
folytatás a 7. oldalról
– A könyv címébe foglalt paleo-menedzsment szóra, nem 

titkolom, az egyetemi professzorok is felkapták a fejüket. Azt 
mondták, ilyen fogalom nem létezik. Hát akkor elhatároztam, 
hogy bevezetem. Ezen dolgozom. Egyébként azt tartják, me-
nedzsmentről akkor beszélhetünk, ha a tevékenység a szerve-
zési-irányítási folyamatnak mind az öt funkcióját teljesíti. Én 
pedig konkrét paleontológiai példákkal bizonyítottam, hogy 
az esszénusok szervezési módszerei márpedig mind az öt fel-
tételnek eleget tesznek. Persze az esszénusok akkor ezen nem 
igazán gondolkoztak. Sőt biztosra vennénk, hogy kikereked-
ne a szemük, ha azt mondanánk nekik, hogy kis közösségük 
vezetése menedzsmentmódszerek szerint zajlott. Ők csupán 
élték az életüket. De egy csodás, bámulatos szervezeti életet.

 
– A tekercseket csak 1947-ben, viszonylag későn fedezték 

fel, ahogy ezt ön is kifejti. Hogyan befolyásolta ez a tudományos 
világot? Mi volt az, ami a tekercsekkel kapcsolatos felbolydulást 
vagy a Biblia-féltő értelmezéseket kiváltotta?

 
– A felbolyduláshoz az amerikai írópáros is hatható-

san hozzájárult, mivel, véleményem szerint a tekercsek 
problémáját elsősorban ők próbálták a szenzáció síkjára 
terelni. Tény, hogy a felfedezéshez képest is nagyon későn 
adták ki a tekercseket. Az első tekercseket rejtő barlangot 
Muhammad edh-Dhib – magyarra lefordítva Mohamed, 
a Farkas – találta meg elveszett kecskéi keresése közben, 
teljesen véletlenszerűen. A felfedezett tekercsek egy részét 
megpróbálták eladni a piacon, látván, hogy érdekes és érté-
kes leletet találtak. Olyan esetet is lejegyeztek, hogy tüzet 
gyújtottak velük, de volt olyan tekercs is, ami nagyon jó 
állapotban maradt meg. Mások viszont annyira megron-
gálódtak, hogy kicsi, apró darabokból kellett összerakni. 
Ez hihetetlen nagy munka volt, amin 6-10 személyből 
álló, kis tudóscsoportok dolgoztak. Hozzá kell tenni, hogy 
a tekercsek feldolgozása során kialakult egyfajta tudomá-
nyos féltékenység, ugyanis hamar felismerték, milyen kin-
csesbányára tettek szert, ezért azt nem is nagyon akarták 
kiadni a kezükből. Az emberi féltékenység, gyarlóság és a 
rossz szervezés is hozzájárult ahhoz, hogy a Baignet–Leigh 
szerzőpáros könyvében végül azt állíthassa: ez egy nagy 
panama, illetve, hogy a Vatikán is Biblia-féltésből próbálja 
megakadályozni a tekercsek tartalmának napvilágra kerü-
lését. Tömören ez volt az egész feszültségnek az oka.

 
– A menedzsmentvonalnál maradva, kínál-e valami újat 

vagy a mostani menedzsmentelméleteknek olyan új nézőpontot, 
amit fel lehetne használni?

 
– Nem hiszem, hogy sok újat hozhat. Nézze, manapság 

a menedzsment szót mindenre nagy előszeretettel ráaggat-
juk. Mindent menedzsmentnek keresztelünk, ráadásul erős a 
hajlam, hogy eltérjünk a profitorientáltság felé. Az esszénus 
közösség viszonylag zárt közösség volt. Két csoportosulás is 
létezett: az egyik a világiak közössége, akik családi életet él-
tek Jeruzsálemben és környékén, és volt a qumráni sivatagban 
elszigetelődött kis csoport. Qumránban körülbelül 120-200 
személy élhetett egyszerre. Erre vannak magyarázatok: a lét-
számot az adott víz mennyisége korlátozta, de nemcsak ivó-
vízre volt szükségük, hanem a rituális tisztálkodásra is, amit 
nagyon szigorúan betartottak. A tisztálkodásra használt víz 
például teljesen el kellett lepje a hitét gyakorló esszénust, és 
azért a sivatagban ez nem kis kihívás elé állította a közösséget. 
Amúgy máig megmaradt vezetékrendszerek, romok bizonyít-
ják, milyen volt az akkori csatornázás, illetve hogyan vezették 
be az ivóvizet.

A városoktól távol, a sivatagban, Qumránban elszigetelő-
döttek csak a tudománynak és a túlvilági élet előkészítésének 
éltek. Tekercseket szerkesztettek, a rituálét betartva dolgoztak, 
imádkoztak. Ugyanakkor a mindennapi élettel kapcsolatos 
szabályaik is szigorúak voltak. Büntetés járt azért, ha a Sokak 
gyűlésén valaki elaludt vagy beleszólt más beszédébe. Szintén 
büntetést vont maga után, ha valaki nem tartotta be a rangsor-
rendet a jáhádban – ezalatt az esszénusok közösségét értjük –, 
vagy ha az ételt hangosan fogyasztotta. Azért is távolodtak el 
Jeruzsálemtől és annak kultikus gyakorlatától, mert az otta-
ni papságot és a Nagytanácsot korruptnak, túlzott pénzori-
entáltnak találták. Ők messzemenően elhatárolódtak ettől a 
korrupciótól, ugyanis tiszta, kiegyensúlyozott életet akartak 
élni, és éltek is. Elfogadták a túlvilág létét, ugyanis doktríná-
jukban a jó és a rossz közötti harc alaptézis volt. De, amint 
kifejtem tanulmányomban, fatálisan tévedtek, mivel annyira 

elszigetelődtek, hogy önmagukat sodorták az önfelszámolást 
előidéző történelmi örvénybe. Gyakorlatilag egy visszahúzó-
dó, zárt, laboratóriumi életet éltek. Nem kommunikáltak a 
külvilággal, elszigetelődtek a többi politikai-etnikai csoporto-
sulástól, a farizeusoktól, a szaddaceusoktól, a szamaritánusok-
tól. Nem tudtak a történelmi valósághoz alkalmazkodva élni, 
nem akartak fejet hajtani, mint a farizeusok, akik viszont ezál-
tal tudták átmenteni a vallási hagyományokat napjainkba. Az 
esszénusok nem ilyenek voltak, nem alkalmazkodtak sem a 
főpapsághoz, sem a rómaiakhoz, ezért a történelem lesöpörte 
őket színpadjáról, Kr. u. 68–70-ben.

Hogy mit tanítanak nekünk menedzsmentből? Talán 
aláhúzzák azt az elméletet, amely szerint, ha nem szentelünk 
megfelelő figyelmet mind az öt funkciónak, akkor szervezeti, 
szerkezeti egyensúlyzavar köszönt be, ez pedig az entitás felszá-
molásához is vezethet. Ez történt a kis vallásos közösséggel is.

 
– Magyarul: egy óriási menedzsmenthiba okozta a 

vesztüket?

– Igen, ez menedzsmenthiba volt. Ezt hangsúlyoztam a 
könyvemben is. Persze némely tudós nem nézi jó szemmel, 
hogy SWOT-analízist végeztem egy ókori kis entitáson, több 
megvilágításból elemeztem, így a felépítését, kapcsolatrend-
szereiket. A belső kapcsolatrendszerük ugyanakkor nagyon 
egészséges, átfogó és ösztönző felépítésű volt. Ott tévedtek, 
hogy ezt nem tudták másokra, a szervezeten kívüli rendszerre 

is kivetíteni. Ez az egyik fő oka annak, hogy elbuktak, hosszú 
távon ugyanis nem lehet laboratóriumi, hermetikusan elszi-
getelt életet fenntartani. A másik viszont, hogy a közösség 
eszmei prófétájának, az Igazság Tanítójának halála után nem 
tudtak alkalmazkodni a politikai, gazdasági, társadalmi hely-
zethez, és kissé talán elfilozofálták az életüket. De a lelki tisz-
taságukból, a belső egyensúlyukból, a kultúra és a tudomány 
iránti elkötelezettségből manapság még mi is nagyon sokat 
tanulhatnánk.

– Ez azt jelenti, hogy a belső ellenőrzési funkció nagyon erős 
volt, létezett tehát belső késztetés. Külsőleg ez hogy nézett ki?

 
– Létezett a belső ellenőrzés és az újraértékelés – így 

eleget tettek a menedzsment ötödik funkciójának is. 
Minden egyes Jáhád- (közösségi) tagnak éves ismétlődés-
sel végezték személyi kiértékelését, és aszerint történt a 
közösségen belüli rangsorolása is. Minden tevékenységet 
értékeltek: a közösségi gyűlésben való részvételt és meg-
nyilvánuló viselkedést, a hozzászólásokat, a javaslatokat, 
az elöljárók és idősebbek tiszteletét. Ezért állítom, hogy 
a belső, hierarchikus struktúrájuk nagyon egészséges volt. 
Ilyen szempontból hajlékonyak volt. A kiértékelés után 
elért eredmények alapján a következő évben azon a hierar-
chikus szinten helyezkedtek el, amelyet kiérdemeltek. A 
közösségi pozíció örök megfigyelés alatt állt. Ami viszont 
befelé működött, azt kifelé mintha fal övezte volna. Nem 
tudtak az őket körülvevő környezettel kommunikálni, így 
kiszakadtak a történelmi valóságból.

– Említette még beszélgetésünk elején, kikerekedne a sze-
mük, ha azt mondanák nekik, hogy menedzsmentet műveltek. 
Vizsgálták-e saját szervezettségüket és ennek javítási lehetősé-
geit? Úgy értem, csak inspiráció szerint jöttek a változási lehe-
tőségek, vagy rendszeresen foglalkoztak azzal, hogy minél jobb 
szervezettségük legyen?

 – Szervezeti és annak szerkezeti problémáival rendszere-
sen foglalkoztak. A menedzsmentet persze én akasztottam a 
nyakukba, hisz a fogalom az ő korukban nyilvánvalóan nem 
létezett. Volt egy alaposan összeállított közösségi szabályza-
tuk, amiben életük minden mozzanatát egyértelműen rögzí-
tették: azt is, hogy mikor imádkoznak, milyen időközökben 
dolgoznak, milyen ruhát cserélnek a tisztulási rituáléra. Tehát 
majd mindent szabályoztak. Így a rituális fürdőzést, a hierar-
chikusan viszonyuló kapcsolatrendszert, a jogszolgáltatást, a 
hithez és hagyományhoz való viszonyulást. A Sokak szerve-
zeti felépítésében legfelső szinten az Igazság Tanítója helyez-
kedett el, utána a papok következtek, majd a leviták, és végül 
az egyszerű tagok. Arra is kitért figyelmük, hogy a mozgássé-
rülteket, időseket, betegeket milyen munkára lehet beosztani, 
így mentesítve őket a képességüket meghaladó feladatok alól.

Másrész viszont nem hiszem, hogy rendszerben gon-
dolkodtak volna. Átgondolták és jegyezték ellenben az élet 
gyakorlati részét, például, hány éves kell legyen a közösség 
tagja ahhoz, hogy vezető szerepet tölthessen be. Írva volt, 
hány évesen lehetett először nővel hálni, hogy a pap nem 
tarthatott istentiszteletet, ha előtte partnerkapcsolata volt. 
Aki nem tartotta be a szabályokat vagy ellenszegült azok-
nak, büntetésben részesült, akár egészen a kiközösítésig is 
elmentek, a vétkest kizárták és a sivatagba toloncolták. Per-
sze volt jele az emberi empátiának is, amikor újraértékelték 
a tévedés súlyosságát.

 
– Visszafogadásról nem volt szó?
 
– De igen, visszafogadás is volt, de csakis a nem főbenjá-

ró bűnök esetében. Akkor újból megvizsgálták a tevékenysé-
gét és, ha megbánta tévedéseit és úgy találtatott, hogy eleget 
bűnhődött a megtévedt tag, visszafogadták. De ezután már 
örökké – mai kifejezéssel élve – monitoring alatt ált. Azért is 
nevezem paleo-menedzsmentnek az életszervezésüket, mert 
átfogó, szigorú szabályokkal határolták be, és azokat mesz-
szemenően be is tartották. Ez azért működhetett, mert volt 
tervezés, szervezés, koordinálás, ösztönzés, és végül minden 
évben ellenőrzés és minősítő újraértékelés – ami lezárta a me-
nedzsmenti ciklust. Elgondolkoztató példa az alaposságukra 
a Háborús Tekercs, amely szakszerűen leírja a táborok fel-
osztását, a sátrak elrendezését, a zászlók méretét, a hadtestek 
felsorakozását. Tehát hadi ismereteik is voltak, amelyet – mai 
szemmel úgy néz ki – inkább a római légiók mintájára ala-
kítottak ki. Viszont nem voltak fegyvereik, sosem készültek 
igazán a harcra, ettől eltekintve mégis írtak róla.

 
– Tanulmányozták a rendelkezésre álló korabeli irodalmat?
 
– Valószínű, igen. És úgy néz ki, hogy a dokumentumok 

tetemes részét Qumranban szerkesztették, a többit máshol 
írhatták. Sőt mi több, valószínű, hogy a római hadjárat elől, 
Kr. u. a 68–70-es években menekítették a Qumrán melletti 
barlangokba a dokumentumokat – így biztosítva a számunk-
ra felbecsülhetetlen értékű kincset.

 
– Kinek szánja, kiknek ajánlja könyvét?
 
– Úgy vélem, történészek, közgazdászok, paleográfusok 

is egyaránt találhatnak tanulságos olvasnivalót, informáci-
ót maguknak. De szeretném, ha minél többen elolvasnák, 
annak ellenére, hogy nehéz könyvnek titulálta egyik mélta-
tója a sajtóban. Arra fektettem a hangsúlyt, hogy adatokkal 
szolgáljak, felkeltsem az érdeklődést mind a holt-tengeri 
tekercsek, mind a Biblia iránt. A könyv végén próbáltam 
párhuzamot vonni a Biblia és néhány tekercs tartalma kö-
zött. Számos gondolat, amely megtalálható a tekercsekben, 
megtalálható a Bibliában, és fordítva is igaz. Tehát ha valakit 
érdekel a történelem, a paleográfia, a vallás, akkor a könyvön 
keresztül néhány értékes és érdekes információra tehet szert. 
Azaz mindenkit próbáltam megcélozni. A könyvet Csíksze-
redában és Székelyudvarhelyen a Corvina Könyvesházban 
lehet megvásárolni, minimális 31 lejért.

– Kutatóként, a Magyar Tudományos Akadémia Külső 
Testületének tagjaként, egyetemi oktatóként árulja el, miként 
tudja beosztani az idejét? Hogyan fér meg a számvevőszék igaz-
gatói tisztsége a tudományos kutatómunkával?

 
– Sajnos érzem az idő relativitását, azt, hogy egyre keve-

sebb az idő, amelyet kutatásra fordíthatok. A szabadságot úgy 
töltöm, hogy kora reggeltől késő estig írok, jegyzetelek. Eddig 
még szombaton és vasárnap is tudtam szerkeszteni, manapság 
a hivatali elfoglaltságom ezt egyre csak korlátozza. Sajnos az 
újabb, készülő könyvemmel már nem úgy haladok, ahogy 
szeretném – ennyit jelent a leterhelés. Egyre kevesebb és ke-
vesebb időm marad a kutatásra, pedig, higgyék el, a kétezer 
évvel ezelőtti adóztatási rendszer is nagyon érdekes volt, és 
mélyen elgondolkoztató…

10. oldal |  2011. október 14., péntekhargitanépe

 fotó: domján levente

Menedzsment az ókorban


