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1. Tőrt éne ti bevehető

A zsidóság különböző önálló államalakulatainak a Kr. e. 10-6. századokban 
az államformája királyság volt. Az ószövetségi tudósítások szerint ennek 
konkrét bevezetése Saul nevéhez köthető, akinek kezdeti kísérletére építette 
föl aztán Dávid azt a birodalmat, ami a későbbiek során -  szinte mindmáig 
-  a zsidóság államszervezési törekvéseinek ideális referenciapontjává vált. 
Ennek a birodalomnak a Salamon halála után bekövetkezett szétszakadása 
ugyan az ország területének kettéválását jelentette, ugyanakkor mindkét, 
most már egymástól független országrész legfőbb vezetését a királynak ne
vezett (,melek) személy gyakorolta. Ennek a helyzetnek aztán a két ország
rész függetlenségének megszűnése vetett véget, az északi részt, Izraelt Kr. e. 
721-ben az asszírok, míg a délit, Júdát Kr. e. 586-ban a babiloniak fosztották 
meg -  addig legalább névleges -  önállóságától.

Meglepő, hogy a déli országrésznek a perzsa korral kezdetét vevő restau
rációjakor -  annak ellenére, hogy a hazatérés és újjászervezés művének kezde
teinél két dávidi származék, Sesbaccár és Zerubbábel is bábáskodott átmeneti
leg -  a királyság intézményének az újraalapítása elmaradt. Júda a Perzsa 
Birodalom egy provinciájaként, helytartók vezetésével élte politikai életét a 
perzsák fennhatósága alatt.1

1 A  perzsa kori Jódával {/búrt) újabban számos kiváló tanulmány foglalkozik, legyen elég 
itt két viszonylag friss idegen nyelvű, és egy magyarul megjelent munkára hivatkozni: 
HOGLUND, K.G., Achaemenid Impcriat Administration in Syria-Palestine and the Missions o f Eqra and 
Nebemianh (SBLDS 125), Atlanta 1992; CARTER, C.E., The Emervence o/Yehud in the Persian Period. 
A Sódat and Demographic Studj (JSOTSup 294), Sheffield 1999; és ALBERTZ, R., „A megakadá
lyozott helyreállítás (Kr.e 520-450)”, in SBA/h 4 (2001), 5-19.
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Az első komoly kísérletre, hogy az évszázadok múltával a királyság in
tézményét a palesztinai zsidóság felett újra létrehozzák, egészen a Kr. e. 2. 
század végéig kell várni. A 160-as évek első felétől kezdve a szeleukida ura
lom elleni felkelésbe torkolló átfogó zsidó rezisztencia kulcsfigurájának, a 
modein-i Matatiás leszármazottainak kezébe került a zsidóság vallási és poli
tikai vezetése, akik egymást követően különböző uralmi igényeket tulajdo
nítottak maguknak. A család különböző tagjai lassacskán hozták létre azt a 
felépítményt, amely azután alkalmasnak bizonyult arra, hogy egy megfelelő 
pillanatban a család épp uralmon levő sarja magát királynak (bas%tleus%) nyil
vánítsa.2

Makkabeus Júdás, Matatiás legidősebb fia még egyszerűen katonai veze
tőként lépett fel csupán. Halála után testvére, Jonatán vette át a felkelés irá
nyítását. Jonatán kezdetben szintén katonai vezetőként működött. 
Alexandrosz Balasznak, a szeleukida trón egy újabb követelőjének színrelé
pésével (Kr. e. 153) azonban e helyzet némileg megváltozott. Jonatán támo
gatta Alexandrosz trónigényét, aki ezért hálából Jonatánt a jeruzsálemi 
templom főpapjává nevezte ki.

Az igazi lökést a család teljes hatalomgyakorlásához a Jonatán utáni poli
tikai helyzet biztosította. A szeleukida II. Demetriosz Nikatór, hogy a zsi
dók lojalitását maga számára biztosítsa, Jonatán utódját, annak fivérét, Si
mont megerősítette a főpapi hivatalban (melyre a nép által korábban 
megválasztást nyert). Simon személyéről a Makkabeusok 1. könyve egy em
lékirat szövegét is megőrizte, melyben a zsidóság feletti szilárd uralma dek- 
larálódik (1 Makk 14,27-45).3 Jóllehet Simont sem ez az emlékirat, sem 
egyéb forrás nem nevezi királynak, mint „a nép vezetője, főpapja és feje
delme” ismerik el (1 Makk 13,42). Jó okunk van feltételezni, hogy Simont 
pusztán a némileg instabil, de még mindig jelentős katonai erővel rendelke
ző Szeleukida Birodalom nyomasztó közelsége gátolta meg abban, hogy 
magát királlyá nyilvánítsa.4 Ez formálisan még a Simon meggyilkolása után 
vallási és politikai vezetővé váló fia, Johannész Hürkanosz uralkodása ide
jén sem következett be, aki viszont viselkedésében és kormányzásában gya
korlatilag mint király lépett fel.

2 A  Hasmoneus ház királyi ambíciójának kiváló eszmetörténeti tárgyalása: MENDELS, D., 
The Rése and Faliofjewish Nationalism (ABRL), New York 1992, kül. 55-79.

3 A  történeti kontextushoz, és magukhoz az eseményekhez lásd pl. SACCHI, P., The Histoiy 
o f the Second Temple Period QSOTSup 285), Sheffield 2000; az emlékirathoz VAN HENTEN, J.W ., 
„The Honorary Decree fór Simon the Maccabee (1 Macc 14:25-49) in Its Hellenistic 
Context” és KRENTZ, E., „The Honorary Decree fór Simon the Maccabee”, in Hel/tnism in the 
Land o f Israel (CJAS 13, Collins, J.J. -  Sterling, G.E., eds.), Notre Dame 2001, 116-145 és 146- 
153.

4 Vö. pl. GOLDSTEIN, J.A ., I Maccahees (AB 41), G arden  City 1976, 470-480.
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Az első Hasmoneus uralkodó (a dinasztia Simon óta ezt a -  feltételezhe
tően Matatiás melléknevéből eredő -  nevet viselte), aki a „király” címet 
használta, Josephus szerint Johannész Hürkanosz utódja, Arisztobulosz 
(Kr. e. 104-103), míg Sztrabón szerint ennek az utódja, Alexandrosz Janna- 
iosz volt (Kr. e. 103-76).5 A Hasmoneus uralkodók innentől kezdve egészen 
a dinasztia bukásáig (Kr. e. 63) viselték a királyi címet.

A dinasztia megítélését illetően a kutatás hosszú ideig két fő forrással 
rendelkezett, a Makkabeusok két könyvével, valamint Josephus Flavius iro
dalmi hagyatékával. Az előbbinek a történeti megbízhatósága bizonyos as
pektusokból kérdéses. Amint többen kimutatták, az 1 Makk kifejezetten 
pro-hasmoneus propagandairatként jött létre, s a 2 Makk szerzője is alapve
tő szimpátiával fordul a dinasztia felé.6 Josephus leírásaiból némiképp ár
nyaltabb kép bontakozik ki, mely a dinasztiával szembeni komoly belső
zsidó szembenállásról is tudósít.

E tanulmány fő részében a qumráni barlangokból előkerült néhány tö
redék szövegét vizsgáljuk meg. Ezek a töredékek mind arra vetnek fényt, 
hogy a Hasmoneus ház megítélése valóban korántsem volt egyöntetűen po
zitív a kortársak között. Sőt, esetenként nagyon komoly szembenállással ta
lálkozunk, mely a qumráni Közösség irodalmi hagyatékában talán a leghe
vesebb kifejezését nyeri.

2. A Közösség s%entírás-értelme%ésének tanúsága

A Holt-tenger menti barlangokból előkerült leletek egy része, mely a Szent
írást értelmező szövegeket tartalmaz, markánsan elkülönül műfajában, fel
építésében és jelentőségében a sok ezer töredék által megőrzött egyéb szö
vegektől. Ezek a művek (a kutatás az általuk használt szentírás-értelmezési 
szakkifejezés alapján /vizeknek nevezi őket) nem egyszerűen az írás egy- 
egy nehezen érthető része megvilágításának igényével születtek. Ezen ér
telmezések célja az, hogy a szent íróknak a jövő egy bizonyos korszakára 
vonatkozó kijelentéseit azonosítsa. A qumráni szerző, aki magát Istentől 
kapott különös képesség birtokosaként határozza meg,7 értelmezéseiben 
hallgatósága elé tárja a szent szerzők által megjövendölt valóságok (törté

5 Sa c c h i, History, 258.
6 Lásd különösen GOLDSTEIN, IMaccabees, 4-36; IDEM, IIMaccabees (AB 41 A), Garden City 

1984, 3-27.
7 Elég csak az alábbi helyekre gondolni: „Ennek magyarázata az Igaz Tanírtóra vonatko

zik, akinek tudtára adta (hwtfy'n) Isten szolgái, a próféták szavainak összes titkait ( n ) ” 
(lQpHab 7,4-5) vagy „Magasztallak téged, Uram,] mert okossá tettél engem hűségedben, és 
csodáid titkait tudattad velem (hwd'tny)” (1QH 7,26-27).
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nelmi) beteljesülésének mikéntjét.8 A Közösséget alapító Igaz Tanító -  aki a 
peserek valószínűsíthető szerzője -  nyilvánvalóan meg volt győződve arról, 
hogy ő a prófétákhoz hasonló vagy talán még azoknál is mélyebb módon áll 
szellemi kapcsolatban Istennel, s magát inspirált karakterű személynek tar
totta. Ezt az értékelést a Közösség is elfogadta, s egész történelemértelmezé
süknek alapjául szolgált a Tanító által megalkotott mátrix.9

A peserek szerzője szerint az üdvtörténet eseményei saját Közösségének 
történelmében kulminálnak, s a biblikus jövendölések az ő korukra mutat
nak előre. Ezen szellemi háttér ismeretében, s titokzatos nyelvhasználatukat 
megfejtve,10 a peserek elsőrendű történeti információkat közölnek a Kr. e. 
első két évszázad tágabb értelemben vett fordulójának idejéről, tehát ponto
san arról a korról, amely a Hasmoneusok uralmi igényeinek előkerülését is 
bennfoglalja.

A peserek történeti utalásaiból a kortárs palesztinai zsidó történelemnek 
egy rendkívül polarizált bemutatása áll össze, melyben a Hasmoneusoknak 
a palesztinai zsidóság feletti uralmi igényei, és egész ténykedésük mint isten
telen és mindenestől elvetemült tényezők szerepelnek. Ezen irodalmi kor
pusz tanúságát ehelyt részleteiben nem kívánjuk tárgyalni, hiszen bőségesen 
kommentált peser-fordításunknak immár két kiadása is az olvasó rendelke
zésére áll, számos lényeges vonatkozó információval.11

Amit feltétlenül megjegyzésre érdemesnek tartunk itt, az két szöveg ta
núsága. Elsőként a negyedik barlangból viszonylag jó állapotban előkerült 
Náhum-pesert idézzük föl (4Q169).12 E szöveg történeti hátterének feltárá
sában nagy segítséget nyújtott az, hogy konkrét személynevet is megőrzött, 
dmjjtnvs m lk jm , azaz „Démétriosz, a görögök királya”. A peser szerzője a 
mű 3-4. számú töredékeiből összeállított szövegmaradvány első hasábján 
ennek az uralkodónak egy hadjáratát írja le Jeruzsálem ellen, a „sikamlóssá- 
gok keresőidnek nevezett zsidó csoport felbujtására. Ez utóbbi csoportot

8 Bővebben lásd XERAVITS G., A  qum ráni közösség s%entírásértelme%ése. F olyam atos pederek  (ATP 
5), Pápa 20012, 10-11.

9 Vő. COLLINS, J.J. „Propbecy and Fulfillment in the Qumran Scrolls”, in idem, S em , 
Sybils a n d  S ages in  H ellenistic-R om an Juda ism  QSJSup 54), Leiden 1997, 301-314; XERAVITS G., 
„Considerations on Canon and the Dead Sea Scrolls”, in Q C hron  9/2-4 (2000), 171-173.

10 Ehhez lásd elsőrenden az alábbi tanulmányokat: AMUSZIN, J.D., „Éphraim et Manassé 
dans le Pésher de Nahum (4QpNahum)”, in RevQ  15 (1963), 389-396; IDEM, „A propos de 
l ’interprétation de 4 Q 161 (Fragments 5-6 et 8)”, in RevQ  31 (1974), 381-392; IDEM, „The 
Reflection of Historical Events of the First Century B.C. in Qumran Commentaries (4Q161; 
4Q 169; 4Q 166)”, in H U C A  48 (1978), 123-152; F r ÖHLICH I., „Le genre littéraire des Pesharim  
de Qumran”, in R evQ  47 (1986), 383-398. Lásd továbbá XERAVITS, A  qum ráni közösség
sgentírásértelm e^ése, pa ssim .

11 A  második kiadáshoz lásd a 8. lábjegyzetet, fentebb.
12 ALLEGRO, J.M., „169. Commentary on Nahum”, in DJD 5 (1968), 37-42. XERAVITS, A  

qum ráni közösség ssyn tírásértelm esyse, 43-53.
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több szöveghely alapján egyértelműen a farizeusokkal azonosítja a kutatás. 
Az ő unszolásukra viszont egyetlen alkalommal indított Izrael ellen hadjá
ratot Démétriosz nevű görög (szeleukida) uralkodó, mégpedig ÜL 
Démétriosz Eukairosz, Kr. e. 88-ban, Alexandrosz Jannaiosz jeruzsálemi 
uralkodása idején. Jannaiosz ezt a támadást sikerrel átvészelte, majd belső el
lenzékének kíméletlen szétverésébe kezdett.13 A qumráni Náhum-peser 
szerzője Jannaioszt ezzel kapcsolatban a „Dühöngő Oroszlán” (kfiyr hhrwn) 
fedőnévvel ruházza fel, s megjegyzi, hogy ellenfeleivel kegyetlen és zsidók 
számára tiltott módon végzett: keresztre feszítette őket.

„És megtölti zsákmánnyal] annak barlangját, és lakhelyét prédával” (Náh 
2,13b): Ennek a magyarázata a Dühöngő Oroszlánra vonatkozik [... bojsszú a 
sikamlósságok keresőm, hogy élve akasztott fel embereket [... amilyet még 
nem tettek] Izraelben ezelőtt. (4Q169 3-4 i 6-8)

Ezután pedig a szerző Náhum 2,14 idézetébe kezd, mely JHVH fenyegető 
orákulumát tartalmazza: „íme, én vagyok ellenetek, ez a seregek JHVH- 
jának szava...” Jeruzsálem zsidó királyát tehát a szöveg szerzője nyíltan az 
isteni parancsot semmibe vevő személynek írja le (vö. Dt 21,22-23).

A másik szöveg az első barlang Habakkuk-peserje (lQpHab).14 Ennek 
szerzője, Habakkuk könyvét értelmezve, két, egymással ellenséges viszony
ban levő főszereplőt állít színre, az egyiket Igaz Tanítónak, a másikat Go
nosz Papnak nevezi. A kutatók legnagyobb többsége megegyezik abban, 
hogy az Igaz Tanító a qumráni Közösséget karakterisztikusan megformáló 
alakot jelöli, míg a Gonosz Pap valamely Hasmoneus uralkodót.15 Utóbbi
ról megtudjuk, hogy:

Ennek (Hab 2,5-6) magyarázata a Gonosz Papra vonatkozik, aki igaz néven 
neveztetett működése kezdetén; mikor azonban uralkodott Izrael felett (w k ’s r  
m sl b y sr ’I), szíve fölfuvalkodott és elhagyta Istent és odahagyta a törvényeket a 
vagyon kedvéért... (lQpHab viii 8b-11a)

Ugyancsak a Habakkuk-peser tudósít arról, hogy a Gonosz Pap megkísérel
te megzavarni az Igaz Tanító nyugalmát az Engesztelés Napján (lQpHab xi 
4-8). A pesernek ez a szakasza világos tanújelét adja annak, hogy a Közösség 
és a jeruzsálemi „mainstream” zsidóság különböző naptári rendszert hasz

13 Vő. Josephus, A J, xiii 14:1-2 és BJ, i 4:4-5.
14 Vö. BROWNLEE, W.H., The M idrash P esh er o f  Habakkuk. Text, Translation, E xposition m th  an 

Introduction  (SBLMS 24), Missoula: Scholars 1979.
15 A  kérdés irodalma rendkívül szerteágazó, lásd többek közön VAN DÉR WOUDE, A.S., 

„Wicked Priest or Wicked Priests? Reflections on the Identification of the Wicked Priest in 
the Habakkuk Commentary”, J JS  33 (1982), 349-359. CROSS, F.M., The A ná en t L ibrary o f  
Q um ran  (BS 30), Sheffield: Academic 19953, 100-120. HORGÁN, M.P., Pesharim : Q um ran  
Interpretations o fB ib lica lB o ok s  (CBQMS 8), Washington: CBA 1979, 6-8.
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nált, ami lehetővé tette a Gonosz Papnak azt, hogy jelen lehessen ellenfele 
kultikus ünneplésének idején annak lakóhelyén, Jeruzsálemtől távol.

A Habakkuk-peser szerzője aztán beszámol a Gonosz Pap végzetéről is, 
halálát kegyetlen betegség, illetve ellenségeinek számlájára írva (vő. 
lQpHab ix 1-2; 9-12). Ezek az utalások könnyen érthetők úgy, mint 
Makkabeus Simon és Jonatán végéről szóló tudósítások. Ezzel pedig arra 
mutatnak rá, hogy a qumráni Közösség a Hasmoneusok uralmi igényeivel 
kezdettől fogva szembeszegült, és azt törvénytelennek tartotta. Úgy tűnik 
továbbá, hogy a Habakkuk-peser szerzője nem is lát reményt a 
Hasmoneusokkal való megbékélésre, hanem sötét színekkel jövendöli azok 
bukását:

Ennek (Hab 2,8a) magyarázata Jeruzsálem eljövendő papjaira vonatkozik, 
akik vagyont és zsákmányt gyűjtöttek a népek megrablásából. Az eljövendő 
napokban azonban vagyonuk zsákmányukkal együtt a Kittim seregének kezé
be adatik.. (lQpHab ix 4-7)

3. Ének Jonatán királyra (4Q448fb

A Hasmoneus uralkodók ezen -  a peserek által tükrözött -  negatív qumráni 
megítélését látszik megerősíteni egy újabban kiadott töredék anyaga is, me
lyet a közvetlenül a qumráni létesítmény alatti márga-teraszba vésett negye
dik barlang szolgáltatta.

A szöveg egy kicsi pergamendarabkán maradt fenn. Ez három hasábnyi 
héber nyelven írt szöveget őrzött meg, két különböző kompozíció marad
ványaival. A szövegeket szemikurzív kézírással írták, paleográfiai datálása 
nehéz, mert a másoló különböző fajta betűformákat keverten használt. Mé
gis, leírását leginkább a Kr. e. első század első negyedére tehetjük.

A szöveglelet három hasábjából a fölső a 154. zsoltár néhány versének 
részletét tartalmazza,16 17 az alsó két hasáb egy könyörgés szövegét hozza (in
nen a töredék hivatalos megnevezése, 4QApokrif Zsoltár és Könyörgés”). A 
könyörgés szövegében két alkalommal kerül elő a ywntn hmlk („Jonatán ki
rály”) kifejezés, a következőképpen:

16 A  szöveg kiadása: ESHEL, E ., et a l, „448. 4QApocryphal Psalm and Prayer”, in DJD 11 
(1998), 403-425; előzetes kiadás: IDEM, „A Qumran Composition Containing Part of Ps. 154 
and a Prayer fór the Welfare of King Jonathan and his Kingdom”, in IEJ 42 (1992), 199-229.

17 A  qumráni leletek felfedezéséig csak szír nyelven ismert költeménynek ez a második 
héber nyelvű szövegtanúja, lásd llQ P s1, DJD 5 (1965), 38-39, 64-70. SANDERS, J.A ., „Psalm 
154 Revisited", in Bihlische Tbcologie und gesellschaftlicher Wandel (Braulik, G., et al., eds.), Freiburg 
1993, 296-306; LEMAIRE, A., „Attestation textuelle et critique littéraire: 4Q448 col. A  et 
Psalm 154”, in The DeadSea Scrolls. Fifty Years after their Discovety 1947-1997 (Schiffman, L.H., et al., 
eds.), Jerusalem 2000, 12-18.
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Az egy épen megőrzött és egy töredékes hasábból álló szövegmaradvány 
fordítása a következő:

i 1 Kelj fel, Szent, 2 Jonatán király ellen! 3 Néped egész közössége pedig, 4 Iz
rael, 5-6 akik az ég négy szele felé (vannak) 7 legyenek mindnyájan békében! 8 
És a Te uralmad felett 9 legyen a Te neved áldott.
ii 1 A Te szereteted szerint... [... ] 2 nappal és egész estig ... [...] 3 közeledvén, 
hogy legyen... [... ] 4 Látogasd meg őket, megáldván... [... ] 5 neved felett, ame
lyet hívnak [... ] 6 uralom, hogy áldassék [... ] 7 a háború napjára és ... [... ] 8 Jo
natán kirá[ly]nak [...

A szöveg egy imádság részlete. Az első hasáb anyaga összefoglalni látszik a 
könyörgés központi mondanivalóját, melyet valószínűleg a töredékes 2. ha
sáb, s esetleges további hasábok szövege fejtett ki részletesebben. Az első ha
sáb első sora („Kelj fel, Szent”), meg- és felszólítja Istent cselekvésre, majd a 
második sor meghatározza a cselekvés tárgyát: Jonatán királyt. Ezután (3-9. 
sorok) a könyörgés Isten népe jólétére irányul.

A kérdéses Jonatán király nem más, mint Alexandrosz Jannaiosz. O az 
egyetlen zsidó szereplője a Kr. e. első két évszázadnak, aki Jonatán néven 
királyként uralkodott (Jannaiosz héber neve Jonatán volt, amint azt a király 
egyes pénzeinek felirata is bizonyít). Ugyan a Hasmoneus ház még egy Jo
natánt számlál, Makkabeus Júdás bátyját és közvetlen utódját, de ő -  mint 
említettük -  még nem használta a király megnevezést magára.

Ha felidézzük a peserek által szolgáltatott adatokat Alexandrosz 
Jannaiosz qumráni megítéléséről, azt mondhatjuk, e töredék szövege kivá
lóan beleillik abba a képbe, amit a Holt-tenger menti Közösség tagjai a 
Hasmoneusokról kialakítottak. Éppen ezért érdekes, hogy több kutató, 
köztük maguk a kiadók is, a könyörgést úgy értelmezi, mint amely nem 
Jonatán király ellen, hanem éppenséggel a király/^ lett megfogalmazva.18 En
nek a nézetnek a védelmében elsődlegesen azt az érvet hozták fel, hogy az 
^/prepozíció Jonatán neve előtt valójában ama bevezető formula megfelelő

18 Lásd továbbá PuECH, Ej, „Jonathan le prétre impie et les débuts de la communauté de 
Qumrán: 4QJonathan (4Q448) et 4QPsAp (4Q523)”, in RevQ 65-68 (1996), 241-270.
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je, melyet számos zsidó irgalomért való könyörgésben megfigyelhetünk, s 
mely arra a személyre utal, akinek javára hangzik el az adott könyörgés.19 
Továbbá, amint a kiadók megjegyzik, a harmadik sort bevezető wáw kötő
szócska is inkább „és”, mint „pedig/azonban” értelemben szerepel, ugyanis 
utóbbi esetben -  szerintük -  a következő tagmondat igéje közvetlenül ez 
után a m w  után kellene, hogy következzen (nem pedig később, a 7. sorban, 
ahogy szövegünkön). Eszerint tehát, a könyörgés Jonatán király és népe, Iz
rael irányában egyaránt pozitívan viszonyulna, s egyszerre könyörögne 
mindkettő jólétéért és Isten általi megáldásáért.

E nézet képviselőinek persze számolniuk kell azzal, hogy a 
Hasmoneusokkal szembeni általánosan negatív qumráni attitűddel nehéz 
összeegyeztetni a töredék így értelmezett tartalmát. A kiadók azon a véle
ményen vannak, hogy

1. egyfelől, a könyörgés Alexandrosz Jannaiosz valamelyik, az országon 
kívülre irányuló hadjárata idején keletkezett, és egyfajta természetes 
nemzeti lojalitást tükröz, illetve

2. a könyörgésnek a szerzője Jannaiosz egy követője lehetett, s a szöveg 
kívülről került be a qumráni könyvtárba, bizonyos szempontból kivé
telként.

A kiadók értelmezésével szemben azonban több érv is adódik. Egyrészt, a 
bibliai héber nyelvben többször találkozhatunk az ‘úr ‘al, „felkelni valaki el
len” idiómával, ahol az 'al prepozíciót az ige állandó vonzatának tarthat
juk.20 Másrészt, az általuk idézett zsidó imádságokban az ‘al prepozíció sehol 
nem igei vonzatként szerepel, jelen esetben viszont nehéz lenne azt gondol
nunk, hogy a prepozíció független attól az igétől, amelynek -  hasonló ösz- 
szefüggésekben -  máshol állandó vonzata. A kiadók megpróbálták ezt az el
lenvetést azzal diszkvalifikálni, hogy az ‘úr ige jelentése itt nem azonos a 
bibliai nyelvben általánosan használt 'úr ‘al, „felkelni valaki ellen” idiómával, 
lévén ez itt nem kontextuális. Nekünk ugyanakkor inkább tűnik úgy, hogy 
a kiadók által feltételezett kontextus az, amelyik nem illeszkedik az idióma 
általánosan megszokott használatához. Harmadrészt, a kiadók mondattani 
ellenvetése a harmadik sor elején található iváw kopula, és a tagmondat igéje 
kapcsolatáról nem verifikálható.

Sajnálatos módon, a király nevének második említésénél a szöveg már 
annyira töredékes, hogy az a hely semmiben sem segít a könyörgés értelme
zésének kérdésében. Annyit azonban elmondhatunk a qumráni könyvtár 
természetéről, hogy abban nem csak a Közösség saját alkotásait gyűjtötték

19 A  kiadók számos ilyen imádságot összegyűjtöttek, in DJD 11 (1998), 410-412.
20 Vö. LEMAIRE, A., „Le roi Jonathan á Qoumrán (4Q 448, B-C)”, in Qoumrán el les 

manuscrits de la merMorte. Une ánquantenaire (Laperrousaz, E.M., ed.), Paris 20002, 59.
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össze, hanem az jelentős mennyiségű, Qumránnál korábbi és Qumránon 
kívüli anyagot is megőrzött. Ugyanakkor ezen „nem-szektás anyag” egyike 
sem olyan, amely a Közösség nézeteivel inkompatibilis lenne. Nehéz volna 
elgondolni, hogy az a csoport, akinek szemében Alexandrosz Jannaiosz a 
„Dühöngő Oroszlán”, egy mindenestől negatív történeti alak volt, könyvtá
rába engedte volna ezt a saját nézeteivel homlokegyenest ellentétes könyör
gést, egyedüli ilyenként a qumráni könyvtár teljes korpuszában.

Egy következő cikkükben a kiadók megpróbálták értelmezésüket újabb 
érvekkel alátámasztani, melyeket a felső hasáb zsoltár-anyaga és az alsó ha
sábok könyörgése között feltételezett tematikus kapcsolatból kívántak leve
zetni.21 Érvelésük menete a következő. A 154. zsoltár szir szövege, mely a 
qumráni szövegtanukon kívül egyedüliként őrizte meg e kompozíciót, fel
iratában a művet Hiszkija király imájához köti, melyet az akkor mondott, 
midőn az asszírok körülzárták Jeruzsálemet. A kiadók szerint a zsoltár 
4Q448 A hasáb 5-10. sorokon megőrzött rövid változata a mű ős
szövegének tekinthető, mely már ebben a formájában Hiszkija imájához 
kapcsolódott volna. Ennek alátámasztására az 5. sor elejét, mint feliratot, a 
következőképpen rekonstruálják: wyr’w msn\_hryb ivyAqw, azaz „És megrémül
tek Szanfheribtől, és (így) kiáltottak”.22 Ezek után a kiadók azt feltételezik, 
hogy az alsó két hasáb könyörgése a Ps 154 eme ős-szövegének lenne „peser- 
stílusú” exegézise, és Jeruzsálem asszíroktól való megszabadulását Jeruzsá
lemnek a Ptolemaiosz Lathürosz általi ostroma idején történt megszabadu
lására vonatkoztatná.23 Ne feledjük, ez az esemény egy qumráni pesernek 
konkrét tárgyát képezi (4Q161 frgs. 5-6). A kiadók értelmezésében tehát a 
három töredékes hasáb összekötő témája Jeruzsálem megszabadulása volna 
az idegen támadók ostroma alól. A szöveget továbbra sem tekintik qumráni 
műnek, de megkísérlik bizonyítani, hogy hasonló, peser-típusúnak tartott 
magyarázatok Qumránon kívül is léteztek.24

Megjegyzendő azonban, hogy a kiadók ez a gondolatmenete sem mentes 
alapvető problémáktól. Egyfelől, a 154. zsoltárra vonatkozó teljes spekulá
ciójuk alapvetően kérdéses. Semmi bizonyíték nincs arra, hogy a zsoltárt 
Qumránban összekötötték volna a Hiszkija imádságának epizódjával. 
Ugyan a llQ P sa-n megőrzött, teljes változatnak a felirata nem maradt meg, 
de a szírben hasonló felirattal megőrzött 155. zsoltár a llQ Psa-n semmilyen 
felirattal nem rendelkezik. A 4Q448-on feliratnak tekintett wyr'w mst^hryb

21 ESHEL, H. -  Eshel, E., „4Q448, Psalm 154 (Syriac), Sirach 48:20, and 4QpIsaa”, in JBL 
119 (2000), 645-659.

22 A  wyr’w rmdjbryb olvasatot már LEMAIRE, „Attestation textuelle”, 16 is felveti, ugyanak
kor aláhúzza erősen hipotetikus voltát.

23 A  történelmi kerethez lásd XERAVITS, A qumráni közösség sqentírásérte/meqése, 19-20.
24 Eshel -  Eshel, „4Q448”, 655-656.
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(„És megrémültek Szan[heribtől”) helyreállítás rendkívül hipotetikus, s a 
kiadók által eredetileg feltételezett általános nyr’w msnfyk („és megrémültek 
gyűlölőid”) olvasatnál semmivel sem biztosabb. Másfelől, a két alsó hasáb 
könyörgése semmiképpen sem „peser-stílusú” exegézise a zsoltárnak. Ennek 
a műfajnak semmilyen alapvető ismertetőjegyét nem hordozza. Mi több, a 
könyörgés egyáltalán nem exegetikai jellegű, sőt, semmilyen konkrét kap
csolatot nem mutat Jeruzsálemmel. Harmadrészt, bár a 4Q161 peserje való
ban biblikus szöveg beteljesedéseként értelmezi Jeruzsálem megszabadulását 
Ptolemaiosz Lathürosz ostroma idején, ugyanakkor e szöveg a legcseké
lyebb szimpátia-megnyilvánulást sem tartalmazza az ostrom alól felszaba
dult Alexandrosz Jannaiosz irányában. Negyedrészt, mint említettük, sem
mi ok nincs feltételezni, hogy egy Jannaiosz irányában pozitívan 
megfogalmazott szöveget a qumráni Közösség a könyvtárához csatolt volna.

A 4Q448 három hasábján olvasható két kompozíciónak valójában nem 
sok köze van egymáshoz. Mi több, e kis töredéket egyáltalán nem szükséges 
irodalmi kompozícióként értelmezni. Szemikurzív írása, és szokatlan szö
vegbeosztása inkább enged arra következtetni, hogy egy qumráni írnok 
„nem hivatalos” feljegyzését őrizhette meg, avagy egy vagy több más tekercs 
számára készített „kompozíciós skiccet”.

Mindezek után a 4Q448 jelzetű töredék jelenlegi megőrzöttségének szint
jén csak egyet mondhatunk: bár könyörgés első három sora nyelvtanilag, le
xikálisán és szintaktikusán értelmezhető úgy is, mint ami Jonatán király mel
lett szól, sem ezek az érvek, sem az általános történeti megfontolások nem 
gyengítik azt az értelmezést, amely szerint a 4Q448 könyörgése Jonatán ki
rály ellen fogalmazódott meg.25 26

4. Hamis próféták listája (4Q339fb

A Hasmoneus-ház qumráni megítélésével kapcsolatban végezetül még egy 
szöveget idézünk, mely „Hamis próféták listája” címmel került kiadásra. Ez 
egy arám nyelvű lista, kompozíciónak talán nem is nevezhető, talán csak 
emlékeztetőnek jegyezte föl valaki, avagy „skiccnek” szánták egy irathoz, 
SitiimHebenjtrőX  (ha egyáltalán volt neki ilyen) semmit nem mondhatunk.

25 Csupán zárójelben említjük meg ezzel kapcsolatban még egy, rendkívül töredékes 
qumráni irat tanúságát. A  4Q523 jelzetű szöveg 1-2 töredékeiből 12 sornyi szöveget állított 
össze kiadója, mindegyik sor azonban mindössze egy vagy két szó maradványait őrizte meg 
(lásd PuECH, „Jonathan le prétre impie”, IDEM, „523. 4QJonathan”, in DJD 25 [1998], 75-83). 
Ezek a sorok Jonatán bukásának képét látszik idézni.

26 A  szöveg kiadása: BROSHI, M. -  YARDENI, A., „339. 4QList of False Prophets ar”, in 
DJD 19 (1995), 77-79.
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A kézírás heródes-kori, a pergamendarabon kilenc sor maradványai őr
ződtek meg. Az első sor egy felirat, majd hét vagy nyolc név következik so
ronként egymás után, a következőképpen:

[bmo’p inp h  KTppo] -kpj i 
■ma [p] 2

bsnpo ]pT[n] 3 
p n’pns] 4 

n’[bi]p p 3 [Knx] 5 
rro[i>p p .Tpns] 6 

’a'pnpn rrajo] 7 
~n[Ti> p rran] 8 

JW[ ] 9

1 A  [hajm is p ró féták , akik felkeltek [Izraeljben: 2  Bálám, B eór [fia.] 3  [A z] 
öreg  Bételből. 4  [C id jkijja , Ka[na]ana fia. 5 [Aha]b, Ko[la]ja fia. 6 [C idjkijja, 
M a[a]széja fia. 7 [Semaja, a nejhelam i. 8 [Hananja, A z]ú r [fia.] 9 [ .. .  ] ‘wn

A felirat után mid olyan alakok következnek, akik prófétai karakterrel ren
delkezve negatív értékelést vívtak ki magukat tetteikkel. Bálám története jól 
ismert a Num 22-24 fejezeteiből, az talán kevéssé, hogy a korai zsidóság és a 
születő kereszténység egyre leplezetlenebb negatív érzülettel fordult alakja 
felé. Ez a qumráni szöveg az egyik korai tanúja ennek a negatív értékelés
nek. A bételi öregemberhez lásd 1 Kir 13,11-31; Cidkijja, Kanaana fiához 
lásd 1 Kir 22,1-28 és 2 Krón 18,1-27; Ahab, Kolaja fia és Cidkijja, Maaszéja 
fiához lásd Jer 29,21-24; a nehelami Sémájához lásd Jer 29,24-32; Hananja, 
Azúr fiához pedig lásd Jer 28,17.

A töredék értelmezésének problémáját a 9. sor jelenti. Ugyanis, amint a 
kiadók is megjegyzik, nem találunk olyan hamis prófétát az Ószövetségben, 
akinek neve W-ra végződne. A sor értelmezésének két fő irányát különböz
tethetjük meg.

1. A kiadók olvasata kezdetben \ywhnn bn stti\ ‘wn volt, azaz „Johanan, Simon 
fia”. így a szöveg a Hasmoneus Johannész Hürkanosszal fejezte volna 
be a hamis próféták listáját.

2. Ezzel szemben a hivatalos kiadásban a [nby’h dj mngb\W  olvasatot talál
juk, azaz: „a próféta Gibeonból”. Eszerint a 9. sor Hananja, Azúr fia 
személyét pontosítaná, akiről tudjuk, hogy gibeoni származású volt.

A sor mindkét olvasatához hozhatók fel érvek és ellenérvek. Mi mindössze 
annyit kívánunk megjegyezni, hogy a második megoldás esetében a lista 
ritmikája megtörik. Addig egyetlen személyhez sem fűzött a lista leírója ki
egészítő megjegyzést, és igazán nehéz megindokolni, miért éppen Hananja 
az, akit mindenképpen további meghatározásokkal akar ellátni. Ezzel 
szemben Johannész Hürkanosz személye kiválóan illik a qumráni lista utol
só helyére.
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Josephus mindkét főművében megjegyzi, hogy Hürkanosz „volt az 
egyetlen, aki személyében egyesítette a három legnagyobb kiváltságot: a nép 
vezetését, a főpapságot és a prófétaság adományát”.27 Hürkanosz ezen „ké
pessége” nyilván nem volt ismeretlen kortársai előtt sem, Josephus meg
jegyzése mögött világos Hürkanosz tendenciája, hogy uralmát minden esz
közzel -  világival és vallásival egyaránt -  megerősítse. Másfelől, ismerve a 
qumráni Közösség viszonyát a próféciához, és különösképpen az Igaz Taní
tónak, mint sugalmazott személynek értelmezését,28 kézenfekvőnek tűnik 
azt feltételeznünk, hogy a Közösséggel szembenálló hatalmi tényező prófé
tai igényeit erőteljesen és határozottan utasították vissza, pl. akár úgy, hogy 
személyét a hamis próféták közé iktatták.

Mindezek mellett, a 4Q339 rendkívül töredékes volta, illetve az, hogy 
esetleges műfaját illetően teljességgel sötétben kell tapogatóznunk, a szöveg 
mindkét értelmezése lehetségesnek tartható. Annyit azonban meg kell je
gyeznünk, hogy semmilyen meggyőző érv nem hozható fel az ellen, hogy az 
utolsó sorban Johannész Hürkanoszra való utalást gyanítsunk

5. összegzés

A qumráni Közösség könyvtárából ránk maradt e néhány szöveg első kéz
ből való bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Hasmoneusok bármilyen erős 
propagandát fejtettek is ki uralmuk legitimálása érdekében, az korántsem 
volt egyöntetűen üdvözölt kortársaik között. A qumráni Közösség tagjai ki
fejezett ellenszenvvel viseltettek a Hasmoneusok iránt, s a dinasztia minden 
megnyilvánulási formájának elfogadását elvetették.

C53BO

Somé Evidence Relating the View of the 
Qumran Community on the Hasmonaeans

Géza Xeravits

In this contribution we investigated several Qumranic passages that shed light on 
the view of the Qumran Community on the Hasmonaean Dynasty. the matériái of 
the corpus of pesharim  reveals a strongly hostile attitűdé of the Community towards 
the official leaders of contemporary Judaism. This image is strengthened by somé 
recently published fragments, such as 4Q448 and 4Q339.

4Q448 is a prayer, the author of which asks God to act against a so-called ‘king 
Jonathan,’ who can be identified with Alexander Jannai. Despite the efforts of

27 Vő. AJ, xiii 300 és BJ, i 68-69.
28 Vő. pl. BOWLEY, James E., “Prophets and Prophecy at Qumran” in The Dead Sea Scml/s 

afterFifty Years. A Comprehensive Assessment (eds. P.W. Fiint and J.C. VanderKam), Leiden: Brill 
1998-1999, 2: 354-378.
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somé scholars—including the editors of the text—we cannot find anything in this 
text that allows us to conclude that this text would be a pro-Hasmonaean prayer.

4Q339 is an Áramaié üst of false prophets. Its very fragmentary last line may 
have contained the name of John Hyrkanos. Note that this Hasmonaean leader is 
reported by Josephus as having the gift of prophecy. The editors in the DJD- 
edition of the text proposed another reconstruction of the fragmentary line, how- 
ever, their proposal does nőt undermine the interpretation that this text reveals 
anti-Hasmonaean views. The reconstruction of the name in the last line as \jwhnn bn 
sm\‘wn gives more sense to the fragment.
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