
Studia Biblica Athanasiana 
vol. 3 (2000)

Qumrán messiási elképzeléseinek korai története*

Xeravits Géza

Az utóbbi években számtalanszor felhívták már a figyelmet arra az újra 
megélénkülő érdeklődésre, ami a qumráni Közösség messiási elképzeléseit 
övezi. A kilencvenes évek során számos olyan új szöveg látott napvilágot, 
amelyek segítenek ezt a teológiai témát pontosabb megvilágításba helyezni.1 
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy sok kutatnivalót 
kínálnak továbbra is azok a művek, amelyek a qumranológia legkezdetibb 
korszaka óta ismertek a tudományos közvélemény számára, hiszen ezeknek a 
pontos tanítása sincs még egyértelműen tisztázva a kutatásban, sőt, éppen az 
újabb anyag ismeretében is kívánják némelyek újraértékelni mindazt, amit 
róluk, illetve általuk tudni vélünk a qumráni Közösség messiási 
váradalmairól.* 1 2

E tanulmány során a qumráni messianizmus tárgyalásakor két leggyak
rabban, és -  már csak publikálásuk korai dátuma miatt is -  legrégebben érin
tett szöveg, a Damaszkuszi Irat és a Közösség Szabályzata messiási 
locusainak vizsgálatát tűztük ki célul.3 A kutatók mindkét irat tanúságát álta-

* A tanulmány a Soros Alapítvány által biztosított leuveni ösztöndíjam idején készült. 
Angol nyelvű változata megtalálható: „The Early History of Qumran’s Messianic 
Expectations”, in ETL 76 (2000), 113-121.

1 Hogy csak néhány kiemelkedő példát említsünk, lásd az alábbi szövegeket: 4Q521: 
PUECH, E., Qumrán Grotte 4. XVIII: Textes Hébreux (4Q52I-4Q528, 40576-40579) (DJD 
25), Oxford: Clarendon Press 1998. 1-38; 4Q246: BROOK.E, G. J., et al., Qumrán Cave 4. 
XVII: Parabiblical Texts, Part 3. (DJD 22), Oxford: Clarendon Press 1996, 165-184; 4Q369: 
VANDERKAM, J., et al., Qumrán Cave 4 VIII: Parabiblical Texts. Part 1. (DJD 13), Oxford: 
Clarendon Press 1994, 353-362; 4Q541: PUECH, E., „Fragments d‘un apocryphe de Lévi et le 
personnage eschatologique. 4QTestLévic'd (?) et 4QAJa”, in The Madrid Qumrán Congress. 
Proceedings o f the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid 18-21 March, 
1991, vol. i-ii. (STDJ 11, Trebolle Barrera, J. -  Vegas Montaner, L., eds.), Leiden: Brill -  
Madrid: Ed. Complutense 1992, 449-501.

2 Lásd pl. WISE, M. O. -  TÁBOR, J. D., „The Messiah at Qumrán”, BARev 18/6 (1992), 
60-65; ABEGG, M. G., „The Messiah at Qumrán: Are We Still Seeing Double?”, in DSD 2 
(1995), 125-144.

3 BURROWS, M., The Dead Sea Scrolls ofSt. Mark's Monastery. Vol II, Fasc. 2: Plates 
and Transcriptions o f the Manual o f Discipline, New Haven: ASOR 1951; ALEXANDER, P. -  
VERMES, G., Qumrán Cave 4. XIX: 4QSerekh Ha-Yahad (DJD 26), Oxford: Clarendon Press 
1998; CHARLESWORTH, J. H. (ed.), The Dead Sea Scrolls. Hebrew, Áramaié, and Greek 
Texts with English Translations I. Rule o f the Community and Related Documents (PTSDSSP 
1), Tübingen: Mohr -  Louisville: John Knox 1994; Volume II: Damascus Document, War
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Iában, mint a kettős messiás várásának általános qumráni képét alátámasztó 
szövegeket szokták idézni.4 Doktori disszertációmon dolgozva azonban -  
melynek témája az Üdvösségközvetítő képe Qumránban -  egyre inkább arra a 
következtetésre voltam kénytelen jutni, hogy ez az általános konszenzus eb
ben a kérdésben nem teljesen helytálló. További gondolkodásra ösztönöz e 
mellett az a tény is, hogy az utóbbi időben a kutatók egyre kevésbé próbálják 
a qumráni Közösség messiási elképzeléseit diakronikusan szemlélni. A leg
újabb átfogó monográfiák és tanulmányok mind elsősorban nagyobb temati
kus blokkokra koncentrálnak, és nem helyezik előtérbe a témafejlődés szem
pontjait.5 Ezért, az említett müvek messiási képzetei értelmezésének 
pontosításán túl, hasznosnak látszik el is helyezni az említett műveket a Kö
zösség korai történetének palettáján.

1. A probléma

1.1. A Damaszkuszi Irat explicit messiási helyei. A Damaszkuszi Irat 
lapjain a rPtöű kifejezés hatszor fordul elő. Tanulmányunk szempontjából az 
első kettő (CD 2,12; 5,21-6,1) figyelmen kívül hagyható, ezek ugyanis nem 
eszkatológikus személyekről beszélnek, hanem a múlt olyan alakjairól, akik 
tisztüket felkenés során nyerték el (a próféták, és parallelisztikusan Mózes), 
így vitathatatlanul jelzőjük -  összhangban az ószövetségi szóhasználattal -  a 
‘felkent’.6 A következő négy hely viszont döntő fontosságú: 12,22-13,2; 
14,18-19; 19,10-11; 19,33-20,1.

1° CD 12,22-13,1:
[man]ö[n] astna -po nn 

marin ppa nbto crobnnön 
btOKH jin s  7m»ö nou is

A szakasz fordítása a következő: „És ez szabályzata [a] tá[borok] ülésé
nek, akik ezek szerint járnak a gonoszság idején, addig, amíg fel nem kél 
Áron és Izrael Felkentje.”

Scroll and Related Documents (PTSDSSP 2), Tiibingen: Mohr -  Louisville: John Knox 1995; 
SCHECHTER, S., Fragments o f a Zadokite Work (Fragments of Jewish Sectaries, vol. i), 
Cambridge: University Press, 1910; RABIN, Ch., The Zadokite Documents, Oxford: Clarendon 
Press 1954; BAUMGARTEN, J. M., Qumran Cave 4. XIII: The Damascus Document (4Q266- 
273) (DJD 18), Oxford: Clarendon Press 1996.

4 Lásd többek között: COLLINS, J. J., The Scepter and the Star: The Messiahs o f the 
Dead Sea Scrolls and other ancient Literature (ABRL), New York: Doubleday 1995, 74-83; 
GARCÍA MARTÍNEZ, F. — TREBOLLE BARRERA, J., The People o f the Dead Sea Scrolls. 
Their Writings, Beliefs and Practices, Leiden: Brill 1995, 177-179; PUECH, E., „Messianisme, 
eschatologie et résurrection dans les manuscrits de la Mer Morte”, in RevQ 70 (1997), 267-271.

5 Lásd az előző lábjegyzetben említett tanulmányok mindegyikét.
6 Vö. SEYBOLD, K., „máSiah9”, in TDOT 9, 49-53. Ez a szóhasználat egyáltalán nem 

idegen a qumráni szövegektől, a kifejezés több hasonló használatát is idézhetjük, pl. 1QM 11,7- 
8; 4Q377 2 2,4-5.

7 Az olvasatot általánosan míBO-ra javítják, a többi hasonló hely analógiájára.
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2° CD 14,18-19:
D m  tű D ET1] I B S  D ’ ŰDCSön 2Í11D H H  

‘PR-IEPI flHN nf'BŰ Hűl) 12)
]d : ij? -\zyi

A szakasz fordítása a következő: És ez a kifejtése a parancsolatoknak, 
amely[ek által parancsoltainak, amíg fel nem kél] Áron és Izrael [Messijása, 
és engesztel bűnükért[...”

3° CD 19,10-11:
mpan ppa íűba-1 nbx 

m n b  n o a -1 o ’n x i ö m  
bxnsn yinx irtán xnn

A szakasz fordítása a következő: „Ezek megmenekülnek a számonkérés 
korszakában, a maradék viszont kiszolgáltatik a kardnak, mikor elérkezik 
Áron és Izrael Felkentje.”

4° CD 19,33-20,1:
□'tMRn *?3 p

pttioi p X 3 nennri nnaa ixd n»x
n"nn d'ű i to o  m o i n m i ia»i

13133’' Xb 1313331 Dl) HDD ntwr xb
T n \i m io  'pxn nro 

bxianoi lu x a  irtán női; 12)

A szakasz fordítása a következő: „Ezért mindama férfiak, akik beléptek 
az új szövetségbe Damaszkusz földjén, de elfordultak, és hitszegők lettek, és 
eltértek az élő vizek forrásától, nem számíttatnak a nép közösségéhez, és 
könyvébe nem íratnak be, az Egyetlen8 Tanító összegyűjtésének9 napjától 
addig, amíg fel nem kél a Felkent Áronból és Izraelből.”

Első észrevételként meg kell jegyezni, hogy mindegyik passzus hasonló
an helyezkedik el szövegkörnyezetében: szerepük az, hogy segítséget nyújtsa
nak bizonyos korszakok pontos időbeli lehatárolásának kérdésében. Egyik 
szöveg sem messiási tehát a szó legszorosabb értelmében, azaz nem messiá
sokról kíván beszélni, hanem egyéb mondanivalójának megértetése szem
pontjából fordul segítségül a messiás képéhez.

Ha a szakaszokat pusztán nyelvtani szempontból vizsgáljuk, a !T2>0 ki
fejezés bennük minden esetben egyes számban szerepel. Azok a kutatók, akik

8 Egyes kutatók szerint a szó a TP (‘közösség’) téves írásaként került volna a szövegbe, 
lásd pl. QIMRON, E., „The Text of CDC”, in The Damascus Document Reconsidered (Broshi, 
M., ed.), Jerusalem: IES 1992, 47.

9 A kifejezés értelmezése nagyon vitatott a kutatók körében, ugyanis a pöXH ige, melynek 
alapjelentése ‘összegyűjteni’, bizonyos esetekben úgy a bibliai, mint a qumráni héberben je 
lentheti valakinek a halálát is. Az egyik legutóbbi tanulmány a kérdéshez: WACHOLDER, B. 
Z., „Does Qumran Record the Death of the Moreh? The Meaning of he’aseph in Damascus 
Covenant XIX, 35, XX, 14”, in RevQ 49-52 (1988), 323-330.
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a Damaszkuszi Iratot a kettős messiást váró szövegek közé sorolták, többféle 
kísérletet tettek annak bemutatására, hogy a mű szerzője a formai egyes szá
mot gyakorlatilag többes számú alanyra vonatkoztatja. A kísérletek két fő 
síkon mozognak, egyrészt paleográfiaiak, másrészt nyelvtaniak. Azonban, 
amint azt M. G. Abegg egy fontos cikkében kimutatta, ezen érvek egyike sem 
döntő jelentőségű:10 11 a Damaszkuszi Iratnak a negyedik qumráni barlangból 
származó egy töredéke ugyanis ugyanezt az egyes számú olvasatot tartalmaz
za,11 a disztributív sg. cstr. alkalmazása ezen a helyen pedig meglehetősen 
problematikus.12 Az egyes számú értelmezést viszont -  túl magán a kifejezés 
aktuális nyelvtani formáján -  erősíti, hogy az egyetlen olyan helyen, ahol az 
említett személyhez ragozott igealak kerül, s nem pedig igenévi forma (ez a 
CD 14,19), ott a szerző egyes számú alakot használ (disztributív sg. esetén az 
ige többes számban állna, vö. Gn 14,10).

A paleográfiai és nyelvtani meglátások tehát az egyetlen messiás képe 
mellett szólnak, éppen úgy, mint az Irat egészének tanúsága. Itt ugyanis esz- 
katológikus kontextusban a qumráni messiási szövegekben említett személyek 
egyike sem kerül elő az általunk tárgyalton (rPtöű) kívül, leszámítva egyetlen 
textust, a CD 7,13-8,1-ben található híres Amosz-Számok midrást, amelyben 
szerepelnek a ‘pálca’ és a ‘Közösség Fejedelme’ kifejezések. Szövegkritikai 
szempontból viszont ez a szakasz szemmel látható függetlenséget mutat kör
nyezetétől, a Damaszkuszi Irat redakciótörténetének figyelmes vizsgálata 
pedig arra enged következtetni, hogy az Irat ősszövegéhez képest másodlagos 
pozíciója van, s talán utólagos bővítés eredményeképpen került a műbe. Ha 
pedig a szakaszok elhelyezkedését statisztikailag vizsgáljuk, az alábbi megfi
gyelést tehetjük: a rPtöű kifejezést tartalmazó passzusok mindegyike az Irat 
két különböző anyagot tartalmazó részében, az A2 és B kódexekben található
ak. A B kódexszel szoros tartalmi rokonságot mutató A1 kódexben viszont 
csak egy eszkatológikus messiási locus található (CD 7,13-8,1), ez azonban a 
mű alapszövegéhez képest másodlagos, s a rPtöQ szó itt jelenlévő előfordulá
sai mind általános technikai jelentésüket hordozzák. Érdekes továbbá az is, 
hogy az A1 kódex -  amelyben az Ámosz-Számok midráS egyértelműen kettős 
messiási várakozást tükröz -  következetesen kihagyja a B kódex messiási 
szakaszait, amelyekről viszont láttuk, hogy inkább egyetlen messiás érkezésé
ről beszélnek.

10 Lásd ABEGG, M. G., „The Messiah at Qumran”, 129-130.
11 4Q266 10 1,12: DJD 18, 72-73, a kérdéses szövegrész elemzése: BAUMGARTEN, J. 

M., „Messianic Forgiveness of Sin in CD 14,19 (4Q266 10 I 12-13)”, in The Provo 
International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technológiául Innovations, New Texts and 
ReformulatedIssues (STDJ 30, Parry, D. W. -  Ulrich, E., eds.), Leiden: Brill 1999, 537-544.

12 Vö. JOÜON — MURAOKA, GBH §136/; XERAVITS G., „Précisions sur le texte 
original et le concept messianique de CD 7,13-8,1 et 19,5-14”, in RevQ 73 (1999), 47-59.
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1.2. A Közösség Szabályzata messiási textusa. A  Damaszkuszi Irattal el
lentétben a Közösség Szabályzatának egyetlen kifejezett messiási helye van, 
az 1QS 9,11:

D^iam D,QD2IÍ23 1Ű3031 
□3 l3-iDTib t i r n  ib n n  

b tr ia r i ynrtR w b o i  13 14k ' 33 t m  ib

A  szakasz fordítása a következő: „És az első szabályok szerint irányzat
nak, melyek szerint a Közösség emberei kezdetben fegyelmezték magukat, 
egészen addig, amíg eljön a próféta, és Áron és Izrael Messiásai.”

A rész értelmezése -  legalábbis ami messiási tanítását illeti -  egészen 
világos: a ITtöű nyelvtani formája egyértelmű többes szám, az utána lévő két 
sg. abs. egyaránt ennek nomina recta-\. Ennek a szakasznak a problémája nem 
is a nyelvtani szinten rejlik, hanem abban, hogy a qumráni negyedik barlang 
egy töredékén (4Q259) nem szerepel. E töredék számos komoly problémát vet 
fel, mindjárt elsőként másolása idejének meghatározásában mutatkozik a ku
tatók között lényeges különbség. J. T. Milik a szöveg másolását a Kr. e. 2. 
század második felére tette, F. M. Cross kezdetben a Kr. e. 1. század elejére 
helyezte másolását, amit később Kr. e. 50-25 közöttire módosított, s ez látszik 
általánosan elfogadottnak a kutatók körében.15 S. Metso ugyanakkor arra fi
gyelmeztet, hogy a töredék másolója nagyon nehezen azonosítható írástípust 
használt, így lehet, hogy helyesebb a paleográfiai datálást nyitva hagyni (a 
szöveg redakciótörténetének meghatározásánál úgysem ez a legdöntőbb 
érv).16

Vizsgálódásunk szempontjából valójában az a lényeges kérdés, hogy 
vajon a 4Q259 másolója követett-e el hibát, kihagyván a kérdéses részletet, 
avagy a szövegtanú másolásakor művünk még egyáltalában nem tartalmazta 
azt? Egyfelől úgy tűnik, az 1QS 8,15-9,11 egyáltalán nem idegen kontextu
sától, így nem első látásra egyértelmű, hogy utólagos bővítés eredménye lenne 
-  a 4Q259 másolója előtt fekvő kópián e rész egy önálló hasábot képezhetett, 
és ezt ugorhatta át az írnok. Ennek a valószínűsége egyáltalán nem elképzel
hetetlen, különösen annak tudatában, hogy a 4Q259 variánsai az esetek több
ségében gyengébbek az lQS-nél.17 Mások tudatos szerkesztői kihagyás ered
ményének tartják a 4Q259 olvasatát, aminek a célja az volt, hogy az

13 Lege-. icm nb.
14 A bét a sor fölé utólag beszúrva.
15 CROSS, F. M., „Appendix. Paleographical Dates of the Manuscripts”, in PTSDSSP 1, 

57, továbbá DJD 26, 20 és 133-134.
16 METSO, S., The Textual Development o f the Qumran Community Rule (STDJ 21), 

Leiden: Brill 1997, 48: „the hand of 4QSC is very extraordinary and contains elements of 
several known script types.”

17 MURPHY O’CONNOR, J., „La genése littéraire de la Régle de la Communauté", in 
RB 76 (1969), 532: „Dans un certain nombre de cas, les variantes fournies pár 4QSe sont moins 
bonnes que celles de 1QS.”
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alapszöveget megtisztítsák egy problematikusán megszerkesztett passzustól.18 
Erősebbnek látszik azonban az a vélemény, amelyik a 4Q259-nek tulajdonít 
redakciótörténeti elsőbbséget.19 A 4Q259 biztosan nem írnoki tévesztés ered
ménye: egy teljes, logikailag összefüggő egység hiányzik (=1QS 8,15b-9,11), 
nem pedig néhány szó, vagy sor, ami a szokásos másolói kihagyásoknál meg
figyelhető,20 s a szöveg a kérdéses egység nélkül is értelmes olvasatot nyújt. 
Ezek alapján úgy tűnik, a két szövegtípus hagyomány- és redakciótörténeti 
viszonya csak a kérdéses helyre koncentrálva nem eldönthető. A teljes anyag 
vizsgálata viszont azok véleményét erősíti, akik a 4Q259-et tartják korábbi
nak, ugyanis annak teológiai koncepciója, különösen pedig közösség-képe 
megelőzni látszik az első barlang nagy tekercsének anyagáét.21

1.3. Az eddigiek összegzéseképpen az alábbi eredmények mutathatók fel: 
a Damaszkuszi Irat -  egyetlen kivételtől eltekintve -  egy messiás érkezését 
várja, míg a Közösség Szabályzatának az első barlangból előkerült nagy te
kercse ugyanazt a formát használva, mint a CD -  csak nyelvtanilag többes 
számú alakban -  kettős messiási képet mutat fel. Ennek a szövegnek egy ko
rábbi hagyományformáját tükröző változata a 4. barlangból (4Q259) azonban 
egyáltalán nem tartalmazza az lQS-nek ezt a passzusát.

2. Megoldási kísérlet

E tanulmány célja az, hogy megkísérelje belehelyezni ezeket a szövege
ket a Közösség korai történetének kontextusába. Keletkezésük idejét nem 
könnyű meghatározni, ugyanis a qumráni barlangokban talált kéziratok pale
ográfiai vizsgálata csak az adott kézirat másolásának idejére tud használható 
információkat nyújtani. Nem haszontalan azonban a paleográfiai eredmények 
felidézése, mert legalább a művek keletkezésének terminus ante quem-jét 
illetően stabil támpontokat szolgáltathatnak a kutatáshoz. Az 1QS másolása a 
Kr. e. első század első negyedére tehető (100-75), a mű legkorábbi példányát 
pedig (ez az igen töredékesen fennmaradt 4Q255) a második század második

18 A 4Q259-nek az lQS-hez képest későbbi voltát védi ALEXANDER, P. S., „The 
Redaction-History of Serekh ha-Yahad: A Proposal”, in RevQ 65-68 (1996), 437-456, majd 
ugyanő, DJD 26, 9-12. Ugyancsak az 1QS változatának tulajdonít elsőbbséget PUEC11, E., 
„Messianisme, eschatologie et résurrection dans les manuscrits de la Mer Morte”, in RevQ 70 
(1997), 267-268, de a 4Q259 olvasatának létrejöttét nem magyarázza.

19 Lásd pl. METSO, S., „The Primary Results of the Reconstruction of 4QSe”, in JJS 44 
(1993), 307; IDEM, Textual Development, 143-149; CHARLESWORTH, .1. H. -  STRAWN, B. 
A., „Reflections on the Text of Serek ha-Yahad Found in Cave IV”, in RevQ 65-68 (1996), 
403-435; CHARLESWORTH, J. H., „Challenging the Consensus Communis Regarding 
Qumran Messianism (1QS, 4QS MSS)”, in Qumran-Messianism. Studies on Ihe Messianic 
Expectations in the DeadSea Scrolls (idem, et al., eds.), Tübingen: Mohr 1998, 120-134.

20 így véli pl. STARCKY, J., „Les quatre étapes du messianisme á Qumrán”, in RB 70 
(1963), 482: „Tout le paragraphe vm, 156 á ix, 11 qui manque dans cet exemplaire et il en allait 
sans doute de merne dans l’ouvrage original.”

21 E kérdéshez lásd leginkább CHARLESWORTH, J. H. -  STRAWN, B. A., 
„Reflections”, 421-432, és CHARLESWORTH, J. II., „Challenging the Consensus 
Communis”, 123-129.
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felében írhatták. A 4Q259 paleográfiai datálhatóságának problémáját fentebb 
már érintettük. A Damaszkuszi Irat legrégebbi, biztosan azonosítható példá
nya a Kr. e. első század közepének első feléből származhat (4Q266: 75-50), 
ha nem számítunk négy nagyon bizonytalan hovatartozású töredéket a máso
dik század végéről -  ezeknek az azonosítása azonban túl kérdéses ahhoz, hogy 
komolyan számolni lehessen velük.2’ A művek keletkezésének pontosabb 
meghatározása meglehetősen megosztja a kutatókat. Tartalmi és teológiai 
elemzésük alapján annyi biztosan elmondható, hogy a Damaszkuszi Irat végső 
redakciója az Igaz Tanító halála utánra tehető -  erre az eseményre, valamint a 
Tanító egész működésére ugyanis konkrét utalást találhatunk benne -  tehát 
jelen formájában a qumráni Közösség müve. Ugyanakkor a Damaszkuszi 
Iratban megfigyelhető egy erős függés úgy teológiájában, mint történelem- 
szemléletében a Jubileumok könyvétől (egyszer kifejezetten idézi is), amely
nek a keletkezési idejéül leginkább a Kr. e. második század közepe kínálko
zik.22 23 24 25 A mű koncepciójának kialakítása tehát ezután vehette kezdetét, s 
formálódhatott ki legkésőbb az első évszázad elejére-közepére.23 Az irat ke
letkezésének tágabb határaiként tehát a Kr. e. 125-75 közötti évek kínálkoz
nak.

A Szabályzatot illetően, akárhogy kísérlik is meg kialakulásának folya
matát leírni,26 abban megegyeznek a kutatók, hogy a mű világosan a Közösség 
alkotása, s különböző részei magukon viselik a Közösség különböző fejlődési 
fázisainak jellegzetességeit. Maga a Szabályzat első barlangban talált nagy 
kéziratának bonyolult irodalmi szerkezete, valamint a negyedik barlang töre
dékeinek tanúsága tehát egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy a mű -  
akárcsak a Damaszkuszi Irat -  végső formáját hosszú fejlődési folyamat 
eredményeképpen nyerte el, s a különböző fejlődési szakaszokat tükröző vál
tozatok egymás mellett is élhettek és másoltathattak a Közösségben. Erre utal 
a 4Q259 esete, amelyről láttuk, hogy nagy valószínűséggel a műnek az 1QS- 
nél korábbi állapotát tükrözi, ugyanakkor másolását tekintve későbbi lehet a 
nagy tekercsnél.

22 Lásd CROSS, F. M., „Appendix, 57, továbbá DJD 26, 20 és 133-134.
23 Lásd BAUMGARTEN, J. M. -  DAVIS, M. T., „Cave IV, V, VI Fragments Related to 

the Damascus Document”, in PTSDSSP 2, 59-60; illetve DJD 18, 193-194.
24 VANDERKAM, J. C., „The Origins and Purposes of the Book o f  Jubilees”, in Studies 

o f the Book o f Jubilees (TSAJ 65, Albani, M„ el a l eds.), Tübingen: Mohr 1997, 3-24.
25 Vitathatatlan, hogy az Irat jelentős pre-qumráni anyagot is felhasznál, az azonban két

séges, amit P. R. Davies állít, ti. hogy „the Damascus Document existed in very nearly its 
present shape before the Qumran community received it” -  The Damascus Covenant. An 
Interpretálton o f the Damascus Document (JSOTSup 25), Sheffield: Academic Press 1983, 
201.

26 Csak néhány, közismert kísérletet említve; MURPHY O’CONNOR, J., „La genése 
littéraire”, 528-549; POUILLY, ]., La Régle de la Communauté de Qumrán. Són évolution 
littéraire (CRB 17), Paris: Gabalda 1976; PUECII, E., La croyance des esséniens en la vie 
future: immortalité, résurrection, vie éternelle? (EtB N.S. 21-22), Paris: Gabalda 1993, 421 - 
422, illetve legutóbb: METSO, S., The Textual Development.
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Ha a qumrániak korai történetét kívánjuk konfrontálni az eddig elmon
dottakkal, a kutatásnak a Közösség lényegére vonatkozó egyik nagy kérdésé
vel szembesülünk: hogy milyen szerepet játszhattak a qumrániak társadalom
tól való elkülönülése folyamatának ideológiai hátterében az eszkatológikus, és 
konkrétan a messiási témák. Ehhez a kérdéshez egy másik qumráni irat tanú
ságát is figyelembe kell vennünk, s ez nem más, mint a 4QMMT jelzetű levél, 
a Közösség korai önmeghatározásának, és a zsidóság más részeitől való elha
tárolódásának egy klasszikus műve.27 Ennek szerzője -  akár az Igaz Tanító, 
akár a Közösség valamelyik más korai reprezentánsa egy másik csoport ve
zetője számára összefoglalja mindazt a tanítást, amelyben a Közösség eltérő 
álláspontra helyezkedik. A levél szövegéből kitűnik, hogy ez annak érdekében 
történt, hogy megtalálják a lehetőségét a szakadás elkerülésére. A levél által 
említett témák kizárólagosan halákhikusak, tehát a mózesi törvény helyes 
értelmezésével kapcsolatosak. A Közösség további története azt mutatja, hogy 
ez a kiegyezésre törekvő, békülékeny hang nem ért el semmilyen sikert, s a 
kívülállókkal, különösen a zsidóság hivatalos vezetésével szemben a 
qumrániak viszonya egyre ellenségesebbé vált. Ez a törés, melynek létrejötté
ben halákhikus okok játszották a főszerepet, a Közösség egész ideológiája 
számára új helyzetet teremtett, olyat, amelyben állást kellett foglalni nemcsak 
a saját üdvtörténeti pozíciójuk kérdésében, hanem el kellett helyezni ellenfe
leiket is, akik viszont a zsidóság néhány klasszikus és központi tradíciója fe
lett diszponáltak, mint például Templom, vagy felkent vezetés.

Az általunk vizsgált szövegek közül a kezdeti szituációt leginkább a 
4Q259 tükrözi, ami -  mint azt fentebb említettük -  a Szabályzat ősszövegének 
egy olyan változata, ami az lQS-nél korábbi hagyományformának mutatko
zik. Ez ugyanis, éppúgy, mint a 4QMMT, nem érdeklődik semmilyen eszka
tológikus téma iránt, hiányzik belőle az 1QS messiási textusa, s minden való
színűség szerint hiányzik továbbá az apokaliptikus-dualista két lélekről szóló 
tanítás (3,12-4,26) és a záró himnusz (10,5-11,22, e helyett egy kalendáriumi 
érdeklődésű szöveg, a 4QOtot állhatott).28 így egy olyan irat képét mutatja, 
amelyik tisztán a jelenre koncentrálva tartalmaz utasításokat egy közösség 
tagjai mindennapi életének vezetésére. Hozzátehető e képhez az is, hogy min
den valószínűség szerint egy másik nagy qumráni szabályzat, az lQSa 
(lQ28a) is hasonló fejlődésen mehetett keresztül.29 Charlotte Hempel nemrég 
kimutatta, hogy ennek a kifejezetten eszkatológikus szabályzatként értelme
zett iratnak30 az eredeti szövegállománya szintén nélkülözött minden utalást 
végidőre és messiásra: ezekkel a témákkal a mű kialakulásának egy későbbi

27 QIMRON, E. -  STRUGNELL, J., Qumran Cave 4. V: MiqsCat ma'ase ha-Torah (DJD 
10), Oxford: Clarendon Press 1994.

28 Metso, Textual Development, 48-54.
27 BARTHÉLEMY, D. — MILIK, J. T., Qumran Cave /  (DJD 1), Oxford: Clarendon Press 

1955, 107-118.
10 Legalaposabb kifejtése: SCHIFFMAN, L. H., The Eschatological Community o f Ihe 

Dead Sea Scrolls. A Study o f the Ride o f the Congregalion (SBLMS 38), Atlanta: Scholars 
Press 1989.
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szakaszában lett kibővítve.31 Ezek az iratok azt mutatják, hogy a Közösség 
tagjai kezdetben egyáltalán nem messianisztikus lázban égő csoport voltak:32 
figyelmüket az első időkben egészen más kérdések kötötték le.

Mint fentebb említettük, a Közösségnek története során hamarosan 
szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy a zsidóság ‘hivatalos’ vezető cso
portjaihoz képest külső pozícióban találta magát. Ebben a helyzetben a Kö
zösség, ha nem akart engedni a saját halákhája iránti hűségéből, csak egyet 
tehetett: tartós különállásra kezdett el berendezkedni a zsidóság többi részétől. 
Ezzel együtt viszont szükségessé vált bizonyos klasszikus tradíciók saját ér
telmezésük szerinti újradolgozása, illetve a magukkal hozott, nem pusztán 
legális kérdések rendszerezése. Ennek világos jele az, hogy a Kr. e. első szá
zad legelejétől kezdve jelentős számú eszkatológikus tartalmú mű másolását 
is megfigyelhetjük:33 ez a legelső szövegek létrehozásakor még teljességgel 
másodlagos teológiai téma egyre gyakoribb kifejtésre került.

A Közösség történetének ezt a kissé későbbi, de a kezdetekhez még közel 
álló fázisát tükrözi a Damaszkuszi Irat egy korai szövegváltozata. E változat 
tartalmazta az A2 és B kódexek anyagát; hogy ezek eredetileg egy mű része
ként jöttek-e létre, avagy később egyesítették őket, kérdéses, de témánk szem
pontjából nem lényeges. Ezekben a szövegekben már megtalálhatjuk eszka- 
tológikus-messiási témák felbukkanását is, bár meg kell jegyezni, hogy 
egyáltalán nem primer jelentőségű pozícióban. Az eszkatológikus messiás 
alakja felmerülésének hátterében kétségtelenül valamilyen történeti tényt kell 
keresnünk. Legvalószínűbben valamilyen a Közösség vezetését illető krízissel 
kellett szembenézniük: leginkább talán a Tanító halála lehetett ez az esemény, 
hiszen az ő karizmatikus személye volt az, aki valójában összefogta ezt a zsi
dóság többi részéhez képest kezdetben kicsiny csoportosulást. A történeti 
Tanító alakja továbbá -  per analógiám -  megadta azt a módot, ahogy ezt a 
jövőbeli alakot bemutatták. Nem állítom, hogy magának a Tanítónak az újra
éledését várták (bár a redivivus személyek nem idegenek a qumráni könyvtár 
anyagának egyes darabjaitól34), de a jövőnek ebben az ideális személyében 
igyekeztek feltárni olyan jegyeket, amelyek kapcsolatot teremtenek elhunyt 
vezetőjükkel, aki a Közösséget kezdeményeiből felépítette. A CD említett 
helyei nagyon kevés személyeset árulnak el e remélt messiásról, de legalább a

31 HEMPEL, C h, „The Earthly EsseneNucleus of lQSa”, in DSD 3 (1996), 253-269.
32 Amint azt vélte pl. TALMON, S„ „Waiting fór the Messiah -  The Conceptual Universe 

of the Qumran Covenanters”, in IDEM, The World o f Qumran from Wilhin, Jerusalem: 
M agness- Leiden: Brill 1989, 278: „The founding members of the HT can best be described as 
a group of Jews possessed by an ardent messianic vision.”

33 Itt említhetők az alábbi művek: 4Q175, 4QpIsa (4Q161), lQ28b.
34 Ilyen pl. Mózes vagy Illés alakja, lásd 4Q521, vagy a Mózes-pszeudepigrafa darabjai 

(4Q374-377), DJD 25, 1-38; COLLINS, J. J., „The Works of the Messiah”, in DSD 1 (1994), 
98-112; STRUGNELL, J., „Moses-Pseudepigrapha at Qumran: 4Q375, 4Q376, and Similar 
Works”, in Archaeology and Hislory in the Dead Sea Scrolls, The New York University 
Conference in Memory ofYigael Yadin (JSPSup 8 -  JSOT/ASOR.M 2, Schiffman, L. H., ed.), 
Sheffield: JSOT Press 1990, 221-256.
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14,19 alapján egészen egyértelmű, hogy papi személyként határozták meg,33 
ami szoros párhuzamot mutat a Tanító egyik legsajátabb megkülönböztető 
jegyével, ti. az ő papi karakterével.35 36

A fejlődés következő állomását a dualisztikus struktúrák általánossá vá
lása és elmélyülése jelzi (ez a szabályzatok és törvények első megfogalmazá
sakor, mint mondottuk, még egyáltalán nem volt lényeges szempont). E 
struktúrák a fogság utáni korban, az izraelita apokaliptikus gondolkodás meg
erősödésével válnak ismertté a zsidóság teológiája számára, a Közösség tehát 
nem ismeretlen területre nyúlt, mikor ezeket alkalmazni kezdte. A Közösség 
Szabályzatának végső(?) recenziója (1QS), valamint a Damaszkuszi Irat A1 
kódexe világosan ennek szellemében került kidolgozásra. Előbbit kiegészítet
ték a -  mostantól már a teljes mű alaphangját is megadó -  két lélekről szóló 
tanítással, s a záró himnusszal (dualisztikus szellemű inklúzióval ellátva így a 
művet), utóbbi pedig egész történelemszemléletével ezt az irányt tükrözi. S e 
továbbértelmezéshez maguk az alapiratok is megadták a lehetőséget: a CD 
készen kínálta a nfsiah Mkarón wcyisra ’él formát, amit az A1 kódex dualisz
tikus vezetésképe alapján37 egyszerűen át lehetett formálni explicite többes 
számú alakká az 1QS 9,11-ben, illetve az Amosz-Számok midrásban, ahol 
kifejezésre kerül a másik felkent természete is: a Num 24 alapján a királyi 
terminológia is bevezetésre kerül. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a messiá
si témák még mindig nem kaptak fundamentális jelentőséget a Közösség gon
dolkodásában, hiszen szerepük, éppúgy, mint a CD korábbi anyagában, csu
pán korszakok lehatárolására szorítkozik, illetve az Amosz-Számok midrás 
anyagában cselekvést is kapcsolnak hozzá, ez azonban nem lép túl azon a 
képen, amit a klasszikus bibliai szövegek a messiás képéhez kapcsolnak (győ
zedelmes szabadító harcos).

3. Összegzés

A Közösség Szabályzata és a Damaszkuszi Irat e messiási helyeinek 
vizsgálata az alábbi eredményekre vezetett. Nyilvánvalónak tűnik egyfelől, 
hogy a qumráni Közösség messiási váradalmai egyetlen személy köré kezdtek 
kikristályosodni. Ez -  a vizsgált szakaszok tanúsága alapján -  minden kétsé
get kizáróan papi természetű alak volt, s megfogalmazásában erőteljes szere
pet játszhatott az Igaz Tanító személyére való visszaemlékezés. E következ
tetés szemben áll azzal a nézettel, mely szerint a qumráni messianizmusnak -

35 BAUMGARTNER, J. M., „Messianic Forgiveness of Sin”, 539-541.
36 GARCÍA MARTÍNEZ, F. -  TREBOLLE BARRERA, J„ The People o/the Dead Sea 

Scrolls, 53-55, a Tanító személyét illető vitákhoz lásd pl. CARMIGNAC, J., „Qui était le 
Docteur de Justice?”, in RevQ 38 (1980), 235-246; BURGMANN, H„ „Wer war dér Lehrer dér 
Gerechtigkeit”, in RevQ 40 (1981), 553-578; WISE, M. O., „The Teacher of Righteousness and 
the Iligh Piest of the Intersacerdotium: Two Approaches”, in RevQ 56 (1990), 587-613.

3 Ehhez iásd: SCPTNIEWfND, W. M., „Structurai Aspects of Qutnran Messianism in the 
Damascus Document”, in The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls (STDJ 
30, Parry, D. W. -  Ulrich, E., eds.), Leiden; Brill 1999, 523-536.
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hasonlóan a kor zsidósága egészének elképzeléseihez -  kiindulópontján a 
királyi felkent személye állt volna.38 Valójában a királyi messiásnak a zsidó
ság számára általánosan ismert és remélt alakja a Közösség teológiájában 
sosem került olyan pozícióba, mint a papi felkent: nem véletlen, hogy azok a 
szövegek, amelyek kettőjük egymáshoz való viszonyáról is szólnak (kifeje
zetten lQSa), mindig a papi predominanciát hangsúlyozzák a királyival szem
ben. Ez pedig azért volt lehetséges, mert az alapvetően nem messianisztikus 
teológiai irányultságú qumráni alapközösség gondolkodásában a királyi fel
kent klasszikus izraelita képe másodlagos fejlődés eredményeként nyert elhe
lyezést.

ÖSEO

The Early History of Qumran’s Messianic Expectations
Géza Xeravits

In recent years attention has often been called to the renewal o f  the interest con- 
cerning the messianic beliefs o f  the Qumran Community. During the nineties many 
new texts have been published which help to set this theological topic in a new and 
more com prehensive light. We note however that a great num ber o f  unsolved ques- 
tions remain concerning the texts known to the scholarly public since the very begin- 
ning o f  the Dead Sea Scrolls research. The exact teaching o f  these works has nőt been 
so far unanim ously clarified. Based on the data provided by the recently published 
matériái, many scholars want to revise earlier established views on somé generál 
questions o f  the Qumran Community, e.g. their messianic expectations.

This essay will focus on the messianic loci o f  two texts, those o f  the Damas- 
cus Docum ent and the Rule o f  the Community. These are the texts that have been 
most frequently cited and -  due to the early date o f  their publication -  they are the 
ones used fór the longest tim e in discussing the messianism o f  Qumran. Generally, 
scholars refer to both texts to support the generál Qumranic picture o f  the expectation 
o f  the double messiah. W orking on my doctoral dissertation on the Qumranic picture 
o f  the mediator o f  salvation I came to the recognition that the generál consensus on 
this question is nőt wholly acceptable. W hat made me further investigate the issue 
was the fact that contem porary research seems to be trying to describe the messianic 
expectations o f  the Qumran Com munity less and less diachronically. The authors o f  
the newest generál monographs and essays concentrate mainly on great thematic 
blocks, and the idea o f  thematic development does nőt have a Central role. Therefore, 
beyond the further clarification o f  the messianic teaching o f th e  aforem entioned texts, 
in this essay, it alsó seems to be useful to find their exact piacé in the early history o f  
the Com m unity itself.

The examination o f  the messianic passages o f  the Rule o f  the Com m unity and 
the one o f  the Damascus Document yield the following conclusions. It seems to be 
evidcnt that the messianic expectations o f the Qumran Com m unity started to crystal- 
lise around only one personage. He had -  according to the analysed passages -  an 
undoubtedly priestly character, and the m emory o f  the priestly Righteous Teacher

38 Contra H. STEGEMANN, „Somé Remarks to lQSa, to IQSb, and to Qumran 
Messianism”, in RevQ 65-68 (1996), 501-505.
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m ay have played an important part in the manner o f  his presentation. This conclusion 
strongly suggests that the figure o f  the priestly anointed stood at the origins o f  Qum- 
ran ’s messianism, nőt as was the case o f  the expectations o f  the rest o f  contem porary 
Judaism. In fact, the royal messiah -  a com monly known and expected figure o f  Ju- 
daism -  had never come to a position within the Com munity sim ilar to the priestly 
one: it is nőt accidental that the texts describing their relationship (explicitly lQ Sa) 
always underline the priestly predominance against the royal one. The reason is that 
in the thinking o f  the ground-community o f  Qumran -  with a fundamentally non- 
messianic theological system -  the classic Israelite picture o f  the royal m essiah was 
inserted as the result o f  a secondary development. (Complete English text o f  this 
paper with somé m inor changes can be found in ETL  76 [2000], 113-121.)


