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TARTALOM: 1. Izajás 10,33-11,5; 1.1. 4QIzajás-peser> (4Q161); 1 .2.4QSzéfer 
hammilhama (4Q285); 2. Izajás 52,7 és Izajás 61,1-3; 3. Izajás 61,1-3

Izajás könyve egyike a qumráni Közösség legkedveltebb „bibliai" 
iratainak. Ezt legalább három dolog látszik alátámasztani. Egyfelől, a 
könyvnek 22 különböző kézirata maradt fenn a qumráni barlangok
ban: ennél több példányban az ószövetségi könyvek közül csak a 
Zsoltárok és a Deuteronomium őrződött meg.1 Másfelől, Izajás 
könyvéhez maradt fenn a legtöbb peser-kézirat -  a qumráni Közösség 
sajátos szentírás-értelmezési technikájával készült magyarázat 6 pél
dányban. Harmadrészt pedig, Izajás könyvének különböző szaka
szaihoz előszeretettel fordultak a qumráni szerzők, mint biblikus 
háttérhez mondandójuk kifejtése során. Ebben a tanulmányban nem 
kívánunk átfogó képet nyújtani a könyv felhasználásáról a qumráni 
exegetikai tradícióban, csupán azt vizsgáljuk, hogy Izajás anyaga -  
egy olyan könyvé, amely alkotóan befolyásolta pl. a korai keresztény
ség eszkatológikus képzeteit is -  miképpen épült bele a qumráni 
Közösség eszkatológiájába.

1 Zsoltárok: 39 kézirat; Deuteronomium: 26 kézirat. A qumráni Izajás-kéziratok az 
alábbi megoszlásban kerültek elő: IQ: 2 példány, 4Q: 18 példány, 5Q: 1 példány.
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1. IZAJÁS 10,33-11,5

Izajás 10,33-11,5 szakaszát különböző qumráni iratok használják fel. 
Magán az izajási korpuszon belül ez az összetett szöveg az ellenségek 
feletti ítéletnek és egy eljövendő igaz uralkodó felemelkedésének témáit 
kombinálja.2 A szakaszt több qumráni szöveg idézi, vagy legalább is 
utal rá, így a már megvizsgált Áldások szabályzata (lQSb), egy Izajás-peser 
(4Q161) és a Széfer hammilhama (4Q285) -  ezek mindegyike szektariánus 
szöveg, azaz a qumráni Közösség saját szerzeménye.

A 4Q161 szétválasztja az izajási szakasz két fő részét. Először íz 
10,33-34-et kapcsolja egy ellenséges csoport, a Kittim megsemmisí
tésének képéhez, ezután pedig íz 11,1-5-öt egy r n  no^-nak nevezett 
alakhoz, aki győzedelmes harcosként lép színre. A 4Q285 fennmaradt 
töredékei közül a 7-es számúnak 1-2. sorai idézik íz 10,34-11,1-et. A 
szövegösszefüggés ebben az esetben is egy háború képét idézi. Az 
összekötő kulcs-kifejezések a qpi/bsi szavak és a nőin tori egyfelől, 
valamint az ellenfél vezérét megölő irra képe másfelől. Végül, az lQSb 
szöveg „Áldás a Közösség Fejedelmére" szakaszának egy tekintélyes 
részét (lQSb v 24-26) íz 11,2-5 alapján formálta meg szerzője.

1.1. áQIzajás-peser" (4Q161)

E szöveg -  műfaját tekintve -  a folyamatos peserek közé sorolódik, 
azaz olyan exegetikai kompozíció, amely a qumráni Közösség sajátos 
szempontjai szerint egy adott „bibliai" könyv szövegét szakaszról- 
szakaszra haladva, eszkatológikus szempontok szerint magyarázza 
végig. A folyamatos peserek kéziratainak másolása mind heródes-kori 
írástípussal történt,3 történelmi utalásaik pedig Alexandrosz Jannaiosz 
(Kr.e. 103-76) uralkodásának eseményeitől kezdődnek (AMUSZIN 
1978). Ennek alapján a kutatók legnagyobb része keletkezésüket a 
Kr.e. első évszázad első felének végére, illetve a század közepére teszi.

A 4Q161 tíz töredékéből három, az íz 10,21-11,5 közti textusokat értel
mező szövegegységet sikerült helyreállítani.4 A frg. 5-6-on egy háború 
leírását találjuk, ami mm rmrna (4Q161 5-6, 10) játszódik le. E háború 
bemutatása során a peser szerzője földrajzi neveket is említ, melyek 
segítségével a kutatók a töredék tartalmát a Kr. e. első század legelső

2 Izajás 1033-34 és ll,lk k  eredeti kapcsolatának kérdését tárgyalja pl. WlLDBERGER 1991: 
449-450,462-464. A qumráni könyvtár azon szerzői, akik e szövegeket felhasználták, minden
esetre ugyanazon szövegegységhez tartozónak tekintették őket, lásd pl. 4Q285 7,1-2.

3 A z  e g y  kivétel a  4Q162, e z  kései h a sm o n e u s-k o ri b e tű v el író d o tt , lásd  XERAVITS 

1995:8.
4 DJD 5: 53-60, előzetes kiadásuk a diszkusszió megindításához: ALLEGRO 1956:177- 

181, a kiadás hiányosságainak korrigálása: STRUGNELL 1970:183-186.
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éveinek bizonyos történeti eseményeivel tudták azonosítani (AMUSZIN 
1974: 381-392). Ebból arra következtethetünk, hogy a peser szerzője nem 
kizárólag eszkatológikus eseményekről beszél a szó legszorosabb értel
mében, hanem a saját korában „elkezdődött eszkaton" képét vetíti elénk.5

A 7-10. töredékekből összeállított hasábon mindenesetre a szerző 
egyértelműen a jövőbe tekint, és két képet rajzol elénk: az elsőn leírja 
Izrael győzelmét az ellenség felett (3-8. sorok), míg a másodikon íz 
11,1-5 textusát értelmezve a győzelem korának egy individuális 
főszereplőjét, Dávid sarját mutatja be (17-24. sorok).

’wi bxio’ [ ]° °  [~i]ő k  D’X’npn b» nos 3
onib OD3i inrr crnan D’Xiin bioi f is  4
□’N’FD ’nos non D’3>ii3 noipm ’on 5
nőin bnm iir'tn] ’oaio isp’ii iiox iox 6

tiixo pinbi D’X’no nonbob o°[ 7
lbl13 T3 [13IH3’ 10X D’X’rD[n bil 1103 bl3’ 8 

lbX1[0’ ’3]BbD imoo □'[ 9

cseo

D’D’n mjrtia noiun t h  [no  ̂b» nos is 
I nn3[3 m ip 130010’ bxi irrpx 19

niöpii ’i30i[ onp it3 moo xop 20
31301 blOD’ D[’X1]3n biooi 1T3 j[ 21

xib ion öcsi min oison crosn bno 22
iox nos n’or T3Tix jjooob xibit oiso’ i’3’» nxiob] 23 

cn’3 byi 0130’ p  imir 10x011 24
’130 n ’01 oon ’imoo nnx xk’ idí?[ 25

3 Ennek magyarázata a Kijttimre vonatkozik, akik belehul[lanak] Izrael 
kezébe.6 És a... szegényei... 4 ...jmind a pogányok, és a hősök megré
mülnek és megolvad szí[vük... 5 A  fe n n  ]költ termetűek levágatnak ezek a 
Kittjim] harcosai... 6 ... amint mondjta: és kivágatnak [az] erdő bokrai 
fejszével:7 e[zek 7 ...] háborúra a Kittimmel. És Libanon egy hatallmas] által

5 „The commentary moves between pást events and future expectations, bút all 
should be read together as if the matters described as future are imminent": BROOKE 

1997: 623. A  rész végidőbeli értelmezhetőségéről a szöveg előzetes kiadása után parázs 
vita lángolt fel, lásd ALLEGRO 1956: 181; BURROWS 1957: 104-105; ALLEGRO 1957: 183, a 
pengeváltás kiértékelése: X e r a v it s  1995: 3-4.

6 HORGÁN 1979: 83-84 olvasata V w ’ T aíxr. Előtte általában a kiadó brw’ TOTD’ 
olvasatát követték.

7 Az idézet (íz 10,34a) igéje plur., szemben m, © és s, a változtatás oka az alkalma
záshoz való igazításból fakad, nem általános qumráni olvasat: lQIs” a m variánsát tar
talmazza.
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8 lehűltennek a magyarázata a] Kittimre [vonatkozik,] akik átadatnak az 
ő nagyjai kezébe [... 9 ...] midőn menekül [Iz]rael el[ől...

188 Ennek magyarázata] Dávid [Sarjára vonatkozik,] aki felkél az 
[eljövendő napokban... 19 ... ellensége, és Isten gyámolítja őt [az 
er]ősség [lelkéjvel [... 20 ...] a dicsőség [tr]ónja, a szfentség] koronája és 
hímzett ruhák [... 21 ...] általa, és uralkodni fog mind a po[gány]ok 
felett, és Magóg 22 ...] mind a népeket megítéli kardja. És amint mondta: 
Nem 23 [szemei látása szerint ítél,] és nem fülei hallása szerint dönt, Ennek a 
magyarázata, hogy 24  ...]és amint tanították, úgy ítél, és szavaiknak 
megfelelően 25 ...[vele, kijön egy a Név papjai közül, és kezeiben a ... 
ruhái (4Q161 7-10, 3-9 és 17-24).

A töredék első két sora íz 10,33-34 verseit idézi („íme, az Úr, a Seregek 
JHVH-ja levágja az ágakat rettentő erővel, a sudár növésű fák 
leroskadnak és a magasak ledőlnek. Kivágják vassal az erdő bozótját, 
és a Libanon egy hatalmas által lehull"), a szerző ehhez fűzi a 3-8. 
sorok peserjeit. A bibliai szakasz által alkalmazott „erdőgazdasági" 
képanyagot a peser szerzője a Kittimre vonatkoztatja. A Kittim (jelen 
szöveg helyesírása szerint kitti'ím) népnév. Az Ószövetségben Ciprus
nak, illetve a Mediterráneum nyugati részének lakóit jelöli, tengeri 
népeket. A qumráni szövegek szimbolikus nyelvhasználatában kétféle 
jelentéssel fordul elő: mint Izrael külső ellenségei, és mint az isteni 
harag végrehajtói az ítélet idején. Azonosításukra több kísérlet 
született, valójában nem csak egy népcsoportnak feleltethetőek meg. 
Bemutatásuk lényeges vonása, hogy a hatáskört túllépő ágensként 
párhuzamban állnak a fogság előtti próféták Asszíria-képével.9 Jelen 
szakaszban ebben az értelemben szerepelnek.

A 7. sor az izajási szöveg Libanonra vonatkozó versét értelmezi. A 
„Libanon" meglehetősen multifunkcionális terminusa a pesereknek, és 
általában a zsidó exegetikai irodalomnak. Egyes helyeken magának a 
qumráni Közösségnek szinonimájaként használják, itt viszont kifejezet
ten negatív jelentéssel az ellenség jelölésére szolgál.10 Az izajási "HX3 a 
peserben az isteni ítélet végrehajtójára vonatkozik. Ez az t i k  minden 
valószínűség szerint egy pozitív eszkatológikus főszereplő, nyilvánva
lóan nem más, mint aki a 4Q161 egy előző töredékén mint Közösség 
Fejedelme kerül elő (4Q161 5-6, 3), illetve akit ennek a töredéknek a 
folytatása mint Dávid Sarja azonosít (vö. B a u c k h a m  1995: 202-216). Ezt 
az értelmezést erősíti a töredékes 9. sor anyaga, amely leginkább a Kit
tim vezérének meneküléséről tudósít: hasonló képet találunk a 4Q285 4.

8 A 11-16. sorok: íz 11,1-5 idézete, majd egy üres sor.
9 A  k ifejezés ré sz le tes  e le m z é sé h e z  lásd  XERAVITS 1995: xx i-xx ii.
10 V ö. XERAVITS 1995:13, a fo g a lo m  h a tá s tö rté n e té t fe ld o lg o z z a : VERMES 1961: 26-39.
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töredékén, illetve az ugyancsak eszkatológikus témákat feldolgozó, s 
egy pozitív főszereplőt is színre vivő 4Q458 jelzetű elbeszélő töredék 2. 
fragmentumának 2. hasábján.

A 11-16. sorok íz 11,1-5 szövegét tartalmazzák, s az idézet egy 
üresen hagyott sorral zárul. Az ezt követő peser az izajási szakaszt 
Dávid Sarjára, egy pozitív eszkatológikus főszereplőre („messi- 
anisztikus alakra") vonatkoztatja. A szakasz alapvető értelmét meg
adó titulus (t h  [nn ]̂) a 18. sorban hiányosan maradt fenn, hely
reállításához ugyanakkor alapot szolgáltat további három qumráni 
előfordulása (4Q174, 4Q252, 4Q285, az utóbbi esetben -  mint látni 
fogjuk, az alak bemutatásának biblikus háttere ugyancsak íz 10, 33-
11,5, vö. V a n d e r K a m  1994: 216-218).

A 19-20. sorokban a szerző a Dávid Sarját eltöltő isteni Lélek 
jelenlétének konkrét megnyilvánulásait gyűjti egybe. A kiindulási 
pont maga a bibliai textus (az íz 11,1 r r o  rrra-ja), majd ezt követi há
rom újabb, szintén szentírási eredetű attribútum, a „dicsőség trónja", 
a „szentség koronája" és a „hímzett ruhák". A peser Dávid Sarjának 
egyetemes hatalmára és tekintélyére fókuszál, ugyanakkor aláhúzza 
ennek a tekintélyek az eredetét is, amennyiben a 24-25. sorokban tisz
tébe iktatásának képét idézi, ahol a papoknak világosan alárendelt 
szerepet foglal el. Megjegyzendő, hogy szövegünk kerülni látszik egy 
önálló ároni eszkatológikus főszereplő említését, s a papi tekintély 
birtokosaiként a papságot, mint olyat mutatja be.11

1.2. 4QSzéfer hammilhama (4Q285)

Az imént idézett Izajás-peserhez nagyban hasonló képet mutat egy 
másik qumráni iratnak, a Széfer hammilhama-nak anyaga is. E szöveg
ből 12, meglehetősen sérült töredék maradt ránk. Józef Milik, a szöveg 
kiadásával eredetileg megbízott kutató úgy vélte, e töredékek a Hábo
rús tekercs (1QM) című iratnak lehettek záró részei (M il ik  1972: 143), 
melyeket az első barlangban fellelt szöveg nem tartalmazott (vö. 
NlTZAN 1993: 77-90). Hartmut Stegemann ezzel szemben arra a követ
keztetésre jutott, hogy a 4Q285 nem más, mint a Háborús tekercs 
qumráni változata (STEGEMANN 1998: 103). A kompozíciónak fenn
maradt egy további, rokon qumráni példánya a 11. barlangból (11Q14, 
HQBerakot), amely a párhuzamos részek mellett a 4Q285-ön nem 
szereplő anyagot is tartalmaz.11 12

11 Újabban többen adtak hangot annak a meggyőződésüknek, hogy ez az intro- 
nizáció a Templom-tekercs ún. „Király-törvénye" egy passzusa alapján (11QT0 58,15-21) 
kerül leírásra, így BROOKE 1997: 624, továbbá: QlMRON 1995:195-198.

12 Ebből részleteket először közölt: VAN DÉR WOUDE 1968: 253-258, definitív kiadása 
DJD 23: 243-251. A két szöveg egymáshoz való viszonyának kritikai értékeléséhez lásd
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A kompozíció tartalmilag a Háborús tekercs által elbeszélt 
eszkatológikus küzdelem eszméjéhez kapcsolódik, a gonoszság erői 
feletti végső győzelmet énekli meg. Bizonyos helyeken részleteiben 
pontosítja a Háborús tekercs tanítását. Műfaját tekintve legalább két 
részre tagolódik: elbeszélő, és áldásmondásokat tartalmazó szöveg- 
egységekre.

A kézirat másolása a Kr. e. első század második felére tehető. Az 
íráshordozó radiokarbon vizsgálata megerősítette a paleográfiai datá- 
lást.13

A szöveg kicsiny (4x5 cm), hat sort tartalmazó 7. töredékének 
anyaga íz 10,34-11,1 idézetén alapszik.14 E töredék a legvalószínűbb
értelmezés szerint az ellenség vezére feletti ítéletről tudósít.15

npp-m tcmn írríieri időd jito n a o  ] í
' &  ot:  iDin xm bér mma |mbm bnm urn mno] 2 
nx íos&n t i i  nna [ ma’ romon mm] 3

tmos mán x'03 irram [ ] 4
jrro rrcn mbbinom o[ mn] 5
[ ]b[ jdrro ribbtn ] 6

1 ] Izajás próféta [által:] és kivágatnak az erdő bokrai 2 fejszével, és 
Libanon egy hatalmas által le]hull. És vessző kél majd Jisáj törzsökéről 3 
és hajtás sarjad gyökereiről... ] Dávid sarja. És megítéltetnek [ 4  ] és 
megöli őt a Közösség Fejedelme, Dá[vid] Sarja [ 5  ] és sebekkel. És 
parancsolja a Pap [ 6 ] a Kitti[m meg]veré[se... (4Q285 7,1-6)

A töredék íz 10,34-11,1 idézetével kezdődik. Egyesek tagadják íz 10,34 
jelenlétét, mivel a szöveget negatív előjelű eseményekről való 
beszámolónak tartják (T á b o r  1992: 59). A felhozott érvek mindenesetre 
elégtelennek tűnnek e vélemény alátámasztására.16 A 3. sorban, a bibliai 
idézetet követően mindjárt Dávid Sarját nevezi meg a szerző. Az 
Ószövetségben nem találkozunk ezzel a szóösszetétellel, megformálása 
Jeremiás könyve két textusán alapul.17 A qumráni anyag viszont tartal
mazza, mégpedig eszkatológikus kontextusban (4Q174 és 4Q252). Ezt

továbbá LYONS1999: 37-43. Diszkusszió: Eisenman/W ise 1992: 24-29; VERMES 1992: 85- 
90; Lim 1992: 90-92; GORDON 1992: 92-94; T á b o r  1992: 58-59; GARCÍA M a r t íNEZ 1993: 
126-127,141-143.

13 Kr. e. 50 -  Kr. u. 130. (szűkebben Kr. e. 36 -  Kr. u. 81): DOUDNA 1998: 446-448.
14 A szöveg elrendezésének kérdéséhez lásd legutóbb: ALEXANDER 2000: 333-348.
15 Megjegyzésre méltó, hogy a 10. töredéken Mikáéi és Gábriél nevei olvashatók: az 

angyalok jelenléte tovább erősíti a végidei harc szövegösszefüggését. 1QM ix 15.16; xvii 
6.7; Dn 8-9 -  vö. OTZEN 1992:114-124. Az angyalok harcos szerepeltetéséhez ld. továbbá 
1 Hén 9,1.4; 10,11 (4Q201 4,6; 4Q202 3,7.13; 4,11).

16 Lásd VERMES 1992a: 59 kritikai megjegyzéseit a fentebbi tanulmányhoz.
17 Körülírással: p’7S no$ n i1? ’nbppi és npa? nos H7V rt’W  tcno nypi (Jer 23,5 és 33,15), 

vö. Zak 3,8; 6,12.
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az eszkatológikus értelmezést erősíti meg a ncü kifejezés rabbinikus 
használata is: a Talmud Jerusalmiban (y Bér 2,5), és egy midrásban 
(Lám. Rabba 1,16, Dávid említése nélkül). A 4. sor világosan azonosítja a 
Közösség Fejedelmét Dávid Sarjával. A sort kezdő ige (irram) a legvita
tottabb qumráni szöveghelyek egyike. A vokalizáció nélkül álló 
mássalhangzók ugyanis kétféle olvasatot tesznek lehetővé, s mindkettő 
gyökeresen más értelmet ad a szövegnek.

1. it/hémítú (ami Hifii perfectum consecutivum pl.3.m; fordítása: 'és 
megölik'). Ezen olvasat szerint az ige tárgya a Közösség Feje
delme, azaz Dávid Sarja, aki grammatikailag a tárgyat jelző nx 
partikula nélkül kapcsolódna az igéhez. így a szöveg az eszka
tológikus Közösség vezetőjének megöléséről szólna, amit a 
szerzők szoros párhuzamban szemlélnek a Jézus-eseményről hírt 
adó evangéliumi beszámolókkal.18

2. wehamító (ami Hifii perfectum consecutivum sg.3.m. +  suff. sg.3. 
m;19 fordítása: 'és megöli őt'). A Közösség Fejedelme így az ige ala
nyaként jelenik meg, melynek tárgya eszerint az ellenséges seregek 
(Kittim) vezére.20

Pusztán nyelvtani síkon mindkét megoldás elfogadhatónak tűnik, bár 
az általános héber mondattannak jobban megfelel a második. Az első 
esetben az állítmány után következő direkt tárgy inkább igényelné az nx 
partikulát, a második viszont jól tükrözi a héber mondat megszokott 
állítmány-alany mondatszerkesztési sémát.21 Tovább erősíti az 
értelmezésnek ezt az irányát a szöveg 4. töredékén található szöveg- 
egység, amelyik közvetlenül a jelen epizód előzményeit kívánja 
bemutatni. Ezen világosan szerepelnek többes számban álló igék: ez 
utóbbiak alanyai viszont éppen a Közösség Fejedelme elé visznek vala
kit, miután -  minden bizonnyal ugyanennek a társasága -  megfuta
modott Izrael elől.22

A 6. sorban a D]”ro nbb[n, a „Kittim megverése" kifejezés genitivus 
objectivusként és subjectivusként is értelmezhető, a szöveg menetébe 
az előbbi illik bele. Emlékezzünk, a 4Q161 szerzője Izajás könyvének 
vonatkozó szakaszát ugyancsak a Kittim legyőzésére értelmezte.

“  E is e n m a n / W ise  1992: 24-27; T á b o r  1992: 58-59.
19 Az utolsóként idézett cikk kapcsán éles vita zajlott J. Tábor és G. Vermes között a 

szó vokalizációját illetően (Tábor javaslata wehimító volt), ugyanakkor a standard 
nyelvtanok mindkét vokalizációt megengedik, vö. GKC § 72w; GHB § 80m; GBH § 80m.

20 így a kutatók jelentős többsége: VERMES 1992: 89; BAUCKHAM 1995: 203-206; 
GARCfA M a r t Ín e z  1996:124; DSSSE, 2:643; LYONS 1999:141.

21 Szemben TÁBOR 1992: 58. Vö. GBH § 155k.
22 íwrrn ruin Srib’ ’jsd i[ou’i és mán r’bj ’js5 (4Q285 4, 7; 10), fordításuk: „és

elmeneküljnek Izrael elöl abban az időben", valamint „és a Közösség] Fejedelme elé 
viszik ő t..."
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2. IZAJÁS 52,7 ÉS IZAJÁS 61,1-3

Az izajási korpusz e két szép verse (szakasza) lényeges szerepet kap a 
qumráni Közösség egy eszkatológikus iratában, a 11 QMelchizedek 
(11Q13) jelzetű tematikus peserben. E kompozíciónak tizenöt töredéke 
maradt ránk, amelyekből három hasábnyi szöveget lehet rekon
struálni, ugyanakkor a teljes egészében helyreállítható második hasáb 
méretei alapján arra lehet következtetni, hogy a mű eredetileg nagyon 
jelentős terjedelmű lehetett.23

A kutatók különféleképp datálják a 11 QMelchizedek leírását, mert 
írástípusa meglehetősen vegyes képet mutat, legvalószínűbbnek azon
ban egy a Kr. e. első századi datálás tűnik.24 Ami magának a műnek 
szereztetését illeti, az alábbi terminus post Cjuem-re lelhetünk: 
amennyiben a ii 18 sorban a 6’X]n rekonstrukció helytálló, és a szerző 
a (kánoni) Dániel könyvét idézi, akkor a kompozíció kialakítása e 
bibliai könyv kialakulása utánra teendő.25

A mű ii 12-25. sorai az alábbi szöveget tartalmazzák:

[jroinib 6x 'pírra nöirao □’»[ i ]m Ibin 'fin 6si 6ív6o 6a líra 12

n6n: ’m]A 6io tói 6ü’6ő[ t o  i]6[iű’i nxinn ovo 6]x ráőcra őp oip' pras rabol 13 

I T]pam 6x ’ío 610 [6a nxinn ovo órain objx nxinn posm ’6x 6io murai u 
iixj [na] oox obx xram rviao’ mono v6a 6x] oox oídix 0160P or nxm nxitn 15 

ymbx [-]6a] ]vs6 ooix ntaio’ ivood óra otamo 0160 iroom 01000 ’6n  onn 6a 16 

[ o]0 x 6106 [ ]on[ ib ]k rran [orx’om [non] omnn nos n
P0 OD1 6x’]J0 oox ooxó [nrnn nrao [nxpn oboqoi is

1 oox v6a oinón nxm [nimr btqbd óra 19 
□6i]an rap 6100 no6’OB[n]6 más o'boxm [0]ra6 20 

]X no[ 020106 noxo 21 
ap i oiK&m 6a,6oo main 0[ j°° 22

nx’in p’CS] jm6x -[60 pps6 omx] r6a mno 00x0 6x nosBoof 23 
nxin 701116x1 oan J|Jt[oo] no6o Dnon mon no’po inon prasn 00 610 ma 24 

p[X] 6io[o 02110 nonooani oox ooxi 6a’6o opo nDjbpsr oox pos ’o6o 25

23 Az irat legalább 25 soros hasábokból állhatott. A qumráni tekercsek különböző 
méret-adatainak összefüggéseit elemzi Tov 1998: 69-91. Vö. az alábbi -  hasonló 
hasábonkénti sorszámmal rendelkező -  művek hosszúságát: 1QS 9 + ? hasáb, llQ P sa 27 
+ ? hasáb, llQ T a 66 hasáb.

24 PUECH 1987: 507-508 átfogó ismertetését adja a különböző véleményeknek. Ő 
maga egy korai datálás mellett érvel: „Dans l'ensemble, cette écriture difficilement 
classable dans une type homogéne est certainement caractéristique du premier siécle 
avant J.-C.: hasmonéenne tardive ou hérodienne ancienne".

25 Dániel könyve utolsó redakciós stádiumát általában Kr. e. 167-164 közé helyezik, 
lásd pl. KRATZ 1991: 72: „Da auch dem makkabaischen Text, dér auf Antiochus IV. zielt 
und in seiner Endgestalt unbestritten aus dér 2. Hálfte des 2. Jh.s v.Chr. (nach 168-163) 
stammt..."
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12 Ennek a magyarázata Beliálra, és osztályrészének leikeire vonatkozik, 
aki[k mindnyájan engedetlenek voljtak, eltérvén Isten rendeléseitől, 
hogy [vétkezzenek.] 13 Melkizedek azonban végrehajtja Is[ten] 
ítéletének bosszúját [azon a napon, és megsza]ba[dulnak] Beliál 
[kezéből] és mind az [ő osztályrésze] lel[kei] kezéből. 14 És az ő 
segítségén mind az [igazság] angyalai, és ő az, a[ki megáll azon a napon] 
Isten minden fia [felett,] és számonkéri ezt [a közös]séget. 15 Ez a [béke] 
napja, amint mondta [Isten róla Iza]jás, a próféta [szavaival,] amint 
mondta: [Milyen] szép 16 a hegyeken az örömhírhozó lába, aki békét hirdet, 
jó[hírt hoz, szabadulást hirldet, mondván Cijonnak Istened [uralkodik.]

17 Ennek a magyarázata: a hegyek, [ezek] a próféták, a[kik hallják Isten 
szavát, és megőrzik] tökéletes[ségben] mind, ami[t parancsolt.] 18 És az 
örömhírhozó, ez a Lélek felkentje, akiről mondta Dán[iel... És a jóhírt] 19 
hozó, aki [szabadulást] hirdet, ő az, akiről meg[íra]tott, hogy [...] 20 
Megvigasztalni a [gyászolókat.

Ennek magyarázata,] hogy felvilágosítsa a vi[lág] minden korszakáról [ 
... ] 21 hűségben az ítéletre ... 22 ...] visszafordíttatik Beliáltól, és
visszatér ...] boss[zú........ 23 ...]Isten ítéletei által, amint megíratott róla:
[Mondd Cijlonnak: Istened uralkodik. Cijon, e[z 24 az igazság minden 
fiának gyülekezete, ők] a szövetség megtartói, akik tartózkodnak attól, 
hogy járjanak a nép [útiján, és a te Istened, ez [... 25 megme]n[ti őket Beliál 
[kezé]ből, és akiről mondta: ésfúvasd meg a sólfárt... az e]gész [fjöldön.

A 12. sorban kezdődő magyarázat a megelőző zsoltárverset (Ps 82,1) 
vezeti tovább. Beliált és a hozzá tartozókat a szerző mint a mennyei 
udvartartással kapcsolatban levő létezőket mutatja be. A következő 
sorok az eszkatológikus háborúnak egyéb qumráni iratokból jól 
ismert képét festik, s ennek keretében Melkizedeket, egy angyali 
főhőst úgy mutatják be, mint Isten ítéletének végrehajtóját.25

Az ítélet képének lezárásaképpen a szerző a 15-16. sorban Deutero- 
Izajás szövegéhez fordul (íz 52,7). A vers idézésének oka nyilvánva
lóan az, hogy az ítélet napjának jelentését az igazak számára is 
bemutassa. Ugyanakkor az izajási szöveg segítségével az eszkato
lógikus események még egy pozitív főszereplőjét, egy prófétai alakot 
is színre léptet a szerző.

Izajás 52,7 egy hírnökről (itinn) prófétái, akinek lába a hegyeken 
van. A bibliai szövegben ez a hírnök egy prófétai alak, aki szabadulást 
hirdet Sionnak, valamint meghirdeti Isten uralmát (Isa. 52:7c). A 
HQMelchizedek szerzője megerősíti a rész prófétai konnotációját két 
aspektus hangsúlyozásával. Elsőként az 52:7a0-ban szereplő „hegye
ket" (ann) a „prófétákkal" (orx’iun) azonosítja. Másodszor, a hírnököt, 26

26 Melkizedek qumráni alakjához lásd XERAVrrs 2003a.
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mint „a lélek felkentjét" ([njnn itüd) határozza meg.27 Ez a kifejezés 
egyértelmű utalás íz 61,la-ra,28 amely egy olyan bibliai szakasz 
kezdete, ami -  jóllehet implicite -  a 11 QMélchizedek egész anyagának 
kialakítását befolyásolni látszik. Az eredeti, izajási szövegössze
függésben a JHVH lelke által eltöltött alak nem más, mint maga a 
próféta.

A llQMelchizedek ii 15-21 főszereplőjének ezen jellegzetességei arra 
utalnak, hogy prófétával van dolgunk. Szerepe kettős. Egyfelől tanítja és 
vigasztalja népét a szabadítás meghirdetésével. Másfelől ő Melkizedek 
hírnöke is: az íz 52,7-ben a "imn-nek tulajdonított üzenetet a 
llQMelchizedek ü 23-25 töredékes sorai Melkizedekre alkalmazzák. 
Ugyanakkor a llQMelchizedek szerzője az eszkatológikus próféta előhír- 
nöki szerepét egy lényeges módon továbbfejleszti, az alábbiak szerint.

A ii 20. sor a következő szöveget tartalmazza:

Dbiiun ’xp Són nnSoopib [rína crboxn pirab

Megvigasztalni a [gyászolókat: Ennek magyarázata,] hogy felvilágosítsa a 
vi[lág] minden korszakáról]...

Először, e sor íz 61,2b félversét (□’bax'bD cn;5) kapcsolja alakunkhoz. 
Eszerint üzenete abból áll, hogy vigasztalja Isten népét az eszkatoló
gikus kor válságos eseményei közepette. Másrészt viszont a szerző 
úgy értelmezi a bibliai szöveg omb-ját, mint rrobOEtmb, amivel egyfelől 
prófétai, másfelől bölcsességi tradíciókkal gazdagítja iratának látás
módját. Jelen tanulmány keretei között csak az előbbire térünk ki.29

Mint láttuk, az eszkatológikus próféta alakjának tárgyalását a 
11 QMelchizedek-en izajási idézetek dominálják. A szerző mindjárt a 
szakasz kezdetén íz 52,7-et idézi, majd íz 61,2b-t. Ennek fényében a 
llQMelchizedek ii 20 nobotDimb-jának ugyancsak feltárhatóak izajási 
vonatkozásai, amennyiben íz 52,13-ra utalhat. Ebben a versben JHVH 
szolgájáról mondja a szerző, hogy b’sar. Az izajási kontextusban ez az 
ige egy önálló szövegegységet nyit, és a szolga egész aktivitását lát
szik jellemezni. A llQMelchizedek-ben pedig ez az izajási allúzió to
vább erősíti az eszkatológikus hírnök prófétai karakterét.

A töredékes 23. sorral a szerző egyértelműen visszatér az angyali 
Melkizedek személyére, ugyanakkor továbbra is izajási szövegekkel

27 Ez továbbá jelzi azt is, hogy Melkizedektöl különböző alakkal van dolgunk. 
ZlMMERMANN 1998: 410, Melkizedek és ezen alak között a különbséget elsősorban 
abban látja, hogy az előbbi mennyei, az utóbbi pedig földi alak. „Soweit erkennbar, 
vollzieht Melchisedek seine Handlungen im Hímmel, wáhrend die Verkündigung des 
'Gesalbten' im irdischen Bereich stattfindet. 'Gesalbt' bzw. 'geistbegabt' sind femer im 
AT, im Frühjudentum und in Qumran Menschen, aber keine Engel".

28 tk mrr non ]jr ’ba mrr ’j-ik nn.
29 A szakasz részletesebb elemzéséhez lásd XERAVITS 2003 és 2003b.
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operál, a kezdő idézet íz 52,7, később implicite íz 8,11. A peserek 
Melkizedekre vonatkoznak.

3. IZAJÁS 61,1-3

Amint fentebb láttuk, Trito-Izajás eme szakasza jelentős szerepet tölt 
be a 11 QMelchizedek című qumráni iraton. A qumráni 4. barlangból 
előkerült egy másik szövegen szintén említésre méltó módon dolgoz
zák fel e verseket.30

Az ún. 4QMessiási apokalipszis (4Q521) tizenhat töredékben maradt 
fenn. Írástípusa alapján másolása a Kr. e. első század első felére tehe
tő. Műfaját illetően nincsen konszenzus a kutatók között, és bár 
kiadója egy műfaji megjelölés magának a kompozíciónak a hivatalos 
címébe is elhelyezett („apokalipszis"), meg kell jegyezni, hogy a mű 
egésze -  bár tartalmaz jelentős apokaliptikus látásmódú anyagot -  
formailag nem apokalipszis. Ami a bennünket érdeklő szakaszt illeti, 
azt leginkább úgy határozhatjuk meg, mint „eszkatológikus bölcses- 
ségi anyagot tartalmazó apokaliptikus költemény".31 A mű eredete 
ugyancsak vita tárgyát képezi, a qumráni Közösség saját irataira 
annyira jellemző szektás szóhasználat hiánya mindenesetre inkább 
arra utal, hogy Qumránon kívüli költeménnyel van dolgunk.32

A bennünket érdeklő izajási szakasz egy fontos félverse a kompo
zíció második töredékén megőrzött második hasáb 12-14. soraiban 
található:

m n  nmo ’nx nos’ vn xibo nrfan 11 
ircr nruü rrrr otidi o’bbn x s t  ’3 12 

noir D*ajni bnr croinit iJ’iaer opbiii 13 
creniipS ntoi [ trapri 14

1X1 15

11 És dicső dolgokat, amelyek nem voltak (még), tesz majd az Úr, amint 
mjondotta], 12 mert meggyógyítja a betegeket, és a holtakat megéleszti, 
az alázatosnak örömhírt visz, 13 és [a szűkölködő]két megelé[gíti], a 
kitépetteket gonddal vezeti, és az éhezőket gazdaggá teszi, 14 és az 
értelmeseket...] és mindnyájan, mint szen[tek (?)...

3° XERAVrrs 1997: 127-147. PUECH 1992: 475-522 ; PUECH 1993: 627-692 ; PUECH 1999: 
551-565.

31 A mű műfajának problémáját és a kapcsolatos vitákat érintettem: XERAVITS 2003b, 
lásd ott.

32 Az iratot qumráni műnek tartja pl. D JD  25: 36-38; GARCÍA M a r t ÍNEZ 1996a: 192- 
193. Az ellenkezőjéhez lásd COLLINS1994:106; COLLINS1997: 89; 128-129; DlMANT 1995: 
48; DJD 30:13.
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A hasáb anyaga, amelyet ezek a sztikhometrikusan szépen elrendezett 
sorok lezárnak, Isten jótéteményeit mutatja be az igazakon az eszka- 
tológikus korban. A költemény ezen sorai több különböző' ószövetségi 
helyről veszik anyagukat, így Dt 32,39, íz 61,1-2, Oz 6,1-2 stb. Az emlí
tett cselekedetek végrehajtója úgy a Bibliában, mint a korai zsidóság 
irodalmában általában Isten. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy éppen 
íz 61,1 a szegényeknek való örömhír-hirdetést az Isten lelke által 
felkent próféta hatáskörébe rendeli, s ennek az izajási szakasznak az 
eszkatológizálását megfigyelhettük már a 11 QMelchizedek-en is. Ugya
nakkor a felsorolt másik öt kifejezés -  ha szó szerint nem is lelhetőek 
fel, szellemükben mindenképpen -  olyan mértékben kapcsolódik az 
ószövetségi hagyományban magához Istenhez, önmagában az 
noy D’UD kifejezés kevés ahhoz, hogy az e sorokban leírt tetteket az 
eszkatológikus próféta személyéhez kössük.33 Ebben az esetben tehát 
a szöveg szerzője az ószövetségi szakaszt úgy alkalmazza textusában, 
hogy annak tanítását harmonizálja az általa létrehozott idézetcsokor 
együttes képéhez, s az izajási próféta feladatát, mint az eljövendő 
napokban tevékeny Isten jótéteményét határozza meg.
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Ü3SO

The Book of Isaiah
in the Eschatological Literature of the Qumran Community

Géza G. Xeravits

In the present paper we investigate several passages of the Qumran library, 
which testifies to the eschatological reinterpretation of several Isaianic texts. 
This complicated book served fór the authors of these passages as reference 
points with special interest regarding to the description of the eschatological 
events. Isaiah can be considered as one of the most important Biblical 
background of the sect's eschatological thinking.


