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Tamási Balázs (1975) a PPKE történelem–hebraisztika szakán végzett, jelenleg az egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának
hallgatója. Kutatási területe a
qumráni közösség irodalma, ezen
belül a közösség történelemszemlélete a peserekben, továbbá a
vallási csoport dualisztikus jellegû világképe.

Qumráni szövegek
– pártütô angyalok
A „rossz” eredete a közösség világképében
Tamási Balázs

A

A

KÖZÖSSÉG ÉS A SZÖVEGEK

z elsô qumráni kéziratokat 1947-ben találták meg a Holt-tenger északnyugati
partvidékén elhelyezkedô barlangok egyikében, amelyet késôbb az egyes számmal láttak el (1Q). Rövidesen a tudományos, illetve a szélesebb közvélemény is
felfigyelt ezekre az egyedülálló, megközelítôleg két ezer éves iratokra. A következô években (1951–1956) régészcsoportok kutatták át a környéket további leletek reményében,
nem csekély sikerrel: további tíz barlangban bukkantak nagy számban tekercsekre és töredékekre. A négyes barlanghoz (4Q) közel fekvô, korábbról már ismert, de azonosítatlan
ókori romok pedig újra felkeltették a régészek figyelmét, s igazolást nyert, hogy a Holttenger márgateraszán fekvô ókori telep (Hirbet-Qumrán) lakói, valamint a közeli barlangokban talált szövegek elrejtôi ugyannak a zsidó vallási csoportnak lehettek a tagjai. A régészeti emlékek, valamint a szövegekben szereplô történelmi utalások alapján arra következtethetünk, hogy a magukat csak „közösségnek” (héberül: jahad) nevezô qumrániak a
Kr. e. 2. század közepétôl Kr. u. 68-ig, a római támadás idôpontjáig élhettek rövidebb
megszakításokkal a helyszínen. Talán a visszatérés reményében hagyták a szövegeket a
különbözô barlangokban, bár ezeket már a telep elhagyása elôtt is
használták szövegek tárolására. A qumrániak korábbi és késôbbi
Földközisorsával kapcsolatban számos elmélet és hipotézis létezik, mindentenger
estre a közösség eredete legalább a Kr. e. 2. század elejére nyúlik
vissza. A vallási csoport társadalmi elkülönülése a qumráni szövegekben csak „Gonosz Papként” szereplô hasmoneus uralkodó
(Jonatán – Kr. e. 160–143, vagy Simon – Kr. e. 143–135) és a máig
azonosítatlan „Igaz Tanító” (a közösség szellemi vezetôje) konfliktusával is összekapcsolódik. Az ókori klasszikus szerzôk közül
Jerikó
Josephus Flavius (Kr. u. 37–100 k.) írt a legrészletesebben egy
erre a földrajzi területre helyezett, általa „esszénusnak” nevezett
11Q
zsidó szektáról. A holt-tengeri szövegekben sehol sem szerepel ez
Jeruzsálem
1Q
az elnevezés, de a kutatók többsége elfogadja, hogy a qumráni
Qumrán
szekta is ehhez az irányzathoz tartozott. Az elnevezést az arámi
4Q
haszidajja (‘jámborok’) görögös formájának vélik, ami a makkabeus-kori „haszid” mozgalmat jelölheti, bár ez az etimológia máig
nem nyert bizonyítást. A zsidó háborúban (II. 119–161)1 Josephus
Holt-tenger
részletesen leírja az esszénusokról, hogy a tagok egyik része cölibáEn Gedi
tusban élt, belépéskor lemondtak vagyonukról, szegénységet és önmegtartóztatást fogadtak. Napi munkájukat és rítusaikat szigorú
rend szerint végezték, közösen étkeztek, és mindenben engedelMaszada
meskedtek elöljárójuknak. A szektába való belépésnek elôzetes
feltételei voltak, és a jelöltek próbaidô után, eskü mellett válhat1Q = egyes barlang
tak teljes jogú tagokká. Ez a leírás több ponton egybeesik azzal,
4Q = négyes barlang
amit a qumráni közösség egyik „szervezeti szabályzatában”, az ún.
11Q = tizenegyes barlang
Közösség Szabályzatában (1QS) olvashatunk. Emellett Josephusnál és Alexandriai Philónnál2 az is szerepel, hogy az esszénusok egy másik része városokban és falvakban, családosan élt a Kr.
Qumrán és a Holt-tenger térsége. A felfedezett tizenegy barlang
u. 1. századbeli Palesztinában. Ezzel részben egybecseng az, amit
közül a térképen három barlang elhelyezkedését jelöltük (az ábra
az ún. Damaszkuszi Irat, az egyik qumráni szöveg tartalmaz. A mû
nem méretarányos!). A több száz iratot és azok több ezer töredékét
rejtô 4-es számú barlang fekszik a legközelebb Hirbet-Qumránhoz
egyik részében olyan szabályokat találhatunk, amelyek családjaik-
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kal városias környezetben élô tagok számára adnak útmutatást
a helyes élethez. Valószínûsíthetjük, hogy a qumráni telep az
esszénus irányzathoz tartozó csoport szellemi központja lehetett, ahol egyszerre nem élhettek többen, mint kétszázan.
A telep épületei csak közösségi célokat szolgáltak (közös
ebédlô, rituális fürdôk, scriptorium, mûhelyek, raktárhelyiségek), szálláshely itt nem volt, ezt az igényt a környéken sátrak
és barlangok elégítették ki. A vallási irányzat családokkal rendelkezô része, akikre kevésbé szigorú szabályok vonatkoztak,
talán Jeruzsálemben, illetve a Qumrán közeli kisebb településeken lakhatott. Szövegeiket is a telepen feltárt scriptoriumban
írhatták és másolhatták, leszámítva a korábbra datált, nem
Qumránban készült mûveket. A Qumránban talált iratok tartalmuk szerint több csoportra oszthatók. Egyik részük a héber
Biblia legkorábbi szövegemlékeit képviseli. A szövegek alapos
vizsgálatából kiderült, hogy a korszakban több bibliai szövegvariáns volt használatban. A bibliai kéziratok egy része a
maszoréta szöveggel mutat párhuzamot, amely a héber Biblia
Kr. u. 750 és 1000 között zsidó tudósok által véglegesített és
olvasást, értelmezést elôsegítô jelekkel egységesített szövege;
más részük azonos hagyományt képvisel a Septuagintával. Hasonlóságokat fedeztek fel bizonyos qumráni bibliai szöveghelyek és a szamaritánus Pentateuchus – vagyis a szamaritánusok által óhéber írással megôrzött szövegváltozat – között.
A szamaritánusok csak Mózes öt könyvét ismerték
el, és a szöveg is helyenként eltérô hagyományt képvisel. Végül a szír nyelvû bibliafordításban (Peshitto)
megjelenô változatra is található párhuzam Qumránban. A holt-tengeri iratok másik fontos csoportját a
zsidó apokrif és pszeudepigrafikus mûvek képviselik.3 Ezeket a qumráni példányok felfedezéséig nagyrészt görög, latin, etióp, szír, örmény vagy ószláv
nyelvû fordításokban (vagy átdolgozásokban) ismertük. Szerencsénkre a qumráni szövegek között
elôkerültek többek között Hénok I. könyvének arámi
nyelvû részletei, a Jubileumok könyvének héber nyelvû
töredékei, vagy a testamentum-irodalom több töredékesen, de eredeti nyelven fennmaradt példánya (Lévi-,
Naftali-, Kohat-, Amram Testamentuma). Újabb csoportba tartoznak a kifejezetten közösségi iratok.
Idesorolhatók a közösségre vonatkozó szabályzatok (pl.
a Damaszkuszi Irat, a Közösség Szabályzata, vagy az
ún. Háborús Szabályzat), valamint a közösségre jellemzô ún. peserek (szó szerint: ‘magyarázatok’). Ez a
mûfaj jellegét tekintve abban ragadható meg, hogy a
kommentátor egy prófétai szöveget vagy bizonyos
zsoltárokat akár nagyobb részenként, akár versenként a
közösség múltjára, jelenére és jövôjére vonatkoztatva
értelmez (pl. a Habakkuk-kommentár). Vannak olyan
peserek is, amelyekben egy téma alapján válogatják
össze a legkülönbözôbb bibliai verseket. Ezek általában
összekapcsolódnak „eszkatológikus” gondolatokkal,
erre példa az ún. Melkicedeq-irat. A teljesség igénye
nélkül említhetjük még a parabiblikus szövegeket (pl.
Genesis Apochryphon), imákat és himnuszokat (pl. a
Hálaadások), bölcsességi szövegeket és rituális
szövegeket, valamint naptárakat.

DUALISZTIKUS

ˆ ESZMERENDSZER
JELLEGU

A qumráni közösség eszmevilága a kor zsidó irányzataihoz
(farizeus, szadduceus) képest eltérô jellegzetességeket mutat.
Magukat a mózesi törvényeket egyedül helyesen értelmezô
„igazaknak”, a „szent maradéknak”, a „fény fiainak” tekintették. Elkülönülésüket mutatta, hogy részben más vallási gyakorlatot követtek, és mivel a jeruzsálemitôl eltérô naptárt használtak, ünnepeik is más idôpontra estek. A számukra létezô
világ minden részét az alapján különböztették meg, hogy tiszta
vagy tisztátalan. Ez összekapcsolódott a mózesi törvények
helyes, illetve helytelen értelmezését feltételezô gondolatukkal. A qumrániak a kívülállókat a „sötétség fiainak” tekintették, akik tévúton járnak (elsôsorban a korabeli judaizmus
más irányzatai értendôk ezalatt, de tágabban az utóbbi
kifejezés az idegeneket is jelenti)4. Nemcsak az emberiséget
osztották fel erkölcsi alapon, hanem a szellemi lényeket is két
szembenálló csoportba sorolták: ezt szokás kozmikus dualizmusnak nevezni. E felfogás szerint az ártó szellemi lények
felelôsek az emberek tévútra vezetéséért. Ezeknek a lényeknek
az élén egy-egy vezéralak áll. A rossz eredetével összekapcsolt
angyal-alakok elnevezései: Semihaza, Aszaél, Masztéma,
Beliál, Sötétség Angyala, Melkiresa – ezek eltérô kontextusban, eltérô tulajdonságokkal és feladatkörrel voltak felru-

Távoli fénykép a nehezen megközelíthetô
4-es számú barlang bejáratáról (a szerzô felvétele)
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házva. Az igazakat segítô angyal egyszer Mikaél, másszor a
„Világosság Hercege”, vagy Melkicedeq. Ami miatt mégsem
beszélhetünk a szó eredeti értelmében vett dualista világképrôl, az
az, hogy ebben az elképzelésben Isten hatalmát semmi sem veszélyeztette, hiszen a gonoszságot megtestesítô angyal (Beliál) is
csak egy neki alárendelt teremtmény. A következôkben azt kívánjuk egy-egy példával bemutatni, hogy a qumráni közösség gondolkodásában milyen, a rossz eredetével összekapcsolható
angyal-alakok léteztek.

A HÉNOK-HAGYOMÁNY (SEMIHAZA, ASZAÉL)
A fentiekben már említettük, hogy a qumráni szövegek között
megtalálták Hénok I. könyvének arámi töredékeit (4QEn a – g ar).
A részben a Kr. e. 2. század elsô felébôl, részben késôbbrôl
(Kr. e. 1. sz.) származó kéziratok nagy valószínûséggel egy még
korábban, legkésôbb a Kr. e. 3. században keletkezett mû másolatai.5 A szöveg legteljesebb változata etióp fordításban
(1Hen), késô középkori kéziratokban maradt fenn. A töredé-

A 4-es számú barlangban talált Testimonia Kr. e. 1. század elejére
datált kézirata (4Q 175). A messianisztikus témájú irat vázát a
Deuteronomiumból, a Számok könyvébôl és Józsué könyvébôl vett
szentírási részek alkotják (Amman, Régészeti Múzeum)

14

Kerámia tintatartó, melyet a késôbb scriptoriumként azonosított
helyiségben találtak meg a régészek egy másik példánnyal együtt.
A Kr. e. 1. század vége és Kr. u. 1. század eleje között készült tárgy
magassága 4,6 cm, átmérôje 3,9 cm. Ilyen típusú kerámiák
Jeruzsálemben végzett ásatások során is elôkerültek
(az Izraeli Régészeti Hatóság tulajdona)

kek kiegészítésekor ezt veszik elsôsorban alapul, ugyanis a
párhuzamosan fennmaradt részek tanúsága szerint az etióp
nagyrészt hûen ôrizte meg az eredetit. (Megjegyzendô, hogy
az ún. Hénok példázatai c. részt [1Hen 37–71] csak az etióp
változat tartalmazza.6) A lázadó angyalok bukásának hagyománya, más néven a Virrasztók története, Hénok I. könyvének
6–11. fejezetében található, mely a Genesis egyik történetének
színesebb leírása.7 A Biblia szerint (Gen 6:1–8) az „Isten fiai”
látták, hogy az „ember leányai” szépek, így frigyre léptek velük, és gyermekeik születtek, akik a régi idôk híres harcosai
voltak. A következô versben az emberi gonoszság nagyságáról
és Isten azon szándékáról értesülünk, hogy minden élôlényt el
kíván pusztítani a föld színérôl – a vízözön elôzménye tehát az
emberek bûne volt. Hénok könyvének ide vonatkozó arámi
töredékei szerint8 a „virrasztók”9 vetnek szemet a földi nôkre. Az
összesen kétszáz angyal tízes csoportokba tömörült, melyek élén
egy-egy égi és természeti jelek ismeretéért felelôs vezetô állt. Elsô
számú vezetôjük Semihaza10 (jelentése: ‘a nevem [=Isten] látta’)
volt. A virrasztók az ô tanácsára tettek esküt a Hermon-hegyen,
majd leszálltak a földre és tiltott, tisztátalan viszonyt létesítettek
az ember leányaival. A földi leányokkal egyesülvén beszennyezték magukat, majd elkezdték ôket boszorkányságra, varázslásra,
gyökérvágásra és a füvek ismeretére tanítani. A nôk óriásokat
szültek nekik, akiket, miután felfalták az emberek javait és az
emberek életére törtek, valamint az állatok ellen vétkeztek és vért
ettek, a föld bepanaszolt. A történetben egyrészt szerepel a tiltott,
mágikus ismeretekre való tanítás rosszallása, másrészt a
Semihaza vezetésével elkövetett lázadás elítélése: a világrenddel
ellentétes, tehát tisztátalan kapcsolat égi és földi lények között,
aminek eredménye az óriások megjelenése és garázdálkodása,
továbbá a föld beszennyezése. A lázadók vezetôi között, feltehetôen egy másik hagyományt képviselve, kiemelt szerepet kap
még Aszaél (jelentése: ‘Isten teremtette’), akivel kapcsolatban az
arámi szöveg leírja, hogy harci eszközök készítésére, fémmegmunkálásra és „kozmetikumok”, festékek ismeretére tanította
meg az embereket.11 Akár az ember elôtt rejtett ismereteket nézzük, akár az angyalok földi nôkkel való viszonyát tekintjük,
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nyilvánvaló, hogy a bibliai szövegrészhez képest a Hénokhagyomány a föld beszennyezését és a bûn elterjedését nem az
emberek bûneivel, hanem a virrasztók lázadásával hozza
összefüggésbe. Ennek megfelelôen Isten utasítja arkangyalait
(Mikaél, Szariél, Rafaél, Gábriél), hogy a virrasztókat kötözzék
meg és „fattyaikat” szemük láttára öljék meg, hogy utána sötétségbe vetve várják a végsô ítéletet. A világban továbbra is jelenlévô rosszért az elpusztított óriások holttestébôl származó gonosz szellemek okolhatók (1Hen 15:11–16:1). A virrasztók
hagyományához kapcsolódik a Történelem korszakai névvel
ellátott qumráni irat (4Q180–181),12 amely a történelem gonoszsággal és tévelygéssel jellemezhetô korszakai közül a virrasztók
bukásának idôszakát ecseteli. A lázadó angyalokat ebben a
szövegben Azazél13 vezeti (az azonos kontextus miatt feltehetôen Aszaélrôl van szó). Érdemes idéznünk a szöveg pár sorát,
hogy bemutassuk: a virrasztók bukásának hagyománya és a jórossz korszakok váltakozásának a közösségre jellemzô történelemszemlélete e helyen összekapcsolódik.
És a magyarázat (peser) Azazélra és az angyalokra vonatkozik, akik [eljöttek az ember leányaihoz], és ôk harcosokat
szültek nekik, továbbá Azazélra, [aki tévútra vezette Izraelt],
[hogy szeressék] a bûnt és hogy örökrészük legyen a gonoszság,
annak minden kor[szaka alatt, hetven évhétig] (4Q180 1: 7–9)14

MASZTÉMA
A Jubileumok könyve teljes terjedelmében csak etióp fordításban maradt fenn, de a qumráni töredékek azt a korábbi feltevést erôsítették meg, hogy eredetileg héberül írták. A legkésôbb Kr. e. 100 és 75 között végsô formáját elnyerô Damaszkuszi Irat is hivatkozik rá mint „A korszakok jubileumok és
évhetek szerinti felosztásának könyvére” (CD 16:3–4). A mû
keletkezését a Kr. e. 2. sz. közepére helyezhetjük; mindenesetre Hénok I. könyvénél késôbbi alkotásról van szó, mert
annak „fejezetcímeit” felsorolja. A szöveg az ún. „újraírt Biblia” mûfajának elsô példája, mert a Teremtés és Kivonulás
könyvének eseményeit beszéli el újra, melyeket ugyanakkor a
szerzô saját szempontjai szerint értelmez.15 A dualisztikus elképzelések jelenlétét támasztja alá, hogy a mûben világosan
kettéosztják az égi lényeket, egyrészt különbözô pozitív feladatokat ellátó angyalokra, másrészt azon gonosz szellemekre,
akik Masztéma (bizonyos helyeken Masztéma herceg) vezetése alatt állnak. A masztéma az etióp Jubileumok könyvében
személynévként szerepel, de az eredetileg héber kifejezés köznévi jelentéssel is rendelkezik, és azt jelenti, hogy ‘ellenségeskedés’; a héber Bibliában csak ilyen köznévi értelemben fordul elô (Ozeás 9:7–8).16 A qumráni szövegekben, bár nem egyértelmûen tulajdonnév (többször névelôvel szerepel, fordítása:
‘az ellenségeskedés angyala/hercege’, vagy ‘a pártütô angyal’),
mégis a személynévvé válás irányába indul el, mivel általában
egy bizonyos angyalt jelöl, s elôfordul határozott névelô nélkül is.17 Ennek fényében indokoltnak tartom, hogy a fordításokban helyenként a Masztémát mint személynevet használjuk. A Jubileumok könyvében az Isten törvényei szerinti dolgok
tiszták, míg a Masztéma herceghez tartozó bûnös cselekedetek
és bálványok tisztátalanok.18 Isten választott népe Izrael
(15:32), míg a többi népet félrevezetik a Masztéma vezetése
alatt álló szellemek. Izrael idegen népekkel való ellentéte a jó
és rossz erôinek konfliktusát jelképezi, amelyben Isten szuve-

renitása nem sérül, mert Masztéma is csak az ô akarata szerint
cselekedhet. Masztéma nem a gonoszság elvont alakja, hanem
Izrael múltbéli, a kivonulást megelôzô eseményeinek „szereplôje”. Végigtekintve a genesis- és exodus-történeteken, a sort
a Hénok-hagyományból ismert „Virrasztók történetével” lehet
kezdeni. A lázadó tett a Jubileumokban nem az égben kezdôdik,
hanem elôbb leszállnak a földre az angyalok, hogy különbözô
praktikákra tanítsák a nôket, akiket csak ezt követôen kívánnak
meg (Jub 4:5). Hénok I. könyvéhez hasonlóan az e nászból
született és vízözön által elpusztított óriások szellemei vezetik
félre az embereket a földön, mivel pusztításra lettek teremtve
(Jub 10:1, 4–5). A vízözönt követôen továbbra is létezô rosszra
pedig például azt a magyarázatot találjuk, hogy amikor az Úr
meg akarta kötöztetni az arkangyalokkal a gonosz szellemeket,
akkor Masztéma védelmébe vette ôket. Azzal érvelt, hogy nélkülük nem tudja ellátni a rá bízott feladatot: romlást és csábítást
okozni a földön (10:7–8). Így Isten parancsára csak a gonosz
szellemek kilenc tizedét kötözték meg, hogy ítéletükre várjanak
a világ végéig, egytizedüket azonban szabadon hagyták.
A Jubileumok a továbbiakban hosszabb részt szentel (17:15–
18:19) a Teremtés könyvében olvasható, Izsák megkötözésérôl
(akéda) szóló történetnek (Gen 22:1–19). Masztéma herceg a
bibliai Jób könyvének sátánjához hasonlóan megkérdôjelezi
Isten elôtt egy igaz ember, jelen esetben Ábrahám hûségét.
Isten, elôre ismerve az eseményeket, elfogadja Masztéma kihívását, és Izsák feláldozására utasítja Ábrahámot. A Jubileumok
könyvének éppen azok a töredékei maradtak fenn Qumránban,
amelyek nem tartalmazzák ezt a részt. Viszont szerencsénkre
létezik olyan qumráni szöveg, amelyben a Jubileumokban szereplôkhöz hasonló részleteket találunk, ennek az iratnak a
„Pszeudo-Jubileumok” (4Q225–227) elnevezést adták.19 Ebben Ábrahám próbatételérôl a Jubileumokénál tömörebb, de
mégis ahhoz nagyon hasonló részt olvashatunk:
Elment Masztéma herceg Istenhez és megvádolta Ábrahámot Izsák miatt. Ezután azt mondá Isten Ábrahámnak: fogd a
fiadat, Izsákot! (4Q225 2, 1:9–11)
A történet végkifejlete elôtti részben, amikor Izsák arra kéri
saját apját, hogy kötözze meg, az angyalok két tábora is megjelenik.
A Szentség angyalai ott álltak és sírtak az oltár felett… és
az ellenségeskedés (masztéma) angyalai örültek, s azt mondták: „Most elpusztul (Izsák)!” (4Q225 2, 2:5–7)
A qumráni szövegben ezután az szerepel (2:9), hogy Masztéma herceget büntetésképpen megkötözték a Szentség
angyalai. Az idézett szövegrészben olvasható „ellenségeskedés
angyalai” kifejezés a Pszeudo-Mózes (4Q390) névvel ellátott
qumráni iratban is többször elôfordul. A több szempontból is a
Jubileumokkal közös hagyományt képviselô irat20 Izrael hitehagyásának egyik idôszakáról azt írja, hogy „az ellenségeskedés
angyalai uralkodtak felettük” (4Q390 1:11). Itt a Masztéma
herceg vezetése alá tartozó, a tévútra vezetés feladatával megbízott angyalokról van szó, akik a szöveg tanúsága szerint Beliál
uralmának idôszakában tevékenykednek. Ezt a korszakot, Izrael
általános tévelygésének és törvényszegésének jubileumát (évhetét) Isten Mózeshez intézett szavai szerint a következô cselekedetek jellemzik. Azt választják, amit nem kedvelek: (1)21
hatalmaskodást a vagyonért és haszonért… kirabolják felebarátjukat, és egymást szorongatják, valamint (2) szentélyemet
beszennyezik. Továbbá (3) fiaik által meggyalázzák leszármazottaikat, papjaikkal erôszakoskodnak. (4Q390 2:1–8)22
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…[a fôpap], és fivérei, a papok és a léviták,
valamint a hadsereg összes vénei, vele együtt,
és felállva áldják Izrael Istenét, és annak minden
igazságos cselekedetét, és átkozzák ott Beliált
és az ô csoportjának minden szellemét.
Feleljenek, és mondják: „Áldott legyen Izrael
Istene, minden szent tervéért, és igazságos
cselekedetéért! Áldottak mindazok, akik ôt
szolgálják jámborságban, akik ismerik ôt,
állhatatosságban. És átkozott Beliál pártütô
tervéért, és gyûlöletes, bûnös szolgálata miatt.
Átkozottak az ô csoportjának összes szellemei
is, gonosz terveik miatt; gyûlöletesek ôk összes
tisztátalan és szennyes szolgálatuk miatt, mivel
ôk a Sötétség csoportja – Isten csoportja pedig
az örök világosságé. [Te vagy] atyáink Istene; a
Te nevedet áldjuk örökre. Örök nép vagyunk,
mivel szövetséget kötöttél atyáinkkal, és fenntartod azt utódainkkal örök idôkre. Dicsôséged
minden megnyilvánulása megemlékezés számunkra a Te létezésedrôl, hogy megsegíted a
maradékot, és fenntartod szövetséged számára, hogy elôszámlálhassák hûséged cselekedeteit és csodálatos tetteid(ben megnyilvánuló)
ítéleteidet. Te, Istenem, megmentettél minket a
magad számára, örök népül, és a világosság
csoportjába soroltál minket, hûséged folytán. És
a Világosság Fejedelmét jelölted ki régtôl, hogy
segítsen bennünket; az ô csoportjához tartozik a
jámborság minden fia, és a hûség minden szelleme az ô uralma alatt van. Te teremtetted
Beliált is a pusztításra, a pártütô angyalt; az ô
uralma pedig a sötétségben van, és tanácsa
arra szolgál, hogy gonoszságra késztessen, és
bûnre vigyen. Osztályrészének (goral) összes
szelleme pusztító angyal; a sötétség parancsai
szerint viselkednek, és erre irányul minden
vágyuk. Mi viszont, az irántad hûségesek
csoportja, hadd örvendezzünk segítségedben,
és a Te békédben. Ki hasonló Hozzád erôben,
Izrael Istene? Erôs kezed a szegényekkel van.
Melyik angyal, vagy fejedelem ér fel a Te arcod
segítségével? Hiszen régtôl fogva kijelölted a
harc napját.[…]. [segíte]ni hûségben, és
elpusztítani a bûnöst, leverni a sötétséget és
erôsíteni a világosságot, és […]ni […], hogy
örökre fennálljon, de elpusztuljon a Sötétség
minden Fia, és öröm (következzen) a [Világosság] minden [Fia] számára.”
Háborús Szabályzat = 1QM 13: 1–16.
Fröhlich Ida fordítása
(A qumráni szövegek magyarul, 179.)

[…] a Közösség tanácsa, mondják mindnyájan
együtt: „amén, amén.” vacat Ezután ítéljék el
Beliált és bûnének egész osztályrészét. Feleljenek és mondják: „Átkozott legyen Beliál gyûlölködô tervében, és kárhozott legyen bûnös ural-
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BELIÁL
A közösség szövegeiben a rossz eredetével és jelenlétével kapcsolatban leggyakrabban Beliál neve jelenik meg.23 Az isteni igazságszolgáltatást váró közösség
úgy vélte, hogy a világkorszakok közül az utolsóban is Beliál uralkodik, és szabadon
gyakorolhatja ártó tevékenységét. A beliál (héb. belijjaal) kifejezés köznévként a
héber Bibliában is gyakran elôfordul (jelentése: ‘hiábavalóság’ vagy ‘gonoszság’,
esetleg ‘pusztulás’), de egyértelmûen személynévként csak a qumráni szövegekben –
és más kortárs apokrif mûben, mint például a görögül fennmaradt Tizenkét pátriárka
testamentuma, továbbá az Újszövetségben24 – szerepel.25
Visszatekintve az elôzôekben idézett szövegrészre, amellyel kapcsolatosan
Beliál uralma már szóba került, három olyan kiemelkedô bûnrôl olvashattunk
(ezeket 1–3. számokkal jelöltem), amelyeket egy a jeruzsálemi papsággal szembenálló szerzônek a korabeli vallási és társadalmi szokásokra irányuló kritikájaként azonosíthatunk. E vétkek jelennek meg egy másik qumráni szövegben, a
már említett Damaszkuszi Iratban26 is (CD 4:14–18). Az Izajás egyik sorát
(24:17) értelmezô magyarázat „Beliál három kelepcéjérôl” beszél, amelyekkel
Izraelt csapdába ejtik: a paráznaságról (zenut), a vagyonról (hon) és a Szentély
beszennyezésérôl (tame ha-mikdas). A sorrendtôl eltekintve meglátásom szerint
azonosnak tekinthetjük a két szövegrészben szereplô vétkeket. A „paráznaság” a
mózesi törvények szerinti kategóriáján túl (vérfertôzés, havivérzéses nôvel való
együtthálás megtiltása stb.) az idegenekkel való házasság elítélését is jelenti (a
fenti szövegben: a fiaik által meggyalázzák leszármazottaikat). Ezt támasztja alá
az, hogy a Jubileumok könyve szintén paráznaságnak nevezi az exogámiát (Jub
20:4; 25:1; 30:7–17). Emellett a paráznaság átvitt értelemben gyakran a hitehagyás és bálványimádás szimbóluma az Ótestamentumban. A második bûn (a fenti
szövegben az elsô) a „vagyon”, amellyel kapcsolatban elegendô csak arra gondolnunk, hogy a qumráni közösség tagjai a belépéskor minden személyes vagyonukról lemondtak. A Damaszkuszi Iratban és a Habakkuk-peserben többször
szerepel együtt a „vagyon” kifejezés a „rablás” vagy „jogtalan nyereség” kifejezésekkel. Az utolsó vétek, a „Szentély beszennyezése” a Jeruzsálemi Szentély
által megtestesített vallási kultusz tisztátalanná tételét jelentheti. Ennek a kritikának a hátterében az állhatott, hogy a hasmoneus uralkodók, jóllehet nem rendelkeztek
megfelelô papi származással, mégis betöltötték a fôpapi tisztséget a Jeruzsálemi Szentélyben.
A közösség irataiban Beliál sokszor elvont értelemben testesíti meg a bûnt és gonoszságot. A szövegekben „Beliál uralmának” a különbözô korszakokra,
és különösen a jelenre gyakorolt hatásával foglalkoznak, ezzel keresve magyarázatot társadalmi és vallási üldöztetésükre, illetve a világban megjelenô
bûnre és rosszra. A Damaszkuszi Iratban mégis találunk egy olyan helyet, ahol Beliált az exodus-történetben, az egyiptomi fáraó mágusai mögött álló
angyalként mutatják be (CD 5:17–19).27 Az abban
szereplô rövid utalás szerint a „Világosság Hercege”
Mózest és Áront segítette, míg Beliál Jahannét és
bátyját (mágusok) támogatta. A qumráni szöveghelyre vonatkozó egyik mai értelmezés szerint (J.
Duhaime)28 a történetben Mózes és Áron a törvényeket hitelesen értelmezô papságot (közvetve magát a
qumráni közösséget) jelenítette meg, a Beliál támasztotta két egyiptomi mágus pedig a tisztátalanná vált
Töredék Tóbit könyvébôl (14:4–6); a papiruszra írt arámi
nyelvû fragmentum (Ms 5234) megközelítôleg Kr. e. 50-re
datálható. A 4-es barlangból elôkerült, képen szereplô
példány és a további töredékek (4Q 196–200) a
Septuaginta szerinti kánonba felvett, de a Héber Bibliából
kihagyott Tóbit könyvének jelenleg ismert legkorábbi
szövegemlékeit képviselik (Oslo, Schøyen-gyûjtemény)
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jeruzsálemi papságot. A két papi irányzat küzdelme a két ellentétes angyali alak
történetbe való bevonásával kozmikus színezetet nyer. A közösség elképzelései
szerint Beliál vagy Masztéma a vezetésük alá tartozó gonosz szellemek által
fejtették ki tevékenységüket. Ettôl a közösség tagjai sem mentesülhettek, ha
letértek a mózesi törvények szerinti helyes útról. A „szövetségbe” való belépésen
túl csak a Tóra megfelelô betartása szavatolhatta a tagok biztonságát „Beliál
uralmának” idôszakában, azaz a közösség jelenében.
Azon a napon, amikor valaki elhatározza, hogy visszatér Mózes Tórájához,
eltávolodik tôle Masztéma angyal. (Damaszkuszi Irat 16:4–5).
A végsô formáját a Kr. e. 1. sz. elejére elnyerô Közösség Szabályzata (1QS)29
témánk szempontjából két fontos szövegrészt tartalmaz: az egyik a közösségbe
belépôk szövetségkötô szertartás-szövege (1:16–2:25), a másik az ehhez
hozzászerkesztett ún. Két lélekrôl szóló tanítás30 (3:13–4:26). Az elôbbiben a
közösségbe lépés aktusának fogadalommal való megerôsítésén túl a papok (kohanim) áldásokat mondanak „Isten osztályrészének embereire”, azaz a szekta állhatatos tagjaira, illetve a léviták átkokat szórnak „Beliál osztályrészének embereire”. Qumránból más Beliálra és osztályrészére mondott átkok is elôkerültek
(lásd a margón idézett szöveget). Az itt megjelenô elképzelések szerint Isten a
világot kezdettôl fogva két osztályrészre (goral) osztotta, saját osztályrészére és
Beliál osztályrészére, beleértve mindkettôbe az emberi és szellemi lényeket is. A Két
lélekrôl szóló tanítás részben eltérô módon tárja elénk ezt a sajátosan dualisztikus
elképzelést. A szöveg leginkább az emberi jó és rossz természet eredetérôl, s ezek
tulajdonságok és cselekedetek szerinti megnyilvánulásáról tartalmaz tanítást. A leírást erôsen áthatja a fény és sötétség ellentétpárjának használata, amely erkölcsi
kategóriákkal (állhatatosság – hûtlenség) párosul. Nem véletlen, hogy Isten az
emberiség két része számára ilyen jelzôkkel ellátott égi lényeket jelöl ki: az
„Állhatatosság Szellemét” és a „Hûtlenség Szellemét”. Nagy valószínûség szerint
a következô sorban ôket nevezik a „Világosság Hercegének” és a „Sötétség
angyalának”. Az utóbbit minden jel szerint Beliállal azonosíthatták – gondoljunk
csak a kivonulás-történet elôbb említett angyal ellentétpárjára, ahol Beliál és a
„Világosság Hercege” segíti a vetélkedôket. Máshol, pl. a Háborús Szabályzatban az eszkatológikus küzdelemben az egymással szembenálló két tábort
vezetik (1QM 13:10–11). Ami a rossz eredetét tekintve merôben újnak számít a
Két lélekrôl szóló tanításban, az az, hogy itt a két erkölcsi princípiumot, a kétféle
erkölcsi utat, sôt az igazak és hamisak körét is a teremtéstôl fogva kijelölte Isten,
hogy az emberek e szerint cselekedjenek, egészen a számonkérés idôpontjáig
(1QS 3:17–18). A rossz és bûn eredetének ennyire determinisztikus elképzelése
nem említi sem a bibliai bûnbeesést, sem az angyalok bukását, de a bibliai sátán
alakjával rokon Masztémát sem. Ennek az erôsen dualisztikus koncepciónak a
jelenlétét és formáját máig viták övezik, elsôsorban esetleges iráni eredetét tekintve.31 A Háborús Szabályzat32 a Két lélekrôl szóló tanításhoz hasonlóan a
fény–sötétség ellentétpárral jellemzi az emberiség jó és rossz oldalát. A szövegben
egy eszkatológikus háború eseményeirôl olvashatunk (1. és 15–19. col.). Az
egyszer „Világosság Hercege”, máskor Mikaél arkangyal vezette „fény fiai” a
Beliál vezette „sötétség fiaival” (akik között ott szerepelnek a kittim névvel
illetett hellén és római kultúrájú népek) vívja hét periódusból álló háborúját.
Egymást váltva háromszor Isten, háromszor Beliál osztályrésze gyôzedelmeskedik,
míg Isten hetedik szakaszban való közbeavatkozása el nem dönti a harc végkifejletét (1QM 18: 1), s ennek eredményeképpen a pártütô angyalt és osztályrészét
el nem pusztítják. A szövegben az események kapcsán Beliál alakja rendkívül
gyakran tûnik fel,33 és ennek megfelelôen többször körülírják: így ô „a Gonoszság
uralmának hercege” (17:5–6), illetve egy Istenhez szóló részben ez szerepel:
Te teremtetted Beliált a pusztításra, Masztémát/a (vagy a pártütô) angyalt. A
sötétségben van uralma, és tanácsa azt szolgálja, hogy gonosz és bûnös
cselekedetre késztessen. (1QM 13:10–11)
Beliállal kapcsolatosan jellemzô szöveghelyet találhatunk még a tematikus peserek közé sorolt ún. Melkicedeq-iratban,34 amely témájában jól kapcsolódik a Háborús
Szabályzathoz. Melkicedeq segítséget nyújt a bûntôl való megtisztulásban és igazságot szolgáltat a fény fiai számára, Beliált pedig a végsô pusztulás várja:
Beliált tûz által pusztítják el… (11QMelch 3:7)

mában. Átkozott legyen osztályrészének minden szelleme, bûnös terveikben, és kárhozottak
ôk mocskos tisztátalanságuk minden gondolatában; mivel ôk a Sötétség osztályrésze, és
ítéletük örök pusztulásra szól. »Amén, Amén.«”
vacat Átkozott legyen a Gonosz, az ô uralmának
minden […]jában, és kárhozott Beliál minden
fia, mûködésük minden idôszakában, amíg csak
el nem érkezik pusztulásuk, [örökre. Amén,
amén. va]cat Azután [tegyék hozzá és mondják:
Átkozott légy] Verem [An]gyala és Enyészet
Szelleme, bûnös ösztönöd minden gondolatában, összes utálatos [szándékod] és bûnös terveid, és kárhozott légy […] uralmában […]
szolgálatában […]od a bûn összes bál[ványá]val és a Verem gyalázatával [és] a pusztulás
[gyalázatával], hogy ne legyen maradéka, sem
bocsánat számára, Isten haragjának kitörésében, mindörökre. Amén, amén. [És átkozottak
mi]nd , akik gonosz terveiket kovácsolják, és
fondorlatokat szônek [szívükben, hogy] Isten
szövetsége ellen [törjenek], és hogy [….] az
iránta való hûség [látnok]ai ellen, és megváltoztassák a [Tóra] ítéleteit. […]
4Q 286 frg. 7.a col. II. 1–13.
Fröhlich Ida fordítása
(A qumráni szövegek magyarul, 491.)
[Virrasztókat láttam] álomban látott látomásban. És íme, ketten fölöttem huzakodtak,
és mondták […] és nagy vitában voltak énfelôlem. Én pedig megkérdeztem tôlük: „Kik
vagytok, hogy hatal[matok van fölöttem?” ôk
pedig így feleltek nekem:] „Hatalmat kaptunk
és uralkodunk minden ember fia fölött.” Majd
így folytatták: „Melyikünket [választod, hogy
uralkodjon rajtad?”]. Fölemeltem szememet
és láttam egyiküket. Látványa félelmetes volt,
[mint a vi]peráé, tarka köntösbe öltözött, és
igen sötét […] [Azután pedig feltekintettem,]
és íme, […] […] látomásomban vipera,
[…]borították, és összes szemei…
…
Ô uralkodik minden sötétség fölött, én pedig
uralkodom minden fény fölött] […] a magasságtól a földig én uralkodom minden fény fölött, valamint minden [fölött, ami Istenhez tartozik, és én uralkodom az emberek fölött…
…
[kegyelem és béke. És én a fény összes fia]
fölött uralkodni fogok. [Azt mondtam neki:
„Mi a neved?”] [válaszolt és azt mon]dta
nekem, hogy az ô három neve, ezek [Míkáél,
a Fény Vezére, és Melkicedeq]
4Q 544 B, fr. 1-3.
Fröhlich Ida fordítása
(A qumráni szövegek magyarul, 261-262.)
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Ide kapcsolódik még egy szöveghely: az Amram látomásának elnevezett, arámi nyelven fennmaradt kéziratban (4Q
544 = 4Q ‘Amram b)35 az ôsatya álombéli élményeirôl számol be gyermekeinek. Két „virrasztót” lát, akik a felette gyakorolt hatalom miatt vitatkoznak. Miután megtudja a két
angyaltól, hogy jogot nyertek az emberiség két része feletti
uralomra, megkérdezik tôle, melyiküket választja. Amram a
két alakot külsôleg jellemzi (fény–sötétség) és megnevezi
ôket, de a rájuk vonatkozó három-három név közül csak egy
elnevezés, a Melkiresa (jelentése: ‘királyom a Gonoszság’)36
olvasható (frg. 2:3; 3:2), mivel a többi részen a szöveg megsérült. J. T. Milik és késôbb P. J. Kobelski más szövegekre
alapozott rekonstrukciója szerint a Melkiresa mellett álló
másik két elnevezés a Beliál és a Sötétség Fejedelme lehetett,
a pozitív alak elnevezéseiként a Melkicedeqet, Mikaélt és
Világosság Hercegét javasolják.37 Ez a közösség korai idôszakára tehetô kézirat is tovább árnyalja a témával kapcsolatos képet.

Az itt elmondottak segítségével azt kívántam bemutatni,
hogy Qumránban különbözô, egymással kölcsönhatásban álló
hagyományok léteztek a rossz eredetére, illetve a rosszért felelôs angyal-alakokra vonatkozóan. Mindez azzal magyarázható, hogy többféle szellemi áramlat, elképzelés hatott közre a korabeli zsidó gondolkodás alakulásában, továbbá maga a qumráni
közösség sem egyféle, homogén vallási csoportot jelent.38 Ezt
tükrözi az, hogy Qumránban egyaránt megtalálható a „virrasztók” korábbra tehetô hagyománya, a Jubileumok könyvének rosszal kapcsolatos elképzelései, illetve egy, a közösség
általános elkülönülésével leginkább összhangban álló, a
fény–sötétség ellentétpárral jellemezhetô, erôsen dualisztikus
gondolkodás, amelynek központi, negatív alakja Beliál és a
közösségben feltehetôen vele azonosított Masztéma, Sötétség
Angyala vagy Melkiresa. Ami talán mindegyik hagyományban
közösnek mondható, és a korra igencsak jellemzô, az az, hogy
Isten alakjától egyre inkább el kívánják távolítani a rossz fogalmát
az erre a „szerepre” kijelölt szellemi lények révén.
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