
Studia Biblica Athanasiana 
vol. 3 (2000)

A holt-tengeri tekercsek messiásképe 1
(Könyvismertetés)

Xeravits Géza

A qumráni Közösség irodalmára és teológiájára irányuló kutatásnak az 
utóbbi évtized során talán legélettelibb vitákat kiváltó területe a különböző 
holt-tengeri tekercsekben a messiásvárásról lecsapódó elképzelések értelme
zésének kérdése. Az e kérdésre irányuló érdeklődés megújulása leginkább 
annak köszönhető, hogy a kilencvenes évek során kiadásra került számos 
olyan -  eddig csak részben, vagy egyáltalán nem ismert -  szöveg, melyek 
kulcspozícióban levőnek tűnnek a qumráni Közösség eszkatológikus és mes
siási elképzeléseinek értelmezésében. Jóllehet nem mindegyik újonnan meg
ismert szöveg tartalmazza a masiah kifejezést, tartalmuk mégis új fényt vet az 
Isten végidőbeli emberi ágensével (is) foglalkozó intertestamentális zsidó 
iratok különböző értelmezéseire. E szövegeket megismerve a kutatóknak le
hetőségük nyílt arra, hogy revideálják és pontosítsák a Qumrán messiási taní
tására vonatkozó korábbi elméleteket, egyre inkább egy rendkívül változatos 
és sokarcú jelenség képét festve. Az általunk ismertetendő gyűjteményes kötet 
szerzői mindnyájan ennek az újraértékelésnek egyes részfeladataira vállal
koztak, egyúttal a kérdés egészének kutatása számára is alapot kívánva nyúj
tani.

A kötet tanulmányainak eredete különböző. Öt már előzőleg is kiadatott, 
s szerzőik most újraírták a jelen kötet számára (megjegyzendő, hogy ezek az 
újraírások nem minden esetben átfogóak, az olvasó néhol többet várna). A 
legkorábban keletkezett tanulmány J. H. Charlesworth-é,1 2 további négy a ki
lencvenes években került először megfogalmazásra.3

1Qumran-Messianism. Studies on the Messianic Expectations in the Decid Sea Scrolls 
(Charlesworth, J. HL, Lichtenberger, H., Oegema, G. S., eds.), Tübingen: Mohr Siebeck 1998, 
pp. X I+ 237.

2 „Messianology in the Biblical Pseudepigrapha”, 21-52 eredetileg 1979-ben jelent meg, 
azANRWW  19.1 kötetében.

3 LICHTENBERGER, H., „Messianic Expectations and Messianic Figures During the 
Second Temple Period”, 9-20 (eredetileg in Messiasvorstellungen bei Juden und Christen, 
1993); OEGEMA, G. S., „Messianic Expectations in the Qumran Writings: Theses on their 
Development”, 53-82 (eredetileg a The Anoinled and His People, 1998 részeként); COLLINS, 
J. J., „Jesus, Messianism and the Dead Sea Scrolls”, 100-119 (eredetileg Hengel Festschrift,
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Három egyéb tanulmány alapanyagát az SNTS Seminar Group on the 
Dead Sea Scrolls and Christian Origins által szervezett Prágai és Birmingham- 
i konferenciákon elhangzott előadások alkotják (1995 és 1996)

Ezek közül az első azzal a problémával foglalkozik, amelyet a Közösség 
Szabályzatának egyik 4. barlangból előkerült példánya vet fel (4Q259),* 4 
amelyről ugyanis teljes kontextusával együtt hiányzik a Szabályzat nagy, első 
barlangi tekercsén található híres messiási passzus (1QS 9,11), melyet a 
qumráni messiásvárás klasszikus szövegeként kezelt a kutatás. E probléma 
megoldására a kutatásban két fő irányt dolgoztak ki. Egyesek úgy vélik, hogy 
a 4Q259 a Szabályzat egy korábbi változatát képviseli, mások ellenben amel
lett érvelnek, hogy a 4Q259 helyzete másodlagos az lQS-hez képest. 
Charlesworth az előbbiekhez csatlakozik, és azt kívánja bizonyítani, hogy a 
Szabályzat eredeti alapállománya egyáltalán nem volt sem dualista, sem esz- 
katológikus, sem pedig messiási. E következtetést egyébként meggyőzően 
bizonyította már a finn S. Metso is, akinek teljes oeuvre-jét Charlesworth 
szemmel láthatóan figyelmen kívül hagyja (talán a késői publikációk miatt, 
mindenesetre legalább Metso 1993-as cikke a Journal o f Jewish Síudies ha
sábjairól ismert kellene, hogy legyen szerzőnknek).5 Charlesworth cikke érté
kes, értékei azonban inkább következtetéseiben rejlenek, mintsem érvelésében 
(ennek gyengeségeire már F. García Martínez is utalt a Revue de Qumrán 73. 
számában [1999] megjelent recenziójában).

G. S. Oegema, akinek az utóbbi idők legjobb monográfiáját köszönhetjük 
a korai zsidóság messiási elképzeléseiről,6 most a 4Q252 jelzetű szöveg tar
talmát, szerkezetét és datálásának kérdését elemzi, különös figyelemmel a mű 
(korábban Pátriárkái áldások címmel jelölt) 5. hasábjának a mű egészéhez 
fűződő viszonyára.7 Egy hagyománytörténeti elemzés után kimutatja a 4Q252 
párhuzamait egyes intertestamentális zsidó iratokkal, és arra a következtetésre 
jut, hogy művünk legszorosabb párhuzamait a Tizenkét Pátriárka Testamen
tuma és a Salamon Zsoltárai című írások szolgáltatják. Végül, hagyomány
történeti érvei alapján, azt állítja, hogy a mű Sitz im Lebenje nem más, mint az 
Izrael feletti aktuális Hasmoneus vagy Heródiánus uralommal szembeni kriti
ka.

J. Zimmermann a qumráni messianizmus egyik legvitatottabb szövegé
nek elemzésére vállalkozott cikkében.8 Miután bemutatja a mű szövegének 
különböző párhuzamait, egy mesteri szerkezeti elemzést végezve kimutatja,

1996); EVANS, C. A., „Are the ‘Són’ Texts at Qumran ‘Messianic’? Reflections on 4Q369 and 
Related Scrolls”, 135-153 (eredetileg DSD 2, 1995).

4 CHARLESWORTH, „Challenging the Consensus Communis Regarding Qumran 
Messianism (1QS, 4QS MSS)”, 120-134

5 METSO, S., „The Primary Results of the Reconstruction of 4QSC”, in JJS 44 (1993) 
303-308. Álláspontunkat e kérdésben lásd jelen kötetben közölt tanulmányunkban.

6 The Anointed and his People. Messianic Expectalions from the Maccabees to Bar 
Kochba (JSPSup 27), Sheffield: Academic Press 1998.

7 „Tradition-Historical Studies on 4Q252”, 154-174.
8 „Observations on 4Q246 -  The ‘Són of God’”, 175-190.
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hogy a mű koncentrikus struktúrával rendelkezik. Ez azért lényeges, mert az 
1,9-2,1 sorokban található (felség)címek viselőjét mint pozitív személyiséget 
engedi értelmezni.9 Hasonlóan nagyon hasznos a szerző elemzése Dn 7 és a 
4Q246 bizonyos közös hagyományai területén.

Végezetül, két tanulmányt kifejezetten a jelen kötet számára készítettek el 
szerzőik. A bécsi F. Dexinger tanulmánya a kötet egyik csúcsát jelenti.10 11 A szer
ző, korábbi munkáira támaszkodva,11 az eszkatológikus próféta alakját mutatja 
be, különös tekintettel a ‘próféta, mint Mózes’ figurára, Qumránban és a szama
ritánus teológiában. M. G. Abegg és C. A. Evans pedig átfogó konkordanciális 
listáját adják mindama kifejezéseknek és (felség)címeknek, melyeket a különböző 
qumráni „messiási” szövegek használnak.12 E tanulmánynak különösen nagy a 
gyakorlati haszna mindazok számára, akik a kérdéssel foglalkoznak. S ugyanilyen 
fontos a szerzőpáros másik (kötetzáró) cikke, ami gyakorlatilag nem más, mint 
egy rendkívül bőséges bibliográfiája azon műveknek, melyek Qumrán messiás
képének vizsgálatához érdemben hozzájárultak.

Az elmúlt években igen sok írás látott napvilágot, a Qumráni Közösség mes
siási váradalmainak igen komoly problematikáját igyekezve körüljárni. Úgy vé
lem, jelen kötet ezek legjobbjai közül való. Megtalálhatóak benne egyaránt általá
nos bevezetések az egész problematikába, illetőleg Qumrán szellemi 
környezetének gondolkodásába, valamint kidolgozott tárgyalásai a tárgykör szá
mos igen vitatott részkérdésének. E gyűjtemény azonban csak egyike az első -  
nem is lényegtelen -  lépéseknek ahhoz, hogy a qumráni messianizmus tárgyában 
megnyugtató megoldásra jussunk. S nem szabad elfelejtenünk, e kérdéskör nem 
csupán a szigorúan vett qumranológiai kutatás számára bír különös jelentőséggel, 
hanem azok számára is, akik a születő kereszténységnek táptalajt kínáló körök 
ideológiai hátterét szeretnék minél tisztábban látni.

9 E problémákkal teli irattal magunk is foglalkoztunk, lásd „Pseudo-dánieli iratok 
Qumránból”, in Athan 6 (1998), 41-60; „Az Üdvösségközvetítö születésének témája 
Qumránban”, in TheologiaiSzemle 41 (1998), 336-338.

10 „Reflections on the Relationship Between Qumrán and Samaritan Messianology”, pp. 
83-99.

11 Lásd különösen cikkét a Delcor Festschrift-be: „Dér ‘Prophet wie Moses’ in Qumrán 
und bei den Samaritanem”, in AOAT 215 (1985), 97-111, és könyvét a szamaritánusok messiá
si elképzeléseiről (Dér Taheb [1986]).

12 „Messianic Passages in the Dead Sea Scrolls”, 191-203.
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