now the admonitory section of CD, and was thus turnéd against 
members of the community tempted to withdraw their loyalty. In the A-text the document 
was left intact, bút was given a complete reorientation in the B-text in order to adapt it 
more effectively to its new function.” -  216.
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d) Ami az Ámosz-Numeri midrást (7,13b-8,la), a tanulmányunk 
tárgyát képező szöveget illeti, Murphy O’Connor ezt a Memorandum egy 
utólagos interpolációjának tartja.22 23 A rész közvetlen irodalmi környezete 
szerinte a Memorandum epilógusa (7,4-8,3), ezen belül is annak második 
(szerzőnk által „Intés” címmel ellátott) szakasza.22 Úgy véli, a 7,9-8,1 és 
19,5-14 egységek valójában egy azonos alapszövegnek írnoki hibák miatt 
módosult változatai. Ezt az alapszöveget a következőképpen kísérli meg 
rekonstruálni: 19,6-7a ~ 7,9-13b + 19,7b-14 ~ 8,lb-2a (tehát om. 7,13c- 
8,1a, az általa utólagosan beillesztett szövegrésznek tartott midrást).24 Az 
„A” és a „B” kéziratokon található különböző recenziók létrejöttének 
folyamata szerzőnk szerint a következőképpen vázolható: Elsőként az 
eredeti szöveget (Urtext) másoló írnok a mellékletünkön kétszeresen alá
húzott szavaknál az elsőről a másodikra ugrott át, így -  teljességgel a vé
letlennek köszönhetően -  kihagyta a közöttük elhelyezkedő szövegegysé
get, a Zakariás-Ezekiel bibliai alapanyagú részt. így jött létre az „A” 
kézirat alapszövege. Második lépésként, ugyancsak az Urtext egyik má
solója, az Izajás-idézetnek a bevezető formuláját, és az ahhoz nagyon 
hasonló, a zakariási textust bevezető szavakat keverte össze (a mellékleten 
egyszeres aláhúzással), s így hozta létre -  ugyancsak haplográfia eredmé
nyeként -  az általunk „B” szövegként ismert változatot. A midrás beil
lesztése az „A” kézirat hagyományába csak ezután történt meg, teológiai 
indokokból.25

Murphy O’Connor tehát úgy véli, az eredeti szöveghez a „B” 
recenzió áll közelebb, és a jelenleg kezünkben lévő szövegformák létre
jöttét egyfelől írnoki következetlenségekkel, másfelől tudatos szerkesztői 
aktivitással magyarázhatjuk.

2° Philip R. Davies, a sheffield-i egyetem professzora -  a qumráni 
közösség történetét kutatva -  szintén több, jelentős munkájával járult hoz
zá a CD irodalom- és hagyománytörténetének megismeréséhez.26 Kiindu

22 Szerzőnk e szövegegységen belül két utólagos interpolációt vél felfedezni, az 
egyik a vii.6b-8, a másik a vii. 13b-viii. 1 a. vö. MURPHY O’CONNOR, „Literary 
Analysis...” (1971), 211.

23 Murphy O ’Connor az „Epilógust” két részre osztja: vii.4-6 (=xix.l-2) „ígéret" 
címmel, valamint a fent említett „Intés", vö. „Literary Analysis...” (1971), 220-228.

24 MURPHY O’CONNOR, „Origina! Text...”, 384.
25 MURPHY O’CONNOR, „Original Text...”, 385-386. „This midrash can only have 

been inserted after the Zech. quotation had dropped out. The idea of salvation, therefore ... 
had disappeared from the text of A ... the theme of salvation was inserted in the form of the 
Amos-Numbers midrash to counterbalance 7:13b.”

26 Egyik ezek közül a már említett The Damascus Covenant..., melyben az egész 
irathoz nyújt bevezetést és nagyon alapos szövegmagyarázatot, ld. továbbá Behind the
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lási pontként ő is azzal számol, hogy az irat több -  eredetileg független 
keletkezésű -  alegység összeszerkesztése eredményeképp jött létre, ered
ményeiben pedig több helyen párhuzamot mutat fel Murphy 
O’Connorral.27 A vizsgált szakaszt illetően viszont -  amely értelmezésé
nek nehézségét nyomatékkai aláhúzza -  eltérő véleményének ad hangot.

Az „A” és „B kéziratok anyagát azonos fogalmakkal dolgozó 
különböző szövegeknek tartja,28 amelyek jelen textusunknál mindenkép
pen szoros redakcionális kapcsolatban állnak egymással. Murphy 
O’Connorral szemben azonban az „A” recenzió ősibb voltát tételezi, mely 
következtetésre a rész messiási képzeteinek elemzésén keresztül jut el.29 
Igen meggyőző érvelése magát Murphy O’Connort is véleménye módosí
tására késztette, és Davies könyvéhez írott értékelő cikkében már úgy 
foglal állást, hogy a CD két kézirattípusa közül -  ha azok egymáshoz ké
pest eltérő olvasatot közölnek -  mindig az „A” változatot kell eredetinek 
tartani.30 így a midrás a szöveg eredeti állományának részét képezné.

3° Vannak továbbá olyan kutatók is, akik a szöveg eddigi, vala
mint többségi magyarázóihoz képest külön utat képviselnek a kézirattípu
sok egymáshoz való viszonyának értelmezésében. ’1 Ők úgy látják, hogy a 
kéziratok egymáshoz képesti eltéréseinek mindegyike pusztán írnoki hi
bákra vezethető vissza. Az eltérések oka tehát nem teológiai szándékú 
redakció lenne*- amint a kutatók többsége feltételezi. E nézet korai képvi
selőinek nem sikerült semmilyen pozitív érvvel alátámasztani egyébiránt 
sokszor megfelelőnek látszó megoldásukat,32 és legelőször a nyolcvanas 
években Sidnie Ann White tett kísérletet az eltérések írnoki hibákra való 
visszavezetésének szövegkritikai megindoklására. Az „A” és „B” kéziratok 
eltéréseit 28 pontba foglalva igyekezett kimutatni, hogy ezek mögött

Essenes..., 33-49, továbbá: „The Ideology of the Temple in the Damascus Document”, in 
JJS 33 (1982), 287-301.

27 Ez utóbbi reakcióját Davies elemzésére ld. MURPHY O’CONNOR, „The 
Damascus Document..", 223-246.

28 „The A and B mss. have preserved different texts within similar formulas”, 
DAVIES, Behind the Essenes..., 37.

29 A „B” szöveg szerinte a mü qumráni recenziója lenne. Összefoglalva: The 
Damascus Covenant..., 156.

30 „Where the two recensions differ, B is always secondary; in no case can A be 
explained as a modification of B.”, in MURPHY O’CONNOR, „The Damascus 
Document...", 243.

31 RABIN, Ch., The Zadokite Documents, Oxford: Clarendon Press 1954; WHITE, 
„A Comparison...”, 537-553, és legalábbis részben DENIS, Thémes..., 141-145.

32 „[Denis’j reconstruction is open to the same basic objection as that of Rabin. It is 
impossible to postulate a reasonable relationship between the supposed ‘original’ and the 
actual forms of A and B” -  MURPHY O’CONNOR, „Original Text...”, 381



67

semmilyen tudatos szerkesztői szándék nem rejlik/’3 Elemzésében kimu
tatja, hogy 15 alkalommal az „A”, nyolcszor a „B” kézirat tartalmazza a 
mű eredeti olvasatát, négyszer pedig ez az általa tételezett eredeti szöveg 
csak bizonytalanul következtethető vissza.

4° A qumráni 4. barlangból előkerült töredékek az irat minden 
eddig elgondoltnál összetettebb előtörténetére engednek következtetni, 
ugyanakkor publikálásuk pozitív eredményt keveset tudott felmutatni 
problémánkat illetően. Ami bizonyos: az Ámosz-Numeri midrás jelen van 
a 4. barlang töredékein, a „B” kézirat tartalmazta részek (Zakariás és 
Ezekiel anyaga) pedig hiányzanak (ld. 4Q266 3 3; 4Q269 5) Ugyanakkor 
ama ténynek, hogy a töredékeken a „B” kézirat anyaga nem lelhető fel, a 
hordereje nem túl nagy, hiszen -  mint említettük -  a fragmentumok pont a 
kritikus helyeken hiányosak olymértékben, hogy definitív ítélet megalko
tásának alapjául nehezen szolgálhatnak.

Magunk úgy látjuk, hogy a Damaszkuszi Irat kairói kézirata két 
eltérő szövegváltozatának kialakulását -  ha a mű egészét tekintjük -  legel- 
fogadhatóbban S. A. White tárta fel, mert a variánsok csaknem mindegyi
ke valóban megmagyarázható, mint írnoki hibák során létrejött olvasatok. 
Az Ámosz-Numeri midrás szövegkörnyezetének létrejötte ugyanakkor 
White hipotézise alapján sem magyarázható kielégítően, ráadásul e szö
vegegység a CD minden más duplumához képest eltérő megokolást igé
nyel.

A két eltérő szövegváltozat egymás mellé állítása után a követke
ző megfigyeléseket tehetjük:

CD 7,9-8,la.
oiottanJaí 

psn rw ipái 
0n'7l) D'UBl ‘JIOJ 3'Bjl1? 

ainzLiBKjairLftm

CD 19,5b-14a.
□ 'pm i niX03 írotton "m i  
ü rr tu  d'b b i 7>ioa Tton1? 

p u n  ntt ’w  ip s3  
ammsn jmrrsm

tt'33,1 flDtt 13 n W  '1313 
Itütt D'O' "|’3tt n '3  "|OB ‘PBl l'^B  tt13' lű t t  IBtt 

.111,1' ^BO O'lBtt 110 Dl'ű 1R3
m in ' 7 bo O 'istt i b  7k ib '  'n3 ' jb n a n a  

3T Ó  llJDin D'JlOjn bői 33 34

tt'331 n'13l 1 '3  
'n'OB 133 *3B1 'B ll bB '11B 3T1

l« sn  n rs ia m  nBin m< 7 1  “w  ok: 
D'iBisn *7B 'T  'n i3 '»n i 

litsn "3B d,i  ínitt D 'iaiBni

33 „Every discrepancy in the manuscripts can be explained on the basis of scribal 
error or activity. Alsó, each manuscript contains its share of original readings.” -  WHITE, 
ibid. 552.

34 E szövegrész problémájának eltérését a többitől jelzi már KNIBB, „The 
Interpretation...” 241 is („The problem about explaining the genesis of CD VII,9b-Vili,2a 
(MS A) and XIX, 5b-14 (MS B) is nőt that of accounting fór a series of relatively minor 
differencies between the two manuscripts”), ám mint említettük, jeles szerzőnk teljesség
gel ignorálja White álláspontját.
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pás piK1? ícrtoj D-'p'ínan 
Daâ o rrao nK TiTm iok -ibko 

ptsoi 'T kd DD'ű'as po nm 
•pari naio on minn ’-bo 

■faon rfjarr in  naio nK ’nio’pm nos -ibks 
D'S'an 'lao on d'öTsti p'31Tpn Kin 

ormán ok 6tn0’ nia ~\m 
pBDi Kan minn »nn Kin aarni

pKlB'tJ Ű3B Dpi Dpí'O 3313 "pn 3W3 30K3
nnan *?3 kno: Kin űa»n 

nto 'ja  7a nK npnpi mo»ai

nnp3,n ppa itfta' n'oK 
pKnio'i pnR rvtoo K133 ann1? noo' o'nKBim 

pasin nnpa ypa n'n ib k 3 
‘aspin’ n'3 nűK ibk  

D'piKii dtuk: ninso '?» mn ninn1?

miparLppajaiajíMí
pasin

-OMIOM írna op: napa annijaira Dnsajni

inna 'sa ’a _Baafl_pi inna-isaJaa1? aaBâ pi

Szövegkritikai szempontból mindkét változat hordoz bizonyos terheltsé
get.

1° A rész jelen szövegeinek legnagyobb crux-át az „A” kézirat 
tartalmazza, a 7,21-ben: „és midőn felkel: «elpusztítja Sét összes fiait.» 
Ezek (H^N) megmenekültek az első számonkérés idején” A szöveg jelen 
szintjén a mondatok közti (‘ezek’) névmásnak nincsen alanya: egy
felől a rákövetkező mondat pozitív szereplők megmeneküléséről beszél, 
az előző viszont negatívak büntetéséről, másfelől pedig a midrás logiku
san építkező anyagában egyáltalán nem lehet olyan szereplőt találni, akire 
ez az vonatkozhatna. Murphy O’Connor úgy véli, az „és midőn fel
kel: ((elpusztítja Sét összes fiait.» ” mondat a 7,14-re vonatkozna („de az 
állhatatosak megmenekíttettek Észak országába”) így egyfajta összefog
lalás lenne, szerepe pedig a szövegbe utólagosan beillesztett midrás lezá
rása után az ősszöveg anyagának újra felvétele.35 A mondat tudatos szer
kesztői beiktatása ellen szól viszont nehezen értelmezhető volta: 
amennyiben a redaktor célja az volt, hogy olvasói számára az általa létre
hozott textust érthetőbbé tegye, az ezt szolgáló mondatot mindenképpen 
világosabban kellett volna megfogalmaznia.

2° Problémát jelent a 19,7-ben szereplő, Zakariás próféta idézetét 
megelőző T I  líriD “IBIN formula is. Több kutató rámutatott, hogy a 
szentírási idézeteket bevezető formuláknak ez egy teljességgel szokatlan

35 ,,nbx ... must comprise all the elements mentionned in the midrash, bút with 
special referetice to the initial phrase ... (7:14). In other words, 7:21b is a suinmary ... a 
redactional link” -  MURPHY O’CONNOR, „Original Text...” 382.

i
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változata: a IQ  prepozíció sosem áll nrD után a Damaszkuszi Iraton, és 
igen ritkán egyéb héber forrásban.36 37 Jelenlétének okát egyesek azzal ma
gyarázzák, hogy a HIDD és TQ közül valami kimaradhatott.'17

Már csak e két egyenetlenség alapján is egyértelmű, hogy ősszö
vegként csak olyan textus jöhet számításba, amelyik elkerüli a midrás 
lezárásaként szereplő „és midőn felkél: «elpusztítja Sét összes fiait.» Ezek 
megmenekültek az első számonkérés idején” mondatok egymás mellé 
állítását, valamint a Zakariás-idézetet bevezető formát valamilyen meg- 
szokottabbal tudja feloldani. Ilyen megoldást találni a kutatás során egé
szen eddig egyetlen szerzőnek sem sikerült, sőt -  véleményünk szerint -  a 
rendelkezésünkre álló szövegek és töredékek alapján ez nem is lehetséges. 
Az egészen bizonyos, hogy a két változat teológiai szempontból más gon
dolkodás-szintet tükröz, tehát szinte kizárható, hogy valaha is egy közös 
eredetinek részét képezték volna. Ezen a megállapításon túl az exegéta 
akkor jár el helyesen jelen szövegeinkkel, ha azokat egyenként megvizs
gálva tárja fel tanításukat.

Az Á m o s z - N u m e r i  m i d r á s  e x e g é z i s e

1° Az exegézis során először az „A” kézirat szövegét vizsgáljuk 
meg, pusztán azért, mert fizikális szempontból elhelyezkedése megelőzi a 
„B” kéziratét. Szövegünkben a szentírási idézeteket aláhúzás jelöli.

DQttn ‘ra: rmi1? p«n ntc ipán npomn ‘qi 7,9.
kqct fiat* p  rpűísh n n i  mro - \m  m n  K m  aiPu 10.

d/n?K dq1 patt nQd~|ai? ibk im  11.
‘pki^ q i •'ács? nsm  *nnni._!aa dqdk no óra m  12. 

□pinám mn1? mcnn m on ‘tdi mim dqdn Pts 13.
msp m  ^m^m^ian ityto p s  pK1? 112̂ 03 14.

roio dn nmnn mso *pisai  ^naa ‘'ora 1̂  pa nto 15.
- ân *nt?33n m  naio na kniapm*J ibk ibjö p̂ an 16.

□nonan Q3D an *DQt7iín pai "roi*“?npn Kin 17.
minn tnn Kin mám Dirin na ‘snihp nn issk is.
aato Dpi apadta n u p n *" mro im :  pisai mton 19.

36 így DENIS, Thémes..., 145, és különösen RABIN, Zadokile..., 30: „beyadh 
elsewhere follows amar ... or ziwwah ... bút never kathuv.”

37 Ld. a megelőző jegyzet hivatkozásait, továbbá MURPHY O’CONNOR, „Original 
Text...”, 384.
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ipnp-i*0 Hűim min *72 ioío Kin taawn *Í2íO02ö 20. 
■ ptwin nnpan yp2 iű^o rt™ *nw_̂ 2 Í22_ns 21.

HHn 'tO  *73 ŰD2»Ű p l l i n 1? hT'IDn D'OIODm 8,1.

Szövegjegyzetek és kommentár:
a*-*: Az itt következő idézet íz 7,17-ből származik, az Immánuél 

jövendölés perikópájának zárómondata. A szerző a TM  szövegállományá
hoz képest több helyen módosít.

b: TM  Km (Hifii), a váltás oka az lehetne, hogy szerzőnk a bibliai 
vers alanyát, Yahwét kihagyja a szövegből, így a kauzatív forma helyett 
qal-1 kénytelen használni. A mondat alanyává így a következő sor elején 
található ‘napok’ (□'lű’') válna, ez azonban nyelvtanilag nem lehetséges 
(alany és állítmány nincs egyeztetve). Ennélfogva helyesebb, ha a yod > 
wáw váltást pusztán elírásnak vesszük.

c: TM  add. m.T, a CD ezen olvasatát semmilyen egyéb szövegtanú 
nem támasztja alá.

d :,T M  add. ‘m  d z :  TM add. Kb.
e: lege “10. A holt-tengeri tekercseken igen ritkán megfigyelhetünk 

bizonyos következetlenségeket a sziszegő hangokat reprezentáló betűk 
írásakor. Ezek némelyikét az írnokok időnként felcserélhetően alkalmaz
zák. így például néha találhatunk sín helyett samek-et,38 és ugyanezen 
jelenség fordítottjára is lelhetünk példákat, ugyanakkor e gyakorlat sosem 
nevezhető szándékosnak.39 E. Cothenet szerint az írnok szándékos szójá
tékot űz itt a “Itö (‘vezér’) és “10 (‘eltávolodik’) szavakkal,40 nézete azon
ban akkor lenne csak igazolható, ha a kérdéses szövegrésznek legalább 
még egy példányát bírnánk, viszont az egyetlen ilyen, a 4Q266 3 3,2 épp 
ezen a helyen sérült olvashatatlanul.

f * Á m  5,26-27, ismét csak néhány változtatással, 
g: A T M -b a n  az ige D ü K tíű l (‘és elviszitek’), szerzőnk az 5,27 

igéjét iktatja ide. A változtatás oka, hogy a mondat alanyát Yahwéra vi
gyék át.

38 QIMRON, E., The Hét, ew of ihe Dead Sea Scrolls (HSS 29), Atlanta: Scholars 
Press 1986, §100.8, utalva arra, hogy bizonyos iratokon a s > s  betűváltás az átlagosnál 
gyakoribb (pl. 4QMMT).

39 Bár MILIK, J. T., „Fragment d’une source du Psautier et fragments des Jubilés, du 
Document de Damas, d’une phylactére de Qumran”, in RB 73 (1966), 94-106 cikkének 
103-104. oldalain amellett érvel, hogy a szövegeknek van egy speciális, nem júdai helyes
írást követő csoportja, ahol a samek helyetti S az írnokok saját nyelvi szintjét tükrözi.

40 COTHENET, E„ „Le Document de Damas”, in Les testes de Qumran. Traduits et 
annotés, vol. ii. (Carmignac, J., ed.), Paris: Letouzey et Ané 1963, 171, n. 16.
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h : TM  add. DDHN D 31? DrPtSI) IKíN D D V l^N  IS ID , a mon
dat minden valószínűség szerint hozzátartozott a CD eredeti szövegéhez 
is, hiszen enélkül nem lenne motivált a 18. sorban a ZOID kifejezés előke
rülése.41 42 A 4Q266-on e részletnél is súlyosan sérült az íráshordozó, így a 
szöveg nem olvasható, s nem eldönthető, vajon ott szerepelt-e a kérdéses 
félmondat. George J. Broöke szerint a szerző Amosz 5,27-et idézi, és ebbe 
fűzi be az 5,26 jelen lévő részeit, egy sajátos zsidó exegetikai fogást al
kalmazva (notariqon).42 így ugyan valóban oldódnának az Ámosz-idézet 
szövegi nehézségei, de valójában a nevezet írásmagyarázati technika al
kalmazhatósága is problematikus.43

i: TM : H ttb n O  ( ‘t ú lr a ’)  Itt kell eldönteni, hogy sátramból Damasz
kuszba fordítás mehet-e, amint mondja Jaubert GM Crm.

j: Ám 9,11, variánsokkal. A 4Q174 (Florilegium) 1,12-13 sorain 
ugyanez a textus szerepel, eszkatológikusan értelmezve, 

k: A TM  olvasata: □''pK (imperfectum).
1: A kairói kézirat olvasata egyértelműen hibás. Schechter az első 

szót ■'13’0-nak olvasta, s az írnok által mindjárt korrigált haplográfiának te
kintette,44 más szerzők viszont a második szópárt tartják feleslegesnek.45 
Garda Martínez az első szópárt tartja meg, olvasata ‘•'O'O, így az idézet és 
magyarázata nyelvtanilag azonos számban álló szavakra vonatkozik.46 
Schechter megoldása valószínűbbnek tűnik, még akkor is, ha így egyes 
számú szót többes számú fogalomra látszik vonatkoztatni a midrás szerzője 
-  a megfeleltetésnek ugyanis itt nem a grammatikai egyezés az alapja47

41 BROOKE, G. J., „The Amos-Numbers Midrash (CD 7,13b-8,l a) and Messianic 
Expectation”, m ZA W92 (1980), 400, n. 21 idézi G.Vermes nézetét, miszerint a 3313 innen 
azért maradt ki, mert az Amosz idézetben kifejezetten pejoratív konnotációjú. A meglátás 
nem helyes, ugyanígy pejoratív a citált Amosz szöveg egésze is.

42 BROOKE, loc. cit. „Through the use of notariqon (kt) of Amos 5,27 is taken as an 
inclusive abbreviation of two phrases from the previous verse: ’t skwt mlkkm and ’t kywn 
clmykm.”

43 Az D3ntf nem jön ki szabályosan az idézett két kifejezésből: egyiknek az első, má
siknak a második tagját veszi ugyanis.

44 Ld. SCHEHTER, Fragments..., xl, n. 15: „the first two words are a clerical error 
corrected by the seribe himself.”

45 Pl. DUPONT-SOMMER, A., Les éerits esséniens découverts prés de la Mer 
Morte, Paris: Payot 19834, 149: „L’auteur ... joue sur la ressemblance des mots hébreux 
Kiyyoun et kéwán («vérité, fidélité»)”, vagy COTHENET, „Document de Damas...”, 173: 
„Le second membre fait double emploi avec le premier. De mérne que précédément, notre 
auteur a expliqué SKWT pár SWKH, tente, il explique ici KYWN pár KYNYY, les piédestals.”

46 Ld. pl. DSSSE 560-561, a D SST  38. oldalán még egy a Dupont-Sommer-éhez ha
sonló megoldással él: „and the plinths of images...”

47 Ld. BROOKE, „Amos-Numbers...”, 400, 3. pont: )V3 > □1í<'33.
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m: a szövegrész egyik nagy crux exegeticum-a., hogy a Kin parti- 
cipium milyen idősíkra vonatkozik. A szó értelmezésénél a kutatás két 
részre oszlik: egyesek a múltra,48 mások a jövőre vonatkoztatják.49 Pusz
tán nyelvtani szempontból mindkét nézet képviselőinek igaza van, a parti- 
cipium a héberben egyaránt utalhat múltra és jelenre.50

A múltra vonatkozó értelmezést preferáló tudósok első érvéül ál
talában az kínálkozik, hogy a participium alanya, a Törvény Magyarázója 
még egy alkalommal szerepel a Damaszkuszi Iraton (CD 6,7), és ott kife
jezetten múltbeli személyt jelöl,51 másfelől pedig, a midrás eddig az 
ámoszi anyagot következetesen a múltra alkalmazta.52 Ugyanakkor a Tör
vény Magyarázója egy másik qumráni iraton világosan eszkatológikus 
kontextusban kerül elő, egy olyan klasszikusan messiásinak tartott alak 
társaságában, mint a Dávid Sarja (4Q174 1,11). Ráadásul a CD 6,7 egy 
olyan irodalmi egységben .szerepel, amelyik az Iraton belül teljesen önálló 
pozíciót foglal el (Kút-midrás), és a CD egészébe csak egy késői stádium
ban, utólagosan illesztették.53 így hagyománytörténetileg az Ámosz- 
Numeri midrástól független entitásként anyagának döntő szava jelen kér
désben njncs. A jövőbeni értelmezés mellett szól viszont az, hogy a 
midrás exegézisét rögtön továbbvezető idézet (Nm 24,17) egy másik

48 A particípiumnak múltbeli értelmet tulajdonít, s így a mondat eszkatológikus jelle
gét vitatja: SCHECHTER, Fragments..., xl; DAVIES, Damascus Covenant..., 147; IDEM., 
Behind the Essenes..., 38; IDEM., „The Birthplace of the Essenes: Where is Damascus?”, 
in RdQ 56 (1990), 510; MILIKOWSKY, Ch„ „Again: Damascus in Damascus Document 
and in Rabbinic Literature”, in RdQ 41 (1982), 104; MURPHY O’CONNOR, „Damascus 
Document...”, 242.

49 így pl. COTHENET, „Document de Damas...”, 172-173; VERMES, Dead Sea 
Scrolls..., 104; MURPHY O’CONNOR, „Essenes...”, 222 még szintén így vélekedik; 
BROOKE, G. J., „The Messiah of Aaron in the Damascus Document”, in RdQ 57-58 
(1991), 224-227; KN1BB, „Interpretation...”, 249-250; GARCÍA MARTÍNEZ, DSST, 38 
és DSSSE, 561.

50 Ed. pl. JOÜON-MURAOKA, GBH, § 121 a: „In Hebrew, as originally in Semitic, 
the participle is an atemporal form, i.e. one that can be used indifferently in the three 
temporal spheres: present, future, and pást.”

51 m im  t n n  Kin ppinom -  „és a Törvényadó: ez a Törvény Magyarázója...”, itt a 
közösség kezdeteinek elbeszélésében valószínűleg az Igaz Tanítót jelöli. Vö. MURPHY 
O’CONNOR, „Literary Analysis...” (1971), 230.

52 Ld. pl. Milikowsky összefoglalását in „Again: Damscus...", 103-104.
53 A Kút-midrás alapos irodalom-, és hagyománytörténeti elemzése in MURPHY 

O’CONNOR, „Literary Analysis...” (1971), 228-232, „The midrash belongs to the literary 
level of the Introductions, and is later than both the Missionary Document and the Memo
randum. In the present structure of CD its function is to provide a linking transition from 
the Missionary Document to the Memorandum.” -231.

1
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qumráni szövegen eszkatológikus próféciák közt szerepel.34 Azon ellen
vetést illetően pedig, hogy szerzőnk eddig következetesen a múltra alkal
mazta Ámosz anyagát annyit érzünk szükségesnek megjegyezni, hogy 
jelen esetben az alkalmazás biblikus alapjául már a midrás másik forrása, 
a Numeri 24,17 kínálkozik, nem pusztán az Amosz-értelmezés továbbve
zetéséről van szó.54 55 Véleményünk szerint tehát a CD 7,18-ban a Törvény 
Magyarázója a jövő idősíkjához tartozó személy.

n: Nm 24,17a, a szöveget eszkatológikusan értelmezve idézi a már 
említett 4Q175 12-13. sorain, továbbá a Háborús tekercs is (1QM 11,6).

o: A szerző egy sztikhosz kihagyásával folytatja az előbbi idézetet 
(Nm 24,17bf3), s ezzel a midrás anyagát lezárja. Mint említettük, a követ
kező mondat sem nyelvtanilag, sem gondolati síkon nem vezeti tovább a 
midrás anyagát.

p: lege naoin.
Az „A” kézirat anyagának szövege tehát, értelem szerint struktu

rálva, a következő:
És mind, akik megvetik,
midőn meglátogatja Isten a földet, visszafizeti a gonoszságokat nekik, 
midőn beteljesedik az ige, amely megíratott Amóc fia, Izajás próféta igéiben, 
amint mondja:
„Hoz majd rád, és népedre, atyád házára napokat, amilyenek (nem) jöttek attól a nap

tól, hogy Efraim elszakadt Júdától!”
Midőn szétvált Izráel két háza, eltávolodott Efraim Júdától, és mind, akik elpártoltak, 

kardélre hányattak, de az állhatatosak megmenekíttettek Észak országába; 
amint mondta:
„És fogságba viszem királyotok Szikkútját és bálványképeitek Kijjúnját Damaszkusz 

sátrain túlra.”
A Törvény könyvei: ezek a király sátora, 
amint mondta:
„És felállítom Dávid ledőlt sátrát.”
A király, ez a gyülekezet, és a bálványképek talapzata, ezek a próféták könyvei, me

lyek szavait megvetette Izrael. És a csillag, ez a Törvény Kutatója, aki el
jön Damaszkuszból, 

amint megíratott:
„Csillag támad Jákobból, és vessző kél fel Izraelből.”
A vessző, ez az Egész Közösség Fejedelme, és midőn felkél: „elpusztítja Sét összes fi

ait.”
Ezek megmenekültek az első számonkérés idején, de az elpártoltak kardélre hányattak.

2° Ezután a „B” kézirat anyagát tekintjük át részletesen.
n n o i* a croKön 19,5.

54 4Q175 (Testimonia) -  kiadása ALLEGRO, DJD 5, 57-60.
55 így már KNIBB, „Interpretation...”, 249.
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Szövegjegyzetek és kommentár:
a: Az „A” kézirat anyagához képest többlet. Mivel a mondat így 

jobban érthető, utólagos kiegészítésnek tarthatjuk, ugyanakkor -  tekintet
tel a Damaszkuszi Irat rendkívül bonyolult ímoki előéletére -  a szöveg- 
kritika egyébként megszokott, alapvető szabályai (lectio difficilior) jelen 
esetben nem kétséget kizáróan mérvadóak.

b: Zakariás 13,7, egyetlen módosítással: a bibliai szöveg Yahwe 
Cebaotja helyett egyszerűen ‘l’K-t találunk. Hogy ez az olvasat csak eme 
kézirat sajátja-e, nem tudjuk, mert bár Zakariás könyve több kéziratban 
fennmaradt a qumráni szövegek között, a 13. fejezetet ezen töredékek 
egyike sem őrizte meg.56 Az is elképzelhető, hogy tudatos módosítással 
állunk szemben, s a változtatás oka a qumráni közösség teológiájából 
következő ímoki gyakorlat. A qumráni írnokok ugyanis, ha csak tehették, 
Izrael Istenének szent nevét, a tetragrammot sohasem írták le. Amennyi
ben annak leírása mégis szükségessé vált -  például szentírási szövegek 
másolásakor igyekeztek azt jól észrevehetően elkülöníteni a szöveg 
többi részétől. Ilyenkor a szent négy betűt legáltalánosabban nem ugya
nazzal a betűtípussal írták le, mint a szöveg többi részét, hanem egy -  az ő 
idejükben már nem használt, de -  a kvadrát-karakterek megjelenése előtt 
általánosan elterjedt írásmódot, az ókánaánit használták, avagy 
atetragrammot egyszerűen az *?K-lel helyettesítették.

c: A kiadó az igét aktív értelemben veszi (ez jelen esetben piél, 
lévén a ű^a ige qal formában nem fordul elő),56 57 ugyanakkor a következő 
ige egyértelmű nifal formája alapján a kutatók egy része itt is tanácso

56 A Zakariás könyvét is tartalmazó Dodekapropheton-kéziratok a következők: 
4QXII', 4QXII8, 8HevXII gr, MurXII, Id.ULRICH, E., „An Index of the Passages in the 
Biblical Manuscripts from the Judean Desert (Part 2: Isaiah-Chronicles)”, in ÜSD 2 
(1995), 86-107.

57 Innen fordítása: „They shall escape...”, Id. SCHECHTER, Fragments..., xl.
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sabbnak tartja a passzív értelmű fordítást (tehát a «yimmáltú» vokalizá- 
ciót), erre azonban meggyőző érv nincsen.

d: A szó világosan egyes számban. A qumráni szövegeken több 
ízben előfordul a rPSSŰ kifejezés mint egy birtokos szerkezet nőmén 
regens-e, mégpedig úgy, hogy két nomina recta rendelődik hozzá. Amikor 
e nőmén regens plurálisban áll,58 nincsen probléma a teljes kifejezés ér
telmezésével: az világosan kettős messiási váradalmat tanúsít. A legtöbb 
locus ugyanakkor ehhez hasonló, singularis nőmén regenssel, s ez újabb 
nehézséget jelent az exegézisben. Egyes kutatók arra az álláspontra he
lyezkedtek -  némelyek már a qumráni felfedezések előtt is - , hogy egy
szerű elírásról van szó, avagy a többes számú alak defectiva scripta-járói, 
s így ezen alakok is kettős messiási képzeteket fejeznek ki.59 Az előbbi 
véleményt cáfolják a szöveg 4Q töredékei (pl. 4Q266 18 3,12 a CD 14,19 
hasonló kifejezésének másik példánya), utóbbit pedig a qumráni héber 
nyelv erőteljesen plene orientációjú helyesírása.60 Volt, aki arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a héberben nem szokatlan az ilyen singularis nőmén 
regens, valójában azonban csak olyan esetekben találkozunk vele, ha a 
nomina recták egységet képeznek, itt viszont két különálló valóságról van 
szó.61 Egyes szám alkalmazása többes számú szóra egyébként szintén 
megfigyelhető a héberben, de kizárólag egy jól körülírható fogalomkörben 
(elsősorban testrészek esetében).62 Tehát sem ortográfiái, sem szintaktikai 
alapon nem fogadható el a ITtíiű többes számban fordítása.

e: A 7,21-ben a yicyinn nnpDn fpn kifejezés nyelvtani nehézsé
get jelent, mert a jelzett szó (mips) nőnemben, míg a jelző OpsytO) hím-

58 Ilyen azonban explicite egyetlen van a qumráni iratok között, ez a meglehetősen 
terhelt szövegtörténettel rendelkező 1QS 9,11.

59 Legkorábban GINZBERG, L., An Unknown Jewish Sect, New York: Jewish 
Theological Seminary 1976 (eredetileg: Eine Unbekannte jüdische Sekte, New York 
1922).

60 Ld. pl. QIMRON, E., The Hebrew o f the Dead Sea Scrolls (HSS 29), Atlanta: 
Scholars Press 1986, §100.34 („ Yod Representing Final e ” alpont), illetve SÁENZ- 
BADILLOS, A., A History o f the Hebrew Language, Cambridge: University Press 1993 
(spanyol eredeti 1988), 136: „The ortography of this variety of Hebrew is characterized by 
the use of scriptio plena, which is found in every document and reflects the generál 
tendency of the time.”

61 Ellenpéldaként szokás felhozni Gén 14,10-et (müUl 010 "|bü), ez azonban in
kább kivételnek tűnik, másfelől pedig textuálisan sem teljesen biztos, vö. ABEGG, Martin 
G. Jr., „The Messiah at Qumran: Are We Still Seeing Double?”, in DSD 2 (1995), 130.

62 Vö. JOÜON -  MURAOKA, GBH §1361: „Alongside the tendency to use the 
plural despite the presence of the idea of singular, there is the opposite tendency to use the 
singular instead of plural in a case where several individuals have something in a similar 
manner, especially a member.”
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nemben áll. A problémát egyesek úgy kísérelték meg feloldani, hogy a 
jelzőt többes számra korrigálták, így egy birtokos szerkezetet véltek kap
ni: „az elsők számonkérésének idején” 63 Ez az értelmezés azonban kérdé
ses, lévén egyfelől így a mípD mássalhangzó-állományát is meg kell vál
toztatni (mips), másfelől egy újabb nyelvtani következetlenséget hoz 
létre: a cconstructusban álló szó a héberben nem kap névelőt. Sokkal ké
zenfekvőbb a „B” kézirat jelen olvasatát eredetinek venni, amelyből az 
„A” om. a +'+ részt, s így kapta a nyelvtanilag helytelen szövegformát. Az 

-  olvasat itt, a „B” szövegen nyelvtanilag helyes, a jW I  ugyanis a hímne
mű yp jelzője, nem pedig a rmp3-é.

f: ^Kprrp om.
g: Téves írás, korrigálva az írnok által.
h: Ezekiel 9,4, a vezérige módosításával (TM perfectum 

consecutivum).
A „B” kézirat anyagának szövege tehát, értelem szerint struktu

rálva, a következő:
És mind, akik megvetik a parancsolatokat és rendeleteket, 
visszafizeti a gonoszságokat nekik, midőn meglátogatja Isten a földet 
midőn beteljesedik az ige, amely megíratott Zakariás próféta által:
„Serkenj, kard, pásztorom és társam ellen, ez Isten szava, megverem a pásztort és szét

széled a nyáj, és felemelem kezem a kicsinyek ellen.”
És annak megőrzői: ezek a nyáj szegényei.
Ezek megmenekülnek a számonkérés korszakában, 
a maradék pedig átadatik a kardnak, 
midőn eljön Áron és Izráel Felkentje.
Amint volt az első számonkérés korszakában, 
amint mondja Ezekiel által:
„Hogy jelöltessenek meg táw-val homlokukon a siránkozók és bánkódok.”
És a megmaradók átadatnak a szövetség bosszúját bosszuló kardnak.

K i é r t é k e l é s
A Damaszkuszi Irat e két rokon szövegének vizsgálata során az 

alábbi következtetések megfogalmazásához juthatunk:
1° Ami a két szövegváltozat egymáshoz való viszonyát illeti, a 

párhuzamos részeken a „B” változat mutatja a másikhoz képest az eredeti
ség ismérveit. Ennek ismeretében azonban az Ámosz-Numeri midrás vi
szonyáról a „B” variáns anyagához, továbbá a szövegegészhez nem tu
dunk semmi biztosat mondani. Ez ugyanis olyan helyen épül be a „B”

63 COTHENET, „Document de Damas...”, 175: „La correction la plus simple 
consiste á lire le pluriel.”
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anyagából levezetett „A” kéziratba, ahol támpontunk nincs a redakció 
menetének meghatározására.

2° Ami a „B” kézirat szentírási idézeteinek és messiási utalásának 
hiányzását illeti az „A” változatról, ama szerzők, akik -  hozzánk hasonló
an -  a „B” elsőbbsége mellett törnek lándzsát, kétféle véleményt hangoz
tatnak. Ezen részek hiányát vagy írriokhiba, vagy tudatos redaktori 
omisszió eredményének tekintik.64 Az utóbbi nézet képviselőinek teológiai 
indíttatású érvével szemben talán a legszembetűnőbb ellenvetés kiinduló
pontja éppen a „B” szöveg explicit messianisztikus locusa. Ennek hiánya 
az „A” kéziratról ugyanis -  mint láttuk -  valóban ímoki tévedés eredmé
nye.

3° Ami a két változat messiási váradalmait illeti, a „B” kézirat 
szerzője egyetlen Felkent eljövetelét várja, akit ő ‘Áron és Izráel Felkent
jének’ nevez. Ez a személy -  ha a Damaszkuszi Iratnak a „B” kézirathoz 
hasonló teológiai szinten lévő anyagának (A2 -  9-16. oldalak) tanúságát 
tekintjük -  papi karakterrel rendelkezik: ezt világosan állítja a CD 14,19, 
ahol Áron és Izráel Felkentjének feladata az, hogy engeszteljen (-13D',1) a 
nép bűneiért. Jelen textusunkban szerepe látszólag passzív: érkezése 
megjeleníti Isten számonkérő látogatását, de a büntetést nem ő hajtja vég
re. Ez pedig markáns eltérés a valóban kettős messiást váró szövegek te
ológiájától, hiszen ott e feladat a világi felkent hatáskörébe tartozik. An
nak a világi Felkentének, aki az „A” kéziraton viszont világosan jelen van, 
mint az ‘Egész Közösség Fejedelme’.65 Igen vitatott az ezen a kéziraton 
szereplő ‘Törvény Magyarázója’ kiléte is. Őt egyesek a múlt szférájába 
utalják, mások azonosítják a visszatérő Igaz Tanítóval, ezt azonban eddig 
még senkinek sem sikerült döntően bizonyítania.66 Magunk leginkább a 
papi Felkent személyéhez közelítjük alakját, különös tekintettel arra, hogy

64 MURPHY O’CONNOR, „Original Text...”, 385 a Zakariás-Ezekiel anyag hiányát 
haplográfia eredményének tartja, míg BROOKE, „Amos-Numbers...”, 402-404 és 
„Messiah of Aaron...”, 225-227, továbbá KNIBB, „Interpretation...”, 244-248 tudatos 
szerkesztői cserének, hogy a „B” kézirat egyetlen messiást váró teológiáját harmonizálják 
az „Al” kettős messiási váradalmaival.

65 Ld. VANDERKAM, J., „Messianism in the Scrolls”, in The Community o f 
Renewed Covenant (Ulrich, E. -  VanderKam, J., eds., CJAS 10), Notre Dame: University 
Press, 218-219.

66 STARCKY, J., „Les quatre étapes du messianisme á Qumrán”, in RB 70 (1963), 
496-497 prófétai karaktert is tulajdonít neki: „Quant á Chercheur de la L ó i... a donc toute 
chance d’étre le prophéte eschatologique ... on a ideritifié ici (CD 6,4-5 -  XG.) le 
Chercheur de la Lói avec le Maitre de Justice. Ce demier reviendra donc á la fin du 
temps.”, ugyanakkor a Magyarázó karaktere sokkal inkább papi, mint prófétai, vö. 
KNIBB, „Interpretation...”, 251, illetve VANDERKAM, „Messianism...”, 233.
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a qumráni Florilegiumon ugyancsak az Ámosz 9,11-gyel kapcsoltan ilyen 
színben jelentkezik.

4° A midrás egészének eszkatológikus konnotációját biztosítják 
végül az alapjául szolgáló bibliai idézetek is. Ezek ugyanis ahol a qumráni 
szövegeken előfordulnak, mindig eszkatológikusan értelmeztetnek. így az 
Ám 9,11 a Florilegiumon, a Num 24,17 pedig a Testimonián, a Háborús 
tekercsen, valamint a Qumránban is előkerült Lévi testamentumán (18,1-
3). Figyelemre méltó továbbá e szövegek újszövetségi alkalmazása is, így 
a midrást indító Ámosz 5,26-27 visszaköszön István protomartyr beszédé
ben (ApCsel 7,42-43), az Ám 9,11 az ApCsel 15,16-17-ben, Péternek az 
apostoli zsinaton mondott beszéde részeként.


