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KÖNYVISMErTETÉSEK

Dura Europos: Crossroads of Antiquity (szerk. 

Lisa r. Brody és Gail L. hoff man), chest-

nut hill: The Mac mil lan Mu se um of Art 

2011, 406 pp., ISBN 978-1-892850-16-4. $ 65.

Edge of Empires: Pagans, Jews, and Christians at 

Roman Dura-Europos (szerk. Jennifer Y. chi 

és Sebastian heath), New York: New York 

university Institute for the Study of the An-

cient World 2011, 124 pp., ISBN 978-0-691-

15468-8. $ 29.95.

Az utóbbi időkben megélénkülő érdeklődés 

mutatkozik a szíriai dura-Euro pos nak a 20. 

század elején felfedezett emlékei iránt. Az 

Egyesült Államokban a helyszínnel foglal-

kozó két nagyobb lélegzetű kiállítást is szer-

veztek, mindkettőt igényes kivitelű kataló-

gussal kísérve. Mi több: e kiadványok nem 

ragadtak le annál, hogy a bemutatott anya-

got leltárszerűen ismertessék, hanem a hely-

szín legnevesebb kutatóinak írásait gyűjtöt-

ték csokorba, mintegy szakmai hátteret kí-

nálva e nagy jelentőségű le let együt tes tanul-

mányozóinak.

Mindkét kötet, az olvasó legnagyobb örö-

mére, holisztikus szemléletű. Jóllehet a te-

ológiai köztudatba dura-Euro pos úgy ke-

rült bele, mint a zsidó és a keresztény művé-

szet eddigi legkorábbi komplex le let együt te sét 

ránk örökítő ókori város, úgy a zsinagógát, 

mint a do mus ecc le siae-t csak a maga erede-

ti kontextusában lehet teljességében megérte-

ni. Szükséges tehát, hogy ennek a sok-nemze-

tiségű, és sok-vallású, hogy így mondjuk: koz-

mopolita határvároskának a teljes kulturális 

öröksége előttünk álljon. Ennek a háttérnek a 

megismerésében nyújtanak felbecsülhetetlen 

segítséget e kötetek.

A new york-i katalógus öt részre tagoló-

dik. P. Leriche és G. conquegniot, az ásatási 

helyszínen ma is dolgozó francia régészcso-

port tagjai a jelenlegi feltárási és konzervá-

lási munkákba engednek betekintést („New 

research by the French-Syrian Archaeologi-

cal Expedition to Europos-dura and New 

data on Polytheistic Sanctuaries in Europos-

du ra”, 14–38). Th.K. Thomas, „Art histori-

cal Frontiers: Lessons from dura-Euro pos” 

(41–61), művészettörténeti szempontból ér-

tékeli ki a város vallásos és hétköznapi élet-

tereinek emlékeit. S. heath, „Trading at 

the Edge: Pottery, coins, and household 

Objects at dura-Europos” (63–73), abból in-

dul ki, hogy a város 256-os Szászánid ostro-

mára való sürgős felkészülés során rengeteg 

épületet földdel temettek be a védők (ennek 

esett „szerencsés áldozatául” a zsinagógának 
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a nyugati fal tövében fekvő épülete is). Ezek 

a házak rendkívüli mennyiségű használati 

tárgyat örökítettek ránk, amelyekből képet 

alkothatunk a római Birodalom e forgal-

mas határvidékének kereskedelmi kapcso-

latairól, hétköznapi szokásairól. J. Gascou, 

„The diversity of Languages at du ra-Euro-

pos” (75–96) a helyszínen egy időben hasz-

nált nyelvek sokaságát értékeli ki, és ebből 

következtet a kortárs társadalmi viszonyok-

ra is (csak emlékeztetőül, a ránk maradt írá-

sos anyag az alábbi nyelvek aktív használatá-

ról tanúskodik du ra-Euro pos ban: latin, hé-

ber, arám, pal my rai, hat rai, szír, északi-arab, 

pártus, közép-perzsa). Az ötödik fő rész, 

„Excavations at du ra-Euro pos: Archival 

Photographs from the Yale university Art 

Gallery, dura-Europos collection” (98–109) 

a harmincas évekből származó fényképeket 

reprodukál, közel hozva az olvasóhoz az első 

ásatási szekciók eufóriáját, és magát a hely-

színt, ahogy annak idején megtalálták. A kö-

tet válogatott irodalomjegyzékkel, és a kiál-

lított tárgyak adatszerű katalógusával zárul.

A másik kötet jóval nagyívűbb vállalko-

zás. A szerkesztők 18 tanulmányt gyűjtöttek 

egybe, a helyszín minden fontosabb aspektu-

sához kapcsolódva, az alábbi rendben: Lisa 

r. Brody: „Yale university and dura-Euro-

pos: from excavation to exhibition” (17–32). 

carol E. Snow: „Preservation of art and 

artifacts from dura-Europos: a conserva-

tor’s perspective” (33–44). Gail L. hoffman: 

„Theory and methodology: study of identi-

ties using archaeological evidence from du-

ra-Europos” (45–69). Margaret Olin: „The 

emigre scholars of dura-Europos” (71–93). 

Paul J. Kosmin: „The foundation and early 

life of dura-Europos” (95–109). Sheila S. 

Blair és Jonathan M. Bloom: „Syria and 

the Middle Euphrates after dura” (111–121). 

Pamela Berger: „The temples/tabernacles 

in the dura-Europos synagogue paintings” 

(123–140). Tessa rajak: „The dura-Europos 

synagogue: images of a competitive commu-

nity” (141–154). charles B. Mcclendon: „The 

articulation of sacred space in the synagogue 

and christian building at dura-Europos” 

(155–167). Michael Peppard: „New Testament 

imagery in the earliest christian baptistery” 

(169–187). Patricia deleeuw: „A peaceful plu-

ralism: the durene Mithraeum, synagogue, 

and christian building” (189–199). Lucinda 

dirven: „Strangers and sojourners: the reli-

gious behavior of Palmyrenes and other for-

eigners in dura-Europos” (201–220). Maura 

K. heyn: „The Terentius Frieze in context” 

(221–233). J. A. Baird: „The houses of dura-

Europos: archaeology, archive, and assem-

blage” (235–250). Ann Olga Koloski-Ostrow: 

„dura-Europos: water, baths, latrines, and 

the Goddess Foruna in a desert city” (251–

273). richard A. Grossmann: „Ancient glass 

from dura-Europos in perspective” (275–

281). Nancy Netzer: „The ‘celtic’ bronzes 

from dura-Europos: connections to Britain” 

(283–294). Simon James: „dark secrets of 

the archive: evidence for ‘chemical warfare’ 

and martial convergences in the siege-mines 

of dura-Europos” (295–317).

A tanulmányok után elképesztően igé-

nyes minőségű, egész oldalas színes táblá-

kon a kiállítás anyaga kerül bemutatásra 

(321–376), majd a továbbolvasást segítendő, 

átfogó, kumulatív bibliográfia zárja a köte-

tet (377–406).

Mindkét ismertetett kiadvány kiváló be-

vezetés dura-Europos kutatásának alapve-
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tő kérdéseibe; mi több, Brody és hoffman 

munkája bátran tekinthető nélkülözhetetlen 

segédeszköznek mindazok számára, akik a 

koegzisztencia egyik legvilágosabb ókori pél-

dájának szentelnek figyelmet.  (X.G.)

Light against Darkness. Dualism in Ancient 

Mediterranean Religion and the Contemporary 

World (JAJSup 2, szerk. A. Lange, E.M. Mey-

ers, B.h. reynolds és r. Styers), Göttingen: 

Vandenhoeck & ruprecht 2011, 368 pp., 

ISBN 978-3-525-55016-8. € 84.99.

Az elismert göttingeni kiadó 2010-ben új 

szakmai folyóiratot indított „Journal of 

Ancient Judaism” címmel, s még ugyan-

abban az évben elindította a folyóirat 

Supplementum köteteinek sorozatát is, mely 

monográfiákat és gyűjteményes köteteket 

közöl az ókori zsidóság kutatásának tárgy-

köréből. A sorozat második kötete a dua-

lizmus kérdésével foglalkozik — mely kü-

lönösképpen a qumráni közösség irodalmi 

hagyatékának napvilágra kerülése óta in-

tenzíven kutatott teológiai probléma. A kö-

tet szerzői és szerkesztői azonban sokkal tá-

gabb horizontra helyezik vizsgálódásukat, s 

az ókori zsidó dualizmus előzményeit, kon-

textusát is vizsgálják, sőt, érdeklődésüket ki-

terjesztik egészen a kortárs gondolkodók vi-

lágáig.

Folyóiratunk olvasói számára el ső ren den 

az alábbi tanulmányok lehetnek érdeke-

sek: P. Kyle Mccarter: „dualism in antiq-

uity” (19–35). Sydney h. AuFrère: „dualism 

and focalization in Alexandrian religious 

thought in Egypt at the beginning of the 

Ptolemaic period: Manetho of Sebennytos 

and the Argive myth” (36–54). Prods Oktor 

Skjærvø: „Zoroastrian dualism; Appendix: 

The sources of Zoroastrianism” (55–91). Eric 

M. Meyers: „From myth to apocalyptic: du-

alism in the hebrew Bible” (92–106). Patrick 

Lee Miller: „Greek philosophical dualism” 

(107–144). Loren T. Stuckenbruck: „The in-

teriorization of dualism within the human 

being in Second Temple Judaism: the trea-

tise of the two spirits (1QS III: 13–IV: 26) in 

its tradition-historical context” (145–168). 

Philip S. Alexander: „The dualism of heaven 

and earth in early Jewish literature and its 

implications” (169–185). Fred L. horton: 

„dualism in the New Testament: a sur-

prising rhetoric and a rhetoric of surprise” 

(186–209). Zlatko Pleše: „Gnostic dualism” 

(209–225).  (X.G.)

Lange, Armin és Matthias Weigold, Biblical 

Quotations and Allusions in Second Temple 

Jewish Literature (JAJSup 5), Göttingen: 

Vandenhoeck & ruprecht 2011, 384 pp., 

ISBN 978-3-525-55028-1. € 89.99.

A kötet egy több éves kutatói program ered-

ményeként gyűjti egybe azokat a helyeket, 

ahol a korai zsidóság irodalma az Ószövet-

séget idézi, vagy arra utal. rövid módszer-

tani bevezető után a kötet két fő részre osz-

lik. Az egyik a héber Biblia kánoni rendjé-

ben listázza az idézett verseket, s ehhez ren-

deli hozzá a helye(ke)t, ahol az adott ver-

set/szakaszt idézik. A másik rész azon he-

lyek alapján listáz, amelyek idézeteket tar-

talmaznak, az alábbi rendben: héber Biblia 

(itt tehát a Szentíráson belüli idézetekről van 

szó), majd a héber Biblián kívüli apokrif és 

pszeudepigráf irodalom, végül a holt-tengeri 

tekercsek nem-biblikus anyaga következik. 

A kötetet két függelék zárja: az első a „bi-

zonytalan idézetek” listáját tartalmazza, a 
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második pedig azon művek listája, amelyek 

nem tartalmaznak biblikus idézeteket vagy 

utalásokat.

Jóllehet az „idézetek és utalások” kategó-

riájának tisztázása nem teljesen stabil, még-

is azt mondhatjuk, a szerzők felbecsülhetet-

len segítséget nyújtottak a Szentírásnak a ko-

rai zsidó irodalomban történt felhasználása 

megvilágításában. Munkájuk a Biblia korai 

hatástörténetének feltérképezésében egye-

dülálló kézikönyvet eredményezett.  (X.G.)

Hazon Gabriel. New Readings of the Gabriel 

Revelation (SBLEJL 29, szerk. M. henze), 

Leiden: Brill 2011, xiii + 219 pp., ISBN 978-90-

04-18713-9. € 99.

Ez a kötet egy alig évtizedes múltra visszame-

nő lelet körül forog: az évezred elején a holt-

tenger keleti partjáról előkerült, s a kutatás-

ban „hazón Gábriél”, azaz Gábriél-látomás 

névre keresztelt iratot tárgyalva. A kőlapra írt 

szöveg sokban gazdagítja az időszámításunk 

fordulójának zsidó esz ka to ló gi á já ról való in-

formációinkat (bemutatásához lásd Ókor 

2012/1, 80–84). A kötet szerzői között megta-

láljuk a tulajdonos műgyűjtőt, a leletből zsur-

naliszta szenzációt kreáló fenegyereket: Israel 

Knohlt, valamint számos kiemelkedő epig-

ráfust és teológust. Bár az érdekes felirat ér-

telmezésében nem céljuk végső ítéletet mon-

dani, a különféle nézőpontok együttese jó el-

igazítást nyújt a lelet értelmezésének mai ál-

lásában.

A kötet tartalma: david Jeselsohn: „The 

Jeselsohn Stone: discovery and Publica-

tion” (1–9). Ada Yardeni és Binyamin Elizur: 

„A hebrew Prophetic Text on Stone from 

the Early herodian Period: A Preliminary 

report” (10–29). Elisha Qimron és Alexey 

(Eliyahu) Yuditsky: „Notes on the So-called 

Gabriel Vision Inscription” (31–38). Israel 

Knohl: „The Apocalyptic and Messianic di-

mensions of the Gabriel revelation in Their 

historical context” (39–59). Gary A. rends-

burg: „hazon Gabriel: A Grammatical 

Sketch” (61–91). Adela Yarbro collins: „re-

sponse to Israel Knohl, Messiahs and resur-

rection in ‘The Gabriel revelation’” (93–97). 

John J. collins: „Gabriel and david: Some 

reflections on an Enigmatic Text” (99–112). 

Matthias henze: „Some Observations on the 

hazon Gabriel” (113–129). Kelley coblentz 

Bautch: „hosts, holy Ones, and the Words of 

Gabriel: The An ge lo lo gy of hazon Gabriel in 

the context of Second Temple and Late An-

tique Literature” (131–152). daewoong Kim: 

„The use of daniel in the Gabriel revela-

tion” (153–171). david capes: „‘Jerusalem’ in 

the Gabriel revelation and the revelation of 

John” (173–186).  (X.G.)

von Ehrenkrook, Jason, Sculpting Idolatry in 

Flavian Rome. (An)Iconic Rhetoric int he Writ-

ings of Flavius Josephus (SBLEJL 33), Leiden: 

Brill 2012, xiv + 226 pp., ISBN 978-90-04-

21171-1. € 99.

A zsidóság képi ábrázolásokhozhoz va ló vi-

szonyát vizsgálja von Ehrenkrook könyve 

Flavius Josephus művei alapján. Közismert 

az a kettősség, ami a Szentírás szigorúnak 

tűnő anikonikus szemlélete, és a késő antik 

zsidóság gazdag művészeti öröksége között 

mutatkozik. A kötet egy fontos szerzőnek 

egy a kérdés szempontjából kiemelt jelentő 

időszakból származó tanúbizonyságát érté-

keli ki. Köztudott, hogy a hasmoneus/heró-

desi korban a figurális ábrázolásokkal szem-

ben negatív attitűd figyelhető meg a zsidóság-

Könyvismertetések
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ban: a szerző kérdése, hogy a Kr.u. első szá-

zad végén működő szerző milyen alapon ér-

vel a fi gu ra li tás sal szemben, illetve általános-

ságban, mire vezethető vissza ez az elutasítás 

a korai zsidóság bizonyos történetének bizo-

nyos szakaszaiban.

A könyv hat fejezetre tagolódik. 1. read-

ing Idolatry in(to) Josephus (1–18); 2. Jewish 

responses to Images in cultural context 

(19–59); 3. The Second commandment in 

Josephus and Greco-roman Jewish Litera-

ture (61–97); 4. Sculpture and the Politics 

of Space in Bellum Judaicum (99–135); 5. 

Idealizing an Aniconic Past in Antiquitates 

Judaicae (137–172); 6. The Poetics of Idolatry 

and the Politics of Identity (173–180). A kö-

tet törzsanyagát lezáró két listaszerű függe-

lék közül az első azokat a szavakat listáz-

za, amelyekkel Josephus a szobrokat jelöli, a 

második pedig azokat a szöveghelyeket gyűj-

ti egybe, ahol az ókori szerző a második pa-

rancsolatra utal.

Szerzőnk elemzésében arra a következte-

tésre jut, hogy a szigorú anikonista szemlé-

let Josephusnál elsősorban retorikai fogás, 

melyet nem elsősorban a római szemlélet-

tel szemben fogalmaz meg, hanem inkább 

közös kulturális értékeket akar kidombo-

rítani. célja ezzel elsőrenden az, hogy eny-

hítse a rómaiak és zsidók közti kapcsolat fe-

szültségeit, amikor a felkelés előtti időről be-

szél.  (X.G.)

The Dead Sea Scrolls in Context. Integrating 

the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient 

Texts, Languages, and Cultures (2 kötet, VT-

Sup 140, szerk. A. Lange, E. Tov és M. Wei-

gold), Leiden: Brill 2011, xvi + 962 pp., ISBN 

978-90-04-18903-4. € 239.

A leideni Brill kiadó a qumráni szövegek-

hez kapcsolódó szakmai diskurzus elsőren-

dű fórumává nőtte ki magát az elmúlt évti-

zedekben. hosszú ideje működtet könyvso-

rozatot a témában, a kilencvenes évek kö-

zepe óta pedig nívós folyóirattal is hozzájá-

rul a holt-tengeri tekercsek, és a mögöttük 

álló közösség megismeréséhez. Ehhez járul-

nak még színvonalas szövegkiadásaik, beve-

zetéseik és konkordanciáik, melyekkel idő-

ről-időre hozzájárulnak a kutatók eszköztá-

rának bővítéséhez. Ebbe a sorba jól illeszke-

dik az Armin Lange vezetésével 2008-ban, 

Bécsben megrendezett konferencia anyagá-

nak kiadása. Az esemény ezt tűzte ki céljául, 

hogy immár a teljes qumráni anyag ismere-

tében tágabb ókori kulturális összefüggések-

be állítsák bele a 20. század e páratlan tudo-

mányos felfedezését.

A monumentális két kötet anyaga az aláb-

biak szerint rendeződik. Az első fő rész mód-

szertani kérdésekkel foglalkozik: (Emanuel 

Tov, Sciences and the reconstruction of the 

Ancient Scrolls: Possibilities and Impossi-

bilities; James Alfred Loader, creating New 

contexts: On the Possibilities of Biblical 

Studies in contexts Generated by the dead 

Sea Scrolls Jeff S. Anderson, curses and 

Blessings: Social control and Self definition 

in the dead Sea Scrolls Tal Ilan, reading for 

Women in 1QSa (Serekh ha-Edah), 3–76). 

A következő rész a héber Biblia szövegtör-

téneti kérdéseit vizsgálja a qumráni anyag 

megvilágításában (John Elwolde, hodayot’s 

use of the Psalter: Text-critical contribu-

tions (Book 2: Pss 42-72); russell Fuller, 

hebrew and Greek Biblical Manuscripts: 

Their Interpretations and their Interpret-

ers; Alexander rofe, Studying the Biblical 

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   193 2012.11.09.   17:11:16



 194

Text in the Light of historico-Literary criti-

cism: The reproach of the Prophet in Judg 

6:7-10 and 4QJudga, 79–123). Ezt nyelvészeti 

tanulmányok követik (Steven E. Fassberg, 

dead Sea Scrolls and Their contribution to 

the Study of hebrew and Aramaic; Moshe 

Bar-Asher, Two Issues in Qumran hebrew: 

Synchronic and diachronic Perspectives; 

Francesco Zanella, Lexemes and in the Poet-

ic Texts of Qumran: Analysis of a Semantic 

development; Esther Eshel, Aramaic Texts 

from Qumran in Light of New Epigraphi-

cal Finds; Aaron Koller, Four dimensions 

of Linguistic Variation: Aramaic dialects 

in and around Qumran; christa Muller-

Kessler, Linguistic heritage of Qumran Ara-

maic, 127–259). A következő fő rész a héber 

Biblia és egyéb korai zsidó iratok viszonyát 

kutatja (Mila Ginsburskaya, Leviticus in the 

Light of the dead Sea Scrolls: Atonement 

and Purification from Sin; Bennie h. rey-

nolds III, Adjusting the Apocalypse: how 

the Apocryphon of Jeremiah c updates the 

Book of daniel; Michael Segal, Identifying 

Biblical Interpretation in Parabiblical Texts; 

hanna Tervanotko, Miriam Misbehaving? 

The Figure of Miriam in 4Q377 in Light of 

Ancient Jewish Literature; Pierpaolo Berta-

lotto, Qumran Messianism, Melchizedek, 

and the Son of Man; J. harold Ellens, dead 

Sea Scrolls and the Son of Man in daniel, 1 

Enoch, and the New Testament Gospels: An 

Assessment of 11QMelch (11Q13), 263–363). 

Ezután olyan korai zsidó iratokat jár körül a 

gyűjtemény, amelyek görög nyelven keletkez-

tek (Jamal-dominique hop kins, dead Sea 

Scrolls and the Gre co-ro man World: Exam-

ining the Es se nes’ View of Sacrifice in rela-

tion to the Scrolls; Ekaterina Matusova, 1 En-

och in the context of Philo’s Writings; Noah 

ha cham, Where does the She khi nah dwell? 

Between the dead Sea Sect, diaspora Juda-

ism, rabbinic Literature, and christianity; 

ulrike Mittmann, 11QMelch im Spiegel der 

Weisheit; Loren T. Stuckenbruck, „heart” 

in the dead Sea Scrolls: Negotiating between 

the Problem of hypocrisy and conflict with-

in the human Being, 367–453). 

A második kötet régészeti és történeti ta-

nulmányokkal indul (hanan Eshel, Qumran 

Archeology in Light of Two rural Sites in 

Judea; Kenneth Lonnqvist, Parallels to Be 

Seen: Manuscripts in Jars from Qumran 

and Egypt; Nora david, Burial in the Book 

of Tobit and in Qumran; Edward dabrowa, 

hasmoneans in the Light of the Qumran 

Scrolls, 457–510). A következő főrész val-

lás- és eszmetörténeti irányú tanulmányo-

kat tartalmaz (Esther G. chazon, Shifting 

Perspectives on Liturgy at Qumran and in 

Second Temple Judaism; daniel Stokl Ben 

Ezra, When the Bell rings: The Qumran 

rituals of Affliction in context; russell 

c.d. Arnold, dead Sea Scrolls, Qumran, 

and ritual Studies; Sandra Jacobs, Expend-

able Signs: The covenant of the rainbow 

and circumcision at Qumran; Alex P. Jas-

sen, Prophecy after „the Prophets”: The 

dead Sea Scrolls and the history of Proph-

ecy in Judaism, 513–593). Ezután a qumráni 

anyagot a rabbinikus irodalommal összevető 

tanulmányok következnek (Lawrence h. 

Schiffman, Second Temple Literature and 

rabbinic Judaism; Günter Stemberger, 

Mishnah and dead Sea Scrolls: Are there 

Meaningful Parallels and continuities?; 

Paul heger, rabbinic Midrashei halakhah, 

Midrashei Aggadah in Qumran Literature?; 
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Moshe J. Bernstein, Genesis Apocryphon 

and the Aramaic Targumim revisited: A 

View from Both Perspectives; Stefan c. reif, 

Genizah and the dead Sea Scrolls: how Im-

portant and direct is the connection?; Meir 

Bar-Ilan, Non-canonical Psalms from the 

Genizah, 597–718). Négy tanulmány a qum-

ráni anyagot a korai kereszténység felől vizs-

gálja (Karl P. donfried, Paul the Jew and the 

dead Sea Scrolls; cecilia Wassen, „Because 

of the Angels”: reading 1 cor 11:2-16 in Light 

of Angelology in the dead Sea Scrolls; re-

nate J. Pillinger, dead Sea Scrolls and Early 

christian Art; Agnethe Siquans, herme-

neutics and Methods of Interpretation in the 

Isaiah Pesharim and in the commentary on 

Isaiah by Theodoret of cyrus, 721–775). Az 

utolsó fő rész még tágabb összefüggéseket, 

az ókori Mediterráneum és az ókori kelet 

irányába mutatókat kutat (Gebhard J. Selz, 

Of heroes and Sages: considerations on the 

Early Mesopotamian Background of Some 

Enochic Traditions; ursula Schattner-rie-

ser, Levi in the Third Sky: On the „Ascent 

to heaven” Legends within Their Near East-

ern context and J.T. Milik’s unpublished 

Version of the Aramaic Levi document; Ida 

Frohlich, Qumran Biblical Interpretation in 

the Light of Ancient Near Eastern historiog-

raphy; Jan dusek, Protection of Ownership 

in the deeds of Sale: deeds of Sale from the 

Judean desert in context; Bernhard Palme, 

Public Memory and Public dispute: coun-

cil Minutes between roman Egypt and the 

dead Sea; Zlatko Pleše, Qumran Pesharim 

and the derveni Papyrus: Transpositional 

hermeneutics in Ancient Jewish and An-

cient Greek commentaries; George Branch-

Trevathan, Why does 4Q394 Begin with a 

calendar?, 779–933).  (X.G.)

Murphy O’connor, Jerome, Keys to Jerusa-

lem. Collected Essays, Oxford: Oxford univer-

sity Press 2012, xvi + 317 pp., ISBN 978-0-19-

964202-1. £ 65.

Jerome Murphy O’connor domonkos bib-

likus 1967 óta a neves jeruzsálemi Ecole 

Biblique professzora. Érdeklődési terüle-

te az Újszövetség és a korai zsidóság irodal-

ma, emellett azonban szakmai karrierje so-

rán végig megkülönböztetett figyelmet for-

dított szeretett városának, Jeruzsálemnek a 

történetére is, valamint — páratlan helyis-

meretét kamatoztatva — a Szentföld egészé-

nek emlékeire. Az oxfordi kiadó által meg-

jelentetett kötete a Szent Várossal kapcsola-

tos tanulmányait gyűjtötte egybe, illetve há-

rom, eddig még nem publikált tanulmányt 

is közöl. A korábban kiadott tanulmányok a 

’90-es évek második felére és a 2000-es évek-

re datálódnak, egybeszerkesztésük tisztelet-

reméltó kötetet eredményez, amely egész a 

keresztesek koráig — sőt, egyes esetekben a 

mai időkig kíséri nyomon Jeruzsálem emlé-

keinek történetét.

A kötetbe az alábbi cikkeket válogatta 

be a szerző. Jerusalem: history, Archaeol-

ogy and Theology (1–34); The Temple and 

the Antonia (37–51); Hierosolyma/Ierousalem 

in Galatians (53–57); Jesus and the Mon-

ey-changers (Mark 11:15-17; John 2:13-17) 

(59–76); What really happened at Gethse-

mane? (77–106); Tracing the Via dolorosa 

(107–121); The cenacle and the community. 

The Background of Acts 2:44-45 (123–133); 

The Tomb of James (135–143); The Location 

of the capitol in Aelia capitolina (147–155); 
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The Authenticity of the holy Sepulchre 

(159–192); restoration and discovery: Bring-

ing to Light the Original holy Sepulchre 

church (193–218); The christian Quarter of 

Jerusalem (219–259); The hospital of Saint 

John of Jerusalem (261–285); Sources for 

the Study of Jerusalem (287–302). A köte-

tet a bibliográfia és a mutatók mellett szá-

mos jó minőségű kép teszi még használha-

tóbbá.  (X.G.)

drawnel, henryk, The Aramaic Astronomical 

Book (4Q208-211) from Qumran. Text, Trans-

lation, and Commentary, Oxford: Oxford 

university Press 2011, xvi + 505 pp. + viii pl., 

ISBN 978-0-19-959043-8. £ 189.

A lublini Katolikus Egyetem oktatója, 

henryk drawnel a qumráni korpusz egy fon-

tos darabjának, a hénoki irodalom Asztro-

nómiai Könyvének arám töredékeit gon-

dozta ebben a kötetben. Elsőként adja kriti-

kai kiadását e töredékeknek, melyeket kuta-

tásai alapján rekonstruál is, valamint rend-

kívül részletes kommentárral lát el. A töre-

dékek jelentőségét az biztosítja, hogy a tel-

jes egészében csak etióp nyelven fennmaradt 

1 Hénok könyv legkorábbi, eredeti arám nyel-

vű kézirataival van dolgunk (a könyv egészé-

ben végre szakmai igényességű fordításban 

is olvasható magyar nyelven, lásd a megelő-

ző folyóiratszámunkban közölt recenziót).

Az Asztronómiai könyv, elnevezésének meg-

felelően, a hold járásának fázisaival, a csilla-

gok megjelenésével, és meteorológia jelensé-

gekkel foglalkozik. Átfogó szemléletével, nagy 

anyagmennyiségével és következetes rendsze-

rével a korai zsidó asztronómiai irodalom leg-

nagyobb jelentőségű darabja. drawnel széles-

körű háttérismeretről számot adó kommen-

tárjaival a könyvet nem pusztán a zsidó asztro-

nómia hátterére helyezi el, hanem tágabb óko-

ri keleti összefüggéseit is bemutatja.

A kötet anyagát kísérő konkordancia, va-

lamint a rendkívül professzionális minőségű 

fénykép-táblák további segítséget nyújtanak 

a könyvvel foglalkozó kutatóknak.  (X.G.)

hossfeld, Frank Lothar és Erich Zenger, 

Psalms 3 (hermeneia), Minneapolis: Fortress 

Press 2011, xxii + 712 pp., ISBN 978-0-8006-

0762-3. $ 69.

A német szerzőpáros három kötetesre terve-

zett munkájával az új évezred standard zsol-

tárkommentárjának megírásába kezdett. A 

herder Verlag által németül publikált kö-

teteket a hermeneia sorozat keretei között 

szinte azonnal jelentetik meg angolul is (az 

elsőként kiadott 2. kötethez lásd 2005. évfo-

lyamunk recenzióit), ami tekintélyét és kva-

litásait jól példázza. Ez a kötet szép tisztel-

gés a 2010 húsvétján tragikus hirtelenséggel 

elhunyt münsteri professzor, Erich Zenger 

emléke előtt, aki az elmúlt évek legkiválóbb 

európai biblikusa, és a zsoltárok értelmezé-

sének egyik kortárs úttörője volt. csak re-

mélni lehet, hogy halálával szerzőtársa képes 

lesz továbbvinni a rá oly jellemző szellemes 

invenciót Izrael költészetének értelmezésé-

ben. Már csak azért is, mert az első kötet — 

benne az általános bevezetéssel — Zenger 

haláláig még nem készült el.

A kommentársorozat e harmadik kö-

tete a Zsoltároskönyv utolsó harmadát, a 

101–150. zsoltárokat magyarázza, rövid be-

vezetővel, és számos — elsőrenden a kisebb 

gyűjteményi egységek kompozícióját vizsgá-

ló — exkurzussal. A recenzens számára kü-

lönösen kedves ezek közül az utolsó, amely 
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a zsoltár-kommentálásban sajnos szokat-

lan módon, a 151. zsoltárt is vizsgálja, a LXX 

alapján.  (X.G.)

Nickelsburg, George W.E. és James c. Van-

der Kam, 1 Enoch 2 (hermeneia), Minneapo-

lis: Fortress Press 2011, xxx + 618 pp., ISBN 

978-0-8006-9664-1. $ 82.

E hatalmas kommentár első kötete Nickels-

burg tollából 2001-ben látott napvilágot (re-

cenziójához lásd 2003-as évfolyamunkat). A 

kommentár befejezéséhez James Van der Kam 

csatlakozott szerzőtársként, így azt mond hat-

juk, az Egyesült Államok két legfel ké szül tebb 

hé nok-szakértője készítette el szá munk ra 

ezt a korszakalkotó munkát. E második kö-

tetre a hénoki mű két fő része, a Pél dá za tok 

könyve, és az Asztronómiai könyv ma rad hát-

ra. Ezek közül az elsőnek érdekessége, hogy 

a könyv qumráni töredékei ennek nem őriz-

ték meg arám nyelvű eredeti szövegét, így itt 

az etióp változat tekinthető a legré gebb ről 

fennmaradt szövegtanúnak. A kutatók meg-

egyeznek abban, hogy ez a hénoki kor pusz 

legkésőbb kialakult darabja, egyesek egészen 

a Kr.u. 2. századig tolják ki kelet ke zé si idejét.

A két nagy részhez részletes bevezetőt fűz-

tek a szerzők, amit szakaszonkénti kom-

mentár követ. A kommentárt keretező bib-

liográfiák minden fontos szakirodalmi tételt 

listáznak. Együtt Loren Stuckenbrucknak a 

cEJL sorozatban megjelent rész-kommen-

tárjával, ez a mű hosszú időre meghatá-

rozza hénok könyve megértését a kutatók 

közt.  (X.G.)

Paul, Shalom M., Isaiah 40–66. Translation 

and Commentary (Ecc), Grand rapids: Ee-

rdmans 2012, xiii + 714 pp., ISBN 978-0-8028-

2603-9. $ 68.

Az Eerdmans kiadó nemrégiben indított kri-

tikai kommentársorozatának másodikként 

megjelenő ószövetségi kötetében a jeruzsále-

mi héber Egyetem as s  zí ri o ló gus és biblikus 

professor eme ri tu sa, Sha lom Paul magyaráz-

za az izajási korpusz második fő részét. A kö-

tet leginkább szembetűnő sajátossága, hogy 

szerzőnk szakít a kutatásban duhm óta még 

mindig mainstream-nek tartott nézettel, és a 

könyv 40–66. fejezeteit egy szerző művének 

tartja. Ezzel Trito-Izajás enig ma ti kus alakját 

kiküszöböli a könyv előállás-történetéből.

A kommentár során a megszokotthoz ké-

pest sokkal erőteljesebben kapnak szót a kö-

zépkori zsidóság nagy szent írás ma gya rá zói, 

ugyanakkor azonban az összegyűjtött bib-

liográfia egyér tel mű síti, hogy a szerző na-

gyon is tudatában van Izajás könyve kor-

társ szakirodalmával. Külön érdeme a ma-

gyarázott szakaszok friss fordítása, itt is, és 

a kommentárokban is, jóllehet a döntő szó 

a héber szövegé, tekintetbe veszi, ha szüksé-

ges, a LXX és a qumráni kéziratok tanúsá-

gát is. Az utóbbi évtizedekben jó néhány ki-

váló kommentár született Izajás könyve má-

sodik feléhez — elég talán csak K. Baltzer, 

J. Blenkinsopp, J. Gol din gay vagy J.L. Koole 

nagyívű munkáira utalni. Paul művét ezek 

sok szempontból felülmúlják. A szerző gon-

dolkodásának egysége, és mély teológiai lá-

tásmódja azonban biztosítja azt, hogy kötete 

nem marad olvasatlanul a polcokon.  (X.G.)

Gerd Theissen, The New Testament. A Liter-

ary History, Minneapolis, Fortress Press, 2011. 

xvi + 311 pp. ISBN 978-0-8006-9785-3.
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Gerd Theissen neve nem ismeretlen a ma-

gyar olvasóközönség előtt, az újszövetségi 

tudományokban elért kiemelkedő munkás-

sága kétségkívül egyedülálló. A Szent István 

Társulat (Nyomon követtem), a Kálvin Ki-

adó (Az első keresztyének vallása – Az őske-

resztyén vallás elemzése és vallástörténeti le-

írása; A Jézus-mozgalom – Az értékek for-

radalmának társadalomtörténete; Az őske-

resztyénség élményvilága és magatartásfor-

mái – Az őskeresztyénség pszichológiája) 

és a fordító, Szabó csaba jóvoltából számos, 

egyetemi oktatásban használható könyvet 

olvashatunk immár magyarul is a kiváló 

heidelbergi újszövetségi kutatótól.

Az angol kiadás a német eredeti Die Ent-

stehung des Neuen Testaments als literaturge-

schichtliches Problem c. könyvének fordítása, 

melyet a szerző a Károli Gáspár református 

Egyetem hittudományi Karának ajánl, ami-

ért az 2005 októberében díszdoktori címmel 

tüntette ki őt.

A fentebb említett könyvekben már ta-

lálkozhatunk a recenzált könyvben is visz-

szatérő gondolatokkal. A Literary History bi-

zonyos szinten az újszövetségi „bevezetés” 

(introductio) műfajához sorolható. Az Újszö-

vetség azonban csak egy az őskeresztény iro-

dalomból. Ennek megfelelően Theissen fi-

gyelmet fordít az apokrif iratokra is (Ta-

más evangéliuma, Az egyiptomiak evan-

géliuma, A nazarénusok evangéliuma, Az 

ebioniták és a héberek szerinti evangélium, 

Péter evangéliuma, továbbá: az ún. Egerton-

evangélium és az ismeretlen berlini evangé-

lium). A kötet talán egyik legértékesebb sza-

kasza a kánont feldolgozó utolsó előtti feje-

zet (A kánon mint a megegyezésre és az elhatá-

rolásra épülő állandóság eszköze).

A Literary History 20 fejezetből áll és 4 rész-

re tagolódik:

Első rész: Az őskeresztény irodalomtörténet kettős 

kezdete

A. Az evangélium-irodalom kezdetei Jézusban

B. A páli levél-irodalom karizmatikus fázisa

Második rész: Pál és Jézus fiktív önértelmezése

 A pszeudepigráf fázis

Harmadik rész: Független formák tekintélye

 A funkcionális fázis

Negyedik rész: Az Újszövetség útja a vallásos világ-

irodalomig

 A kánoni fázis

A kötet használhatóságát nagyban emeli a 

számos táblázat, az összehasonlító-, össze-

foglaló áttekintések mutatós sokasága, a gaz-

dag bibliográfia és az ókori források, bibliai 

és Biblián kívüli helyeinek indexe. A könyvet 

jó szívvel ajánljuk Újszövetség iránt érdek-

lődőknek, bízva abban, hogy a Kálvin Ki-

adó felveszi a kiadandó könyveinek listájára 

Theissen Die Entstehung des Neuen Testaments 

als literaturgeschichtliches Problem c. munká-

ját, és kézbe vehető, kézbe adható lesz ma-

gyarul is. (Sz. X.)

Andrew T. Glicksman, Wisdom of Solomon 

10. A Jewish Hellenistic Reinterpretation of Early 

Israelita History through Sapiential Lenses, 

deuterocanonical and cognate Literature 

Studies 9; Berlin – Boston, de Gruyter, 2011. 

xiv + 244 pp. – ISBN 978-3-11-024764-0.

A Bölcsesség könyvének 10. fejezetétől indul 

az az újraértelmezés, amely kreatív módon 

dolgozza fel Izrael történetét Ádámtól egé-

szen a kivonulás eseményéig. Ebben az átel-

mélkedett történelemben a szerző, Pszeudo-

Salamon felfedezi az isteni Bölcsesség mű-
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ködését, ily módon a nép történelmét belehe-

lyezi Isten üdvözítő tervébe.

Glicksman publikált doktori munká-

ja (2009, School of Theology and religious 

Studies at The catholic university of Amer-

ica) irodalmi és történelmi kontextusában ve-

szi nagyító alá a vizsgált (katolikusok számá-

ra) szentírási fejezetet, figyelmet fordítva an-

nak költői elrendezésére, az irodalmi mű-

fajra (exampla vagy Beispielreihe) és formá-

ra (az erénytan, a szünkriszisz és a midrás ele-

mei), valamint bemutatja Pszeudo-Sa la mon 

hermeneutikai módszerét (implicit idézetek, 

általános utalások az Írásokra, különösen az 

első két mózesi könyvre; az újraértelmezéshez 

az előbb említett két bibliai könyv mellett se-

gítségül hívja a Példabeszédek könyvét, Izajás 

tekercsét és a Zsoltárokat; a hellenista gon-

dolkodásmód felhasználása a Bölcsesség be-

mutatásában; az újraolvasás során felhasznál 

Biblián kívüli midrási, talán saját díszítőele-

meket is; idealizálja és „globalizálja” az egyes 

alakokat, hogy a szöveg akkori olvasói/hall-

gatói jellegzetes magatartásformákkal talál-

ják szemben magukat („mind a mai napig”, 

ahogy a Bölcs 10,7 állítja). Ezt követően elvég-

zi a fejezet korrekt exegézisét.

A bölcsességi „szemüveg” pedig, amin ke-

resztül a szerző újraolvassa Izrael történel-

mét: a megszemélyesített Bölcsesség alakja, 

akit a szerző kapcsolatba hoz a múlt nagyja-

ival (Ádám, Noé, Ábrahám, Lót, Jób, József), 

valamint a retribúció tana. A bibliai történe-

lem újraolvasásának az lehetett a célja, hogy 

bemutassa és igazolja: a múltban, a jelenben 

és az eljövendőben is igaz az, hogy a Bölcses-

ség vezeti a történelmet, irányítja, védelmezi, 

megszabadítja híveit.

A dolgozatot követően függelékben fog-

lalkozik a Bölcs 10 költői és ritmikus prózai 

elemeivel, valamint pozitív (1Makk 2,50–61; 

4Makk 16,16–23; 18,9–19; Zsid 11; 1Kel 17,2–

18,17), negatív (Sir 16,6–14) és kevert (3Makk 

2,3–8; 6,2–8; Sir 44–50; cd 2,17–3,12; Philón 

Praem. 13–78; Virt. 199–227; 1Kel 4,1–5,5; 9,3–

12,8), vagyis pozitív és negatív példák felsora-

koztatásával (Beispielreihe) kínál további ösz-

szehasonlítást az Olvasónak.

Glicksman vállalkozása precíz, az in ter tex-

tua li tás ra érzékeny munka. Jó szívvel ajánlom 

deuterokanonikus könyvek iránt érdeklődők-

nek. (Sz. X.)

Peter Schäfer, The Jewish Jesus. How Judaism 

and Christianity Shaped Each Other, Princeton, 

Princeton university Press, 2012. xvii + 349 

pp. – ISBN 978-0-691-15390-2.

Peter Schäfer Jézus-könyvét bevallottan Ver-

mes Géza klasszikus munkája, A zsidó Jé-

zus (Jesus the Jew) inspirálta. Míg azonban 

a Makóról startoló kiváló kutató a történe-

ti Jézussal foglalkozott, visszahelyezve sze-

mélyét a zsidó környezetbe, Schäfer a zsidó-

ság és a kereszténység kapcsolódását vizsgál-

va, a rabbinikus zsidóságon belül foglalko-

zik olyan alakokkal, mint dávid, Metatron, 

a Messiás, az angyalok, és Ádám, akik a zsi-

dóságon belül töltenek be olyasféle szere-

pet, mint Jézus a kereszténységben. Így fo-

galmaz a princetoni professzor: „Ezek az ala-

kok – akár elfogadták, akár visszautasították 

őket – megpróbálnak beépülni a zsidóságba vagy 

leszakadni onnan; olyan (fél)isteni hatalmassá-

gok, amelyek növelik, vagy éppen fenyegetik a zsi-

dó Isten isteni mivoltát” (20. oldal).

A könyv kilenc fejezetből áll: Isten külön-

böző nevei; Az ifjú és az öreg Isten; Isten és 
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dávid; Isten és Metatron; Istennek van aty-

ja, fia vagy testvére?; Ádám; A Messiás szüle-

tése, avagy miért tűnt el a gyermek-Messiás?; 

Efraim, a szenvedő Messiás.

Pillantsunk be néhány fejezet tartalmába!

Az Isten különböző neveit (Elohim, 

JhVh) taglaló első fejezetben betekintést 

nyerhetünk a rabbik és az „eretnekek” (mi-

nim) Isten természetéről szóló vitájába: a 

rabbik Elohimja talán visszatükrözi, hogy 

az isteni hatalmasságok hierarchiája hason-

ló a római Birodalom hierarchikus felépí-

téséhez, vagy az ő istenünk mindig egy és 

ugyanaz marad? hasonló témával foglalko-

zik a második (az öreg Atyaisten és az ifjú 

Fiúisten) és az ötödik fejezet is (Isten csalá-

di háttere).

A harmadik fejezet a dán 7,9 titokzatos ki-

fejezésének exegézisével foglalkozik („tróno-

kat állítottak fel”), közelebbről az Isten trón-

ja mellett felállított dávid trónjával, vala-

mint az ún. dávid-apokalipszis (in hékhalót 

rabbati) fejtegetésével, ahol a megdicső-

ült messiáskirállyal mennyei szolgálattartás 

közben találkozunk. Schäfer strukturális ha-

sonlóságot fedez fel a Jelenések könyve által 

leírt Bárány (= Jézus Krisztus) felmagasztalá-

sával. Így fogalmaz: „A Dávid-apokalipszis vá-

laszt ad az Újszövetségre, ez esetben a Jelenések 

könyvére. Az apokalipszis szerzője megkísérli egy-

értelművé tenni, hogy az Emberfia-Messiás, ame-

lyet az Újszövetség elbitorolt, valójában a zsidó 

megváltó, akit Isten égbe emelt; emiatt mindenféle 

kísérletet – a zsidókkal versengő vallású – keresz-

tények részéről, akik azt állítják, hogy ez a maguk 

megváltója, téves és szembe kell vele helyezkedni.” 

(94). Az ún. dávid-apokalipszis eredetéről 

semmi biztosat nem tudunk, csupán azokat 

a hasonlóságokat tudjuk regisztrálni, amiket 

a Babiloni Talmud és a hékalót-irodalom bi-

zonyos hagyományaiban találunk. A fejezet 

a dura-Europoszi zsinagóga dávid-freskójá-

nak rövid elemzésével zárul.

A negyedik fejezetben a mennyei ud-

vartartás legrangosabb angyalával találko-

zunk: az isteni státuszra emelkedett („ki-

sebb JhVh”) Metatronnal („a Trónus mö-

gött álló”). Peter Schäfer a fejezet végén ösz-

szehasonlítja a rabbinikus források (Bavli és 

az ún. hékhalót-irodalom) által bemutatott 

Metatron felemelkedését és az újszövetsé-

gi források (Zsid 1,1–4; Fil 2,6–11) ábrázolta 

Jézus felmagasztalását. Arra a megállapítás-

ra jut, hogy Me tat ron alakja a babiloni (nem 

palesztin!) zsidók megfontolt válasza volt a 

kereszténység támasztotta kihívásokra. Így 

fogalmaz: „Nincs szükségünk Jézusra – állít-

ják ezek a körök –, és természetesen nincs szük-

ségünk arra sem, hogy belegabalyodjunk abba az 

érthetetlen és megmagyarázhatatlan misz ti kus-

krisztológiai hálóba, amibe ti, keresztények bele-

kerültetek (belekerültek! bár végső soron ez az én 

érvem). A mi szabadítónk egy emberi alak, aki te-

remtetett, de isteni lény lett, és ő most ekként ítéli 

meg Istennel együtt (vagy inkább az ő nevében) az 

eget és a földet. […] A végső megváltást nem a ha-

gyományos Messiás, még csak nem is maga Isten 

viszi végbe, hanem egy közülünk támadt szabadí-

tó, valódi ember és egy új Isten” (148–149. oldal).

A hatodik fejezet többek között arra a kér-

désre keresi a választ, hogy az angyalokat 

melyik napon teremtette Isten; kitér a kinyi-

latkoztatásra, Philón angyaltanára és az an-

gyalok tiszteletének kérdésére is.

A hetedik fejezetben szintén találkozunk 

az alexandriai exegéta, valamint Pál apostol 

(1Kor; Kol 1,15–18) gondolataival (első Ádám 

– utolsó Ádám). Az Ádám-mítosz kapcsán 
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Schäfer hangsúlyozza, hogy a rabbik polé-

miát folytattak, nehogy Ádámot emberfelet-

ti és (fél)isteni létszintre emeljék, mivel tu-

datában voltak a lehetséges krisztológiai ér-

telmezéseknek.

A nyolcadik fejezet a messiási eszme je-

gyében bizonyos módon a Metatron és dá-

vid alakját feldolgozó fejezetek gondolatme-

neteit folytatja.

Az utolsó, a kilencedik fejezet is a messi-

ási eszmét taglalja. A rabbinikus zsidóság is 

tud a szenvedő messiásról (a Szolga énekei 

Izajásnál, illetve Zak 12,10), mivel azonban 

a kereszténység elbitorolta, a zsidóságban 

alig fordítottak rá figyelmet, az elnyomás kö-

vetkeztében azonban sokkal erőteljesebben 

visszatért (Pesziqta rabbati).

Peter Schäfer könyve élvezetes olvasmány, 

jó anyaggal és szempontokkal szolgál a zsi-

dóság és a kereszténység korai kapcsolatá-

nak újraértékeléséhez. A magam részéről jó 

szívvel ajánlom. (Sz. X.)
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