
– Miként találkozott először a holt-tengeri tekercsek és az 
esszénusok témájával?

 
– Úgy mondják, nincsenek véletlenek. 1994-ben Ma-

gyarországon, a könyvesboltokat átfésülve kezembe akadt 
egy amerikai szerzőpáros, Baignet–Leigh könyve, a követ-
kező címmel: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül? 
Elolvastam, és megdöbbentem. Egyrészt, ekkor találkoz-
tam először az esszénus világgal, de más részről is különös 
volt: Pál apostolból például abban a könyvben kémet fa-
ragtak. Vettem a Bibliát, átböngésztem, aprólékosan átol-
vastam, de nem találtam ilyesmit. Kialakult egy dilemma, 
egy ellentmondás, mert nem értettem, mi akar ez lenni. 
Akkor még vállalkozó voltam. Az élet úgy hozta – ismét 
mondom, véletlenek nincsenek –, hogy összefutottam egy 
zsidó üzletemberrel. Vele volt egy idősebb professzor is, 
Meir Shai, akinek családjáról aztán könyvet írtam Az emlé-
kek holokausztja címmel. A felesége feltett egy kérdést: mi 
a véleményem az esszénusokról? Elmondtam, amit tudok, 
de úgy vettem észre, nem elégítette ki a válaszom. Ellenben 
megígértem, kutatni fogom a témát, és könyv formájában 
adom meg a választ. Ez ügyben többször is felkerestem a 
holt-tengeri tekercseket őrző Izrael Múzeumot, jó kap-
csolat alakult ki a gazdasági igazgatóval, a könyvszentély, 
valamint a numizmatikai részleg kurátorával. Igaz, itt csak 
a dokumentumok egy részét tárolják, ugyanis került be-
lőlük Cambridge-be, Oxfordba is. Persze rengeteg köny-
vet, dokumentumot kellett elolvassak, hogy elmélyüljek 
a témában és megértsem a kor hangulatát, szellemét. A 
könyv először 2009-ben jelent meg román nyelven, de mi-
nap kaptam egy e-mailt az Izrael Múzeum vezetőségétől, 

amelyben az angol nyelvű változat megjelenését sürgetik. 
Párhuzamosan most már egy másik könyvön dolgozom, 
amely a kultikus adóztatás témáját járja körül, és összeha-
sonlítom benne a kor adóztatási rendszerét a holt-tengeri 
tekercsekben és a Bibliában leírtakkal.

 
– Lényegében tehát a Meir Shai házaspár kérdése indí-

totta önt el ezen a kutatási területen?
 
– Igen, de különösen az a megjegyzésük – amit már 

nem tudom, hol olvastak –, miszerint a holt-tengeri te-
kercseket megtalálásuk után azért nem igyekeztek publi-
kálni, mert tartalmukkal megcáfolják a Bibliát és annak 
tartalmát. Ez a része is nagyon érdekelt és kíváncsivá tett, 
ám – amint hosszas tanulmányozás után végre le is írtam 
– nem fogja felborítani, sőt megerősíti. Persze vannak ár-
nyalatnyi különbségek, de ez nem azt jelenti, hogy változ-
tatna a Biblia szellemén. Nem találtam kifogásolnivalót, 
sőt a gazdasági analízis irányába tudtam elvinni, amelynek 
során az esszénusok közösségét elemzem, a menedzsment 
szemszögéből vizsgálva szervezeti felépítésüket, működé-
süket. Arra is választ akartam kapni, hogy miért tűntek el a 
történelem színpadáról. Gazdasági szempontból kerestem 
erre a magyarázatot, persze nem kiszakítva és eltávolodva a 
történelmi helyzetképtől.

 
– Árulja el, hogyan lett ebből menedzsment szemléletű 

vizsgálat? Milyen párhuzamokat lát például a mai értelem-
ben vett menedzsmentmódszerek és a folyamatok akkori irá-
nyítása között?

 folytatás a 10. oldalon

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Elhunyt Mészöly Dezső író, műfordító – 8. oldal] n [Fiatal képzőművészek tematikus tárlata – 9. oldal] 

Egy viszonylag rövid időszakot megélt, 
Krisztus után a 70-es években eltűnt né-
hány száz fős közösség, az esszénusok 

világába vezeti vissza az olvasót  
dr. Székely Csaba-István, a Hargita 

Megyei Számvevőszék igazgatója leg-
újabb, Titokzatos paleo-menedzsment a 
holt-tengeri tekercsekben című könyve. 
Hogy a kalandos körülmények között, 

hatvan éve felfedezett tekercsek alapján 
egy kétezer évvel ezelőtt élt népcsoport 
kapcsán miként beszélhetünk menedzs-
mentről, arról a szerzőt Domján Levente 

és Isán István Csongor kérdezte.

Menedzsment 
az ókorban

a műhely oldalakat 
támogatja:

fotó: domján levente


