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KönYVISmErTETéSEK

Celebrating the Dead Sea Scrolls. A Canadian 

Collection (SBlEJl 30, szerk. K. S. Baek – J. 

Duhaime – P. W. Flint), leiden: Brill 2012, 

xli + 621 pp., ISBn 978-90-04-21165-0. € 188: 

a kötet egy konferencián alapszik, melyet 

2007-ben rendeztek, a holt-tengeri teker-

csek megtalálásának 60. évfordulója tiszte-

letére, elsősorban kanadai tudósok közre-

működésével. négy alapvető részre tagolód-

va közöl összegző tanulmányokat, és új ku-

tatási eredmények bemutatásait az ún. „bib-

liai” szövegekről és a Szentírás hagyományo-

zásának módjairól; a qumráni közösség azo-

nosításának és mindennapi életének kérdé-

seiről; valamint a Közösség gondolkodásá-

nak és a második Templom kora zsidóságá-

nak összefüggéseiről; mindezek előtt pedig 

bevezeti az olvasót a tárgykör kanadai kuta-

tásának történetébe és jelenlegi állásába. Ez 

a rész különösképpen is érdekes, hiszen ka-

nadai kutatók már az 1950-es évek legelejé-

től aktívan kapcsolódtak bele ezen új tudo-

mányág művelésébe, és fontos eredményeket 

értek el úgy a szövegkiadások területén, mint 

elméleti kérdések tisztázásában.

a kötet tanulmányai a következők: Pe-

ter W. Flint és Jean Duhaime: „Preface” 

(xxxvii-xli). Part I: Survey of Canadian Schol-

arship and Projects: Eileen Schuller: „Ca-

nadian Scholarship on the Dead Sea Scrolls” 

(1-20); Jason Kalmon és Jaqueline S. du 

Toit: „robert Balgarnie Young Scott: Can-

ada’s First Dead Sea Scrolls Scholar” (21-41); 

Jean Duhaime: „la Bibliotheque de Qum-

ran: Contribution canadienne à une nouvelle 

édition des manuscrits de la mer morte” (43-

56). Part II: „Biblical” Scrolls and Transmis-

sion of the Scriptures: andrew B. Perrin: 

„Toward a new Edition of 4Qreworked Pen-

tateucha (4Q158): Text, Translation, notes, 

and Variants” (59-76); Benjamin H. Park-

er: „Fingerprinting the Scribes: Patterns of 

Scribal Practice in the Biblical Texts from the 

Judean Desert, with Special reference to the 

Tefillin” (77-103); Peter W. Flint és Kyung 

S. Baek „Photographing the Great Isaiah 

Scroll (1QIsaa): Collections, Techniques, and 

DJD 32” (105-118); Eugene ulrich: „Isaiah 

for the Hellenistic World: The old Greek 

Translator of Isaiah” (119-133); manuel Jin-

bachian: „a Comparison of micah 1 in the 

mT, the lXX, and Key ancient Versions in 

light of the Discoveries in the Judean Desert” 

(135-161); martin G. abegg, Jr: „The Bibli-

cal Dead Sea Scrolls and Second Temple 

Hebrew Syntax” (163-172); Emanuel Tov: 
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„a Didactic approach to the Biblical Dead 

Sea Scrolls” (173-198). Part III: The Qumran 

Community: Steve mason: „The Histori-

cal Problem of the Essenes” (201-251); Daniel 

K. Falk: „religious life at Qumran” (253-

285); Wayne o. mcCready: „The Practice 

of Place by the Qumran Community” (287-

302); Ian W. Scott: „Sectarian Truth: The 

meaning of tma in the Community rule” 

(303-343); Chad martin Stauber: „De-

terminism in the rule of the Community 

(1QS): a new Perspective” (345-358); Ted m. 

Erho: „The motif of the Eschatological 

Battle in the War Scroll (1Qm)” (359-374); 

robert David és Eric Bellavance: „Sug-

gestions et questions à propos de quelques 

fragments de textes découverts à Qumrân: 

1QpHab, 4Q161 (4QpIsaa) et 1Q14 (1Qpmic)” 

(375-394); Francis Daoust: „Problèmes de 

lecture des planches de 4Q163 dans DJD V” 

(395-403); marie-France Dion: „l’identité 

d’éphraïm et manassé dans le Pesher de na-

hum (4Q169)” (405-427). Part IV: Qumran 

and Second Temple Judaism: Dorothy m. 

Peters: „noah Traditions within the Cultur-

al mosaic at Qumran: multilingual Conver-

sations and Controversies” (431-446); Hindy 

najman: „Toward a Study of the uses of the 

Concept of Wilderness in ancient Judaism” 

(447-466); C. J. Patrick Davis: „Torah-Per-

formance and History in the Golah: rewrit-

ten Bible or ‘re-presentational’ authority in 

the apocryphon of Jeremiah C” (467-495); 

lorenzo DiTommaso: „The Development 

of apocalyptic Historiography in light of the 

Dead Sea Scrolls” (497-522); Cecilia Was-

sen: „angels and Humans: Boundaries and 

Synergies” (523-539; 25. Craig a. Evans: 

„Jesus and Psalm 91 in light of the Exorcism 

Scrolls” (541-555). 

a kötet végén részletes mutatók segítik az 

olvasót. legvégül pedig néhány nagyon jó 

minőségű színes képtábla segíti egyes tanul-

mányok követését. (X. G.) 

michaela Bauks – Wayne Horowitz – 

armin lange in association with Bernd 

Hene (eds.), Between Text and Text. The 

Hermeneutics of Intertextuality in Ancient Cul-

tures and Their Afterlife in Medieval and Mod-

ern Times, Journal of Ancient Judaism Supple-

ments, Volume 6; Göttingen, Vandenhoeck 

& ruprecht, 2013. 363 pp. – ISBn 978-3-525-

55025-0

a hiper- és paratextualitás tanulmányozá-

sa után immár kezünkben tarthatunk egy 

2009-es konferencia anyagát felölelő igé-

nyes tanulmánykötetet is az in ter tex tu a li tás-

ról, amivel a kötet egy tematikus sorozatba 

illeszkedik.

Julia Kristeva szerint, aki sokat fog-

lalkozott a szövegek összefüggésével (átvé-

tel, ismétlés, stb.), egymásban való jelenlé-

tével: „minden szöveg idézetek mozaikjából 

épül fel, minden szöveg egy másik szöveg 

abszorpciója és átalakítása” (11). Sőt, mivel 

egy szöveg idézetek szövete a kultúra külön-

böző központjaiból, roland Barthes sza-

vaival élve a szöveget alkotó különféle írások 

párbeszédbe lépnek egymással, parodizálják 

és megkérdőjelezik egymást. a bibliatudo-

mány egyik mai fő irányzata az in ter tex tu á lis 

exegézis, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy 

a kánonon belül számos szöveg átveszi egy 

másik szöveg elemeit. a kibővült jelentés-

tartalom arra int bennünket, hogy figyeljünk 

oda a szövegek közötti kapcsolatra.
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a 21 tanulmányt tartalmazó kötet alap-

vetően három részből áll: 1) módszertan; 2) 

Írott és vizuális szövegek in ter tex tu a li tás a 

(ezen belül: Újraelbeszélés, újraírás, folyta-

tás; Kommentárok és fordítások; Idézetek 

és utalások; műfaj és motívum; 3) Kulturá-

lis emlékezet és kánon.

a módszertani blokk első darabjaként 

michaela Bauks, Intertextuality in Ancient 

Literature in Light of Textlinguistics and Cultur-

al Studies c. tanulmányában a kortárs szöveg-

nyelvészet szemszögéből közelít az in ter tex-

tu a li tás  hoz. négy alaptételt állít fel (45–46). 

Először is a szöveget olyan jelrecepcióként 

határozza meg, amely független a transzfer-

szövegtől. Ebből kiindulva az ókori irodal-

mat nem tartja in ter tex tu á lisnak abban az 

értelemben, amely a szerzők tevékeny köz-

reműködését feltételezné. Harmadik tézise 

a szöveg hagyományával és továbbadásával 

foglalkozik: a szövegek közötti kapcsolatot 

szövegtipológiai és a referenciális in ter tex tu-

a li tás  szempontjából kell megvizsgálni. ne-

gyedik tézisében a kánoni formában jelent-

kező in ter tex tu a li tás sal foglalkozik.

Gebhard J. Selz, Texts, Textual Bilingual-

ism, and the Evolution of Mesopotamian Herme-

neutics c. tanulmányában a freiburgi egyetem 

kutatója megkísérli a szövegeknek és a jelek-

nek tulajdonított ontológiai státuszra össz-

pontosítva tisztázni az ősi mezopotámiai 

hermeneutika fejlődésének néhány alapvető 

szempontját (például: kettős nyelvi termé-

szet: akkád és sumér).

Philip alexander, A Typology of Intertex-

tual Relations Based on the Manchester-Durham 

Typology of Anonymous and Pseudepigraphic 

Jewish Literature of Antiquity c. tanulmányában 

szövegnyelvészeti megközelítést alkalmaz. az 

ókori zsidó irodalom (Kr. e. 200–Kr. u. 700) 

in ter tex tu á lis kapcsolatait a következő négy 

típusba sorolja: 1) kifejezett és bennfoglalt 

meta-textualitás (kommentárok, for dí tás); 2) 

kiterjedt szóbeli átfedések (új ra el be szé lé sek, 

korábbi szövegek átdolgozásai); 3) a nyelvezet 

és a szöveg szeg men sei nek kölcsönzése (idé-

zetek, utalások, más szövegek nyelvezetének 

kifejező ismételt felhasználása); 4) irodalmi 

modellek (mű faj fej lő dés). Ta nul má nya végén 

– az Újszövetséget tanulmányozók örömére – 

függelékében közli ma ri us rei ser műfajfel-

osztását (nagy és kis irodalmi formák, motí-

vumok és stílustípusok; egyes irodalmi mű-

fajok listája).

az Írott és vizuális szövegek in ter tex tu a li-

tás a című blokk első darabjaként markus 

risch, Tradition and Transmission of Texts 

and Intertexts in the Hebrew Bible and in An-

cient Jewish Literature (Gen 6:1–4) c. tanulmá-

nyában a Ter 6,1–4 recepcióját és új jelentés-

rétegeinek lehetséges értelmezését vizsgál-

ja néhány korai zsidó szövegben (1Hén 6–16; 

Jub 5,1–10; 4Q252).

Jacques T.a.G.m. van ruiten, Abra-

ham’s Death: The Intertextual Relationship be-

tween Gen 25:7–10 and Jub. 22:1–23:8 című írá-

sában azt vizsgálja, hogy ábrahám halálá-

nak Teremtés könyvében szereplő elbeszé-

lése hogyan illeszkedik a Jubileumok köny-

vébe. a Jubileumok könyvének szerzője 

Izsák Jákobhoz intézett búcsúbeszédét (Ter 

27,1–29), valamint a Jákob halálos ágyánál le-

játszódó jelenetet (Ter 47,27–50) kreatívan 

ötvözte a Ter 25,7–10 versekkel, amivel új je-

lentéshez jutott.

lautaro roig lanzillotta, Gospel of 

Thomas Logion 7 Unravelled: An Intertextual 

Approach to a locus vexatus című írásában elő-
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ször is megerősíti H. m. Jackson kutatá-

sát, miszerint a Tamás-evangélium hete-

dik logionjának („Boldog az oroszlán, me-

lyet megeszik az ember és az oroszlán em-

ber lesz. utálatos az ember, akit az orosz-

lán felfal, és az ember oroszlán lesz.”) alap-

ja, fogalmi kerete (doxa/alêtheia) fellelhe-

tő Platón egyik írásában (Állam 588–589). a 

gröningeni kutató szerint a platóni alapszö-

veg Jézus-hagyományba való beillesztése át-

alakítja annak szöveges és fogalmi világát.

Sydney H. aufrèrem, An Attempt to 

Classify Different Stages of Intertextuality in the 

Myth of Horus at Edfu című tanulmánya az 

ed fui Hó rus-templomban található hierog-

lifás szövegek (falfeliratok) és ikonográfiai 

szövegek (domborművek) közötti kölcsön-

hatást vizsgálja. 

Klaus Davidowicz, Kabbalistic Elements 

in Popular Movies c. tanulmányában a gya-

korlati Kabbalát tanulmányozza a modern 

filmekben (pl. Gólem alakja és a magyarul is 

vetített Simpson család rajzfilmsorozat). 

manfred oeming, „In kino veritas”: On 

the Reception of the Biblical Book of Job in the Con-

text of Recent Cinematography c. írás Jób köny-

vének két filmes „feldolgozását” (a szerző sza-

vaival: „mozgógépi para-textusát”) tanulmá-

nyozza. mindkét filmet vetítették hazánkban 

is: Ádám almái; illetve: Egy komoly ember. a 

bonni ószövetséges kutató szerint a filmek új-

raértelmezése „több szempontból foglalkozik 

Isten kifürkészhetetlenségével” (178).

George J. Brooke, Controlling Intertexts 

and Hierarchies of Echo in Two Thematic Es-

chatological Commentaries from Qumran c. 

írásában két qumráni szövegben (4Q174; 

4Q177) több szinten vizsgálja az intertexuális 

hierarchiát.

Gilles Dorival, Biblical Intratextuality: 

MT-Numbers and LXX-Numbers: A Case Stu-

dy c. írásában az intratextualitással foglalko-

zik, vagyis a szerző szövegei között előfor-

duló szövegtalálkozással. Ennek megfelelő-

en az eme ri tus professzor szerint a Számok 

könyve görög változatában (lXX) fellelhe-

tő mindenféle in ter tex tu a li tás  a Pen ta teu-

chu szon belül van. a görög fordítók jogos-

nak tartották, hogy a Teremtés, a Kivonu-

lás, a le vi ták könyvének korábbi eseménye-

it, sőt a később elbeszélt második Törvény-

könyv eseményeit kapcsolatba hozzák a Szá-

mok könyvének elbeszélésével. (Zárójelben 

jegyzem meg, hogy a rabbik is előszeretettel 

alkalmazták az ein muqdam u-me’uhar her-

me neu ti kai alapelvét: az Írásokban „nincs 

»előtte« és nincs »utána«”.)

margaret Dimitrova, New Testament 

Quotations in a Medieval Slavonic Manuscript 

with Commentaries on the Song of Songs c. írá-

sában azt elemzi, hogy az ószlávra fordított 

énekek énekéhez írt kommentárokban ho-

gyan jelenik meg az ének szövege és az új-

szövetségi idézetek.

martin F. meyer, Quotations in the Writ-

ings of Aristotle c. írásában alapvetően a szö-

vegalkotás folyamatára összepontosít, illet-

ve az a kérdés érdekli, hogy milyen kapcsolat 

van az írott szövegek és a szóbeli tudomány 

teljesítménye között.

annette Harder, Intertextuality as 

Discourse: The Discussion on Poetry and Poet-

ics among Hellenistic Greek Poets in the Third 

Century B.C.E. c. írásában azt vizsgálja, hogy 

a korai hellenisztikus költők hogyan és miért 

hivatkoztak egymásra.

lukas Bormann, The Colossian Hymn, 

Wisdom, and Creation című írásában az új-

Könyvismertetések
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szövetségi himnuszhoz (Kol 1,15–20) keres 

utalásokat (Jób 28; Péld 8,22–31; Sir 24; Bölcs 

6,12–20; 7,22–8,1). a frankfurti biblikus sze-

rint a korábbi krisztológia, valamint más te-

ológiai fogalmak (pl. teremtő, közvetítő, te-

remtés) „in ter tex tu á lis találkozása” a böl-

csességi gondolkodásmóddal Krisztus újfaj-

ta értelmezését kínálja.

andreas Wagner, Typological, Explicit, 

and Referential Intertextuality in Texts and Images 

of the Old Testament and Ancient Israel c. írá sa a 

Héber Biblia tanulmányázáshoz elengedhetet-

len in ter tex tu a li tás sal foglalkozik; közelebbről 

a jaj-mondások műfajával, a ko -á már -mon dá-

sok kal („így szól az Úr”) és a „fel e melt kar” mo-

tívumával.

a kánonokat irodalmi eszközöknek tekin-

tették, hogy megőrizzék és közvetítsék a kul-

turális emlékezetet. a Kulturális emlékezet és 

kánon című blokk első darabjaként Wayne 

Horowitz (The Astrolabes: An Exercise in 

Transmission, Canonicity, and Para-Canonic-

ity) mezopotámiai ún. asztrolábium-szö ve-

gek kel, a „kanonikus” ékírásos szövegek át-

hagyományozás történetével foglalkozik a 

Mul-Apin csillagászati értekezés kapcsán.

Stefan alkier, Reading the Canon Inter-

textually: The Decentralization of Meaning c. 

írása in ter tex tu á lis szempontból foglalko-

zik a keresztény bibliai kánonnal. Úgy tartja, 

hogy más kanonikus vallási gyűjtemények-

hez hasonlóan a keresztény kánon is pa ra-

dig ma ti kus. a bibliai kánon új kapcsolat-

rendszerbe helyezi az egyes írásokat és ezek 

az in ter tex tu á lis kapcsolódások kitágítják a 

kánonban található egyes írások jelentését. a 

frankfurti professzor szerint a kánon fogal-

ma igényli azt a hitet, hogy a kánonba össze-

gyűjtött írások többletjelentéssel rendelkez-

nek, amelyek messze túlmutatnak az eredeti 

történeti helyzeten.

Felicia Waldman, Turning the Interpre-

tation of the Text into Text: Written Torah and 

Oral Torah in Jewish Mysticism c. írásában a 

kabbalista szerzők misztikus tóra-értelme-

zéséről, a sínai kinyilatkoztatást feldolgozó 

rabbinikus legendákkal való kapcsolódási 

pontjairól értekezik. Így a kabbalát a két ká-

noni (írott és szóbeli) Tóra sajátos, in ter tex-

tu á lis olvasata eredményének tekinti.

anisava l. miltenova, Intertextuality 

in the Orthodox Slavic Tradition: The Case of 

Mixed - Con tent Miscellanies c. írásában 13–19. 

századi, dél-szláv kéziratokkal, kéziratgyűj-

teményekkel foglalkozik. a bulgár profesz-

szorasszony tanulmánya bemutatja, hogy a 

ka no ni kus gyűjtemények in ter tex tu a li tás a és 

in ter tex tu á lis értelmezéseik mechanizmusai 

szerepet játszanak a para-kanonikus gyűjte-

mények értelmezésében is.

armin lange és Zlatko Pleše, Text be-

tween Religious Cultures: Intertextuality in Grae-

co-Roman Judaism c. írása két példán keresz-

tül (alexandriai arisztobolusz, ariszteász 

levele) bemutatja, hogy különböző in ter tex-

tu á lis formákon keresztül interkulturális 

kapcsolatokkal találkozhatunk (pl. kultúra-

átvétel vagy kulturális szembenállás)

összegezve: értékes kötettel van dolgunk, 

tanulmányozásra ajánlom. (Sz. X.)

The Scrolls and Biblical Traditions. Proceedings 

of teh Seventh Meeting of the IOQS in Helsinki 

(STDJ 103, szerk. G. J. Brooke, D. K. Falk, 

E. J. C. Tigchelaar és m.m. Zahn), leiden: 

Brill 2012, viii + 275 pp., ISBn 978-90-04-23104-

7. € 112: 
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lassan negyedszázados fennállását ünnepel-

heti az 1989-ben Groningenben, a holt-ten-

geri tekercsek kutatóinak nemzetközi össze-

fogására alapított szervezet, az International 

organization for Qumran Studies. megala-

pítása óta háromévente szervez konferenci-

ákat, melyek a szakterület legrangosabb ese-

ményei. Ez a könyv a 2007-ben, Helsinkiben 

tartott összejövetelen elhangzott több mint 

ötven előadásból válogat tizenkettőt, ame-

lyek egy központi téma, a tekercsek és a bib-

likus hagyomány köré csoportosulnak.

George J. Brooke: „Scripture and Scrip-

tural Tradition in Transmission: light from 

the Dead Sea Scrolls” (1-17); Jonathan G. 

Campbell: „Josephus’ Twenty-two Book 

Canon and the Qumran Scrolls” (19-45); Cor-

ra do martone: „all the Bibles We need: 

The Impact of the Qumran Evidence on Bibli-

cal lower Criticism” (47-64); John Elwolde: 

„The Hodayot’s use of the Psalter: text-critical 

contributions (Book 4: Pss. 90-106)” (65-87); 

Hans Debel: „Editions, reworkings, and the 

Continuity of Tradition: Some Experimental 

Considerations on the Genesis apo cry phon” 

(89-105); michael J. lesley: „Exe ge ti cal 

Wiles; 4Q184 as Scriptural Interpretation” (107-

142); mika S. Pajunen: „The Prayer of man-

asseh in 4Q381 and the account of manasseh 

in 2 Chronicles 33” (143-161); Bil hah nitzan: 

„4Q470 In light of the Tradition of the renew-

al of the Covenant Between God and Israel” 

(163-176); Hannah Har ring ton: „How Does 

Intermarriage Defile the Sanctuary?” (177-195); 

Gudrun Holtz: „Temple and Purification 

rituals: From To rah to the Dead Sea Scrolls” 

(197-216); albert l.a. Hogeterp: „relations 

to Gen tiles in the Damascus Document and 

Bib li cal Tradition” (217-230); John Kampen: 

„‘To rah’ and authority in the major Sectarian 

rules Texts from Qumran” (231-254). (X. G.) 

Chancey, mark a. – meyers, Eric m., 

Alexander to Constantine: Archaeology of the 

Land of the Bible (aYBrl), new Haven és 

london:Yale university Press 2012, xv + 363 

pp., ISBn 978-0-300-14179-5. $ 40: 

az immár a Yale university által gondo-

zott anchor Bible sorozat reference library 

alsorozata célul tűzte ki többek között azt, 

hogy a Szentföld régészetének közérthető, 

ám a szakmai normáknak mindenben meg-

felelő áttekintéseit is az olvasók elé tárja. 

Ezért adták ki 1992-ben amihai mazar kö-

tetét, mely a térség régészetét a korai idők-

től a babiloni fogságig, valamint 2001-ben 

Eph ra im Stern kötetét, amely az északi or-

szágrész bukásától a perzsa kor végéig tár-

gyalja. Ezekhez járul harmadikként ez a kö-

tet, amelyik a hellenisztikus és római-kori 

Pa lesz ti na régészetéről számol be; s a három 

így együttesen immár lefedi mindazt az idő-

távot, amely a bibliatudománnyal foglalko-

zók számára elsőrendű fontosságú korszaka 

a Szentföldnek.

a két szerző kiváló ismerője a tárgykör-

nek. Eric meyers évtizedek óta végez ásatá-

sokat Palesztina különböző helyszínein, köz-

ben pedig három alkalommal is elnöke volt az 

american Schools of oriental re search szer-

vezetnek; mark Chancey pedig az ókori Ga-

li lea szakembere, amint ezt eddig megjelent 

monográfiái is jól példázzák. Két különbö-

ző kutatónemzedék munkájával állunk tehát 

szemben, s a könyv sikeresen ötvözi a két szer-

ző szakmai tapasztalatait és megközelítéseit.

a kötet tizenegy fejezetre oszlik. az első a 

perzsa- és hellenisztikus kor közötti átmenet 
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idejét tárgyalja (1-10), a második pedig a régi-

ónak a Diadokhoszok, majd a Hasmoneusok 

alatti korszakát (11-49). a harmadik fejezet 

ahhoz a személyhez kötődik, aki hosszú idő-

re maradandóan meghatározta a Szentföld 

arculatát: nagy Heródessel (50-82). ahogy 

a megelőző fejezet betekintést enged a gö-

rög városépítészet sajátságaiba, ez a fejezet 

a római építészet meghonosítását mutatja 

be. a negyedik fejezet a szentföldi régészet 

egy érdekes témájával, a környező világhoz 

képest mintegy zárványként létező Khirbet 

Qumrán-beli településsel és a holt-tenge-

ri tekercsekkel kapcsolatos régészeti mun-

kával foglalkozik (83-112). Ezután visszatér-

nek a terület nagyobb részére, és a Heródes 

halálától az első nagy felkelésig terjedő idő-

szakot tárgyalják a szerzők (113-138), ami-

kor úgy Jeruzsálemben mint Galilea fonto-

sabb központjaiban erőteljes építészeti fejlő-

dés figyelhető meg. a 6. fejezet egy balvégze-

tű korral, a két zsidó háború idejének emlé-

keivel foglalkozik (139-173); ezután viszont a 

fejezetek egyre inkább tematikus érdeklődé-

sűvé válnak. Először a kereszténység kiala-

kulása (174-202), majd a zsinagóga mint épít-

mény és intézmény felemelkedése (203-238) a 

vezérfonal. az ezt követő, kilencedik fejezet 

egy rendkívül fontos, ám gyakran figyelmen 

kívül hagyott terület felé fordul, és a pogány 

emlékek régészetét mutatja be (239-259). a 

könyv utolsó fejezet valójában egy esettanul-

mány, s egy fontos galileai város, Sepphoris 

kapcsán mutatja be a görög-római kultúra, 

és a zsidóság építészetének és művészetének 

kapcsolódásait (260-284). Végül, mintegy 

epilógusként, a konstantini korra koncent-

rálnak a szerzők, s a Szentföld keresztény 

jellegű átalakulásának kezdeteit tárgyalják 

(285-293). a kötetet alapos bibliográfia, szá-

mos képmelléklet, és részletes mutatók te-

szik használhatóvá. (X. G.)

Temple Scroll and Related Documents (PTS-

D S SP 7, szerk. J.H. Charlesworth et al.), 

Tü bin gen: mohr Siebeck 2011, xxvii + 414 

pp., ISBn 978-3-16-149755-1. € 109: a Prin-

ceton Theological Seminary 1994-ben jelen-

tette meg a holt-tengeri tekercsek kétnyelvű 

kiadására létrehozott ambíciózus sorozatá-

nak első kötetét. az eredeti tervek szerint 10 

egymást követő kötetbe szerkesztették vol-

na az anyagot, azonban hamar világossá 

vált, hogy ennél többre van szükség. a so-

rozat e 7. kötete így már a kilencedik helyet 

foglalja el a sorban: ez most a Templom-te-

kerccsel, és néhány hozzá kapcsolódó irat-

tal foglalkozik.

Bátran mondhatjuk: a Templom-tekercs 

(11Q19 és 11Q20) egyike a qumráni könyvtár 

legfontosabb iratainak. leghosszabb kéz-

irata több mint 8 méteres: ezzel méretét te-

kintve is a legter jedelmesebb a fennmaradt 

qumráni művek közül. Tartalma és tekin-

télyisége emellett eszmetörténeti szempont-

ból is kiemelkedő helyre állítja a holt-tenge-

ri tekercsek korpuszában. a Templom-te-

kercs valójában a „kánoni” Tóra, különös-

képpen a Deuteronomium újraírása; egyes 

kutatók szerint a Tóra „qumráni kiadása”, 

vagy a Pentateuchusnak egy a megelőzőkkel 

egyenértékű „hatodik könyve”. akárhogy le-

gyen is, az egészen biztos, hogy a Közösség 

rendkívül nagyra értékelte, különös becsben 

tartotta ezt a 67 hasábból álló művet.

a kötet, a sorozat szokásainak megfelelő-

en, mindegyik kézirathoz először alapvető 

bevezetést közöl, melyek az alábbi kérdése-
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ket tárgyalják: a mű tartalma, szövege, a ren-

delkezésre álló kéziratok viszonya, nyelve, 

szerkezete, előállása és forrásai, keltezése, te-

ológiája, viszonya a Héber Bibliához, vala-

mint a Közösség egyéb irataihoz. mindegyik 

bevezető rész alapvető bibliográfiával zárul, 

mely a szövegek korábbi kiadásai, fordításai 

és kommentárjai mellett a fontosabb másod-

lagos irodalmat is közli. Ezek után követke-

zik az adott mű bőségesen lábjegyzetelt két-

nyelvű kiadása: a héber részhez elsősorban 

olvasati kérdéseket, míg az angol fordítás-

hoz értelmezési kérdéseket tartalmazó jegy-

zetek kerülnek.

a kötet a Templom-tekercs legnagyobb 

kéziratával indít (11Q19; 1-173); ezt követi a 11. 

barlang másik kéziratának a szövege (11Q20; 

175-225). a következőkben három, a Temp-

lom-tekercshez hasonló, attól részleteiben 

eltérő, illetve a mű esetleges forrásául kínál-

kozó kézirat kiadása található (11Q21; 227-233 

– 4Q365a; 235-245 – 4Q524; 247-265). a kötet 

záró részében a Templom-tekercs különbö-

ző kéziratos változatainak egyesített, hipote-

tikusan rekonstruált szövege olvasható (266-

405). Ez egyfelől üdvözlendő lehet, másfelől 

azonban egy olyan szöveget generál, amely 

ebben a formában sohasem létezett, így a 

gyanútlan olvasót félrevezetheti.  (X. G.)

Stephen l. Cook, On the Question of the 

„Cessation of Prophecy” in Ancient Judaism, 

mohr Siebeck, Tübingen, 2011. 230 pp.

l. Stephen Cook 2009-ben írt doktori disz-

szertációját tartja a kezében az olvasó. a 

szerző művében a prófétaság megszűnésé-

hez/szüneteléséhez kapcsolódó elképzelése-

ket tárgyalja a második Templom korszaká-

ban, illetve az ezek alapjául szolgáló iratokat 

veszi sorra.

a XX. századig a tudósok általában úgy 

gondolták, hogy a próféták aktivitása meg-

szűnik a fogság után, a nép hazatérésével, 

majd új életre kel a keresztyénség megszüle-

tésével. Ez a gondolkodás változik meg, ami-

kor a kutatók felismerik, vagy felismerni vé-

lik – megközelítés kérdése, hogy a rendelke-

zésünkre álló források némelyikében más 

kép tárul elénk. akadnak ugyanis olyan for-

rásaink és vannak olyan korabeli irányzatok, 

amelyek a próféták folyamatos jelenléte mel-

lett foglalnak állást. E két nézet között kell 

hát döntenie a kutatónak és talán az olvasó-

nak is, ha végiglapozza Cook írását.

a mű három fő részt tartalmaz. az első, 

a témához kapcsolódó irodalmat tekinti át, 

kezdve az ókori forrásokkal, majd átugorva 

évszázadokat eljut a modern kor irodalmá-

ig, különösen részletesen tárgyalva a kuta-

tásban fordulatot hozó XX. századot. a ku-

tatástörténeti áttekintésből egyértelművé vá-

lik, hogy Adolf von Harnack kezdi el elsőként 

megalapozottan felvetni annak a lehetősé-

gét, hogy a prófétaságnak mégsem lett vol-

na vége Izraelben a fogság utáni időszakban 

(44.oldal). a XX. század végére pedig oly-

bá tűnik, nagyjából fele-fele a tradicionális, 

a prófétaság megszűnését, és az új keletű ál-

láspontot, a karizma folyamatosságát képvi-

selő kutatók száma.

a második és egyben legterjedelmesebb 

részben szerzőnk fő kérdésére keresi a vá-

laszt, vajon a zsidóság miként gondolko-

dott a próféták létezéséről ebben a korszak-

ban? azt lehet mondani, hogy Cook min-

den jelentős iratot, iratcsoportot kisebb-na-

gyobb részletességgel bemutat és megvizs-
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gál, kezdve az ószövetség bizonyságtevésé-

től, át a deuterokanonikus, a Holt tengeri és 

pszeudoepigráf iratokon keresztül alexand-

riai Philon-ig, majd folytatva a sort az Új-

szövetséggel, Josephus-szal, eljutva végül a 

rabbinikus irodalomig. a fejezetek jól átgon-

doltak, de sok esetben érezzük olvasva szer-

zőnk sorait, hogy kevesebb teret enged azok-

nak a véleményeknek a források értékelésé-

ben, amelyek a prófétaság folyamatossága 

mellett érvelnek szemben a tradicionális ál-

lásponttal.

a könyv harmadik nagy egysége a prófé-

taság megszűnésének/folyamatosságának je-

lenkori diszkussziójáról szól, ahol is egyér-

telművé válik, hogy Cook a prófétaság meg-

szűnése, majd a keresztyénség alatti újjáéle-

dése mellet foglal állást (lásd 188.oldal).

Ha összességében vizsgáljuk Cook művét, 

akkor megállapítható, disszertációja nagyon 

jó összefoglaló műnek tekinthető és kiváló-

an rámutat a tényre, miszerint egyes kérdé-

sekben a kutatók körbe-körbe járnak és csu-

pán egészen apró lépésekkel haladnak előre 

az idő múlásával. Így van ez a prófétaság ese-

tében is. alapvetően két jól megkülönböztet-

hető irányzat van a kutatáson belül. az egyik 

amellett érvel, hogy a „próféta”elnevezés tá-

gabb értelmezést tesz lehetővé, aminek kö-

vetkeztében, ha maga a próféta név el is tű-

nik egy-egy korszakban, az ehhez kapcsoló-

dó tevékenység megmarad és tovább él, csu-

pán máshogyan hívják (tanító, látó, Isten ál-

tal ihletett stb.). a másik álláspont képvise-

lői ragaszkodnak az elnevezéshez és a név 

megszűnésével igazolva látják a tézist: a pró-

fétaság megszűnt. a könyv nem nevezhető 

megrázóan új felismerések tárházának, aho-

gyan ezt szerzője is elismeri (192.oldal), vi-

szont kétségtelen értéke a témához kapcso-

lódó művek és észrevételek összefoglalása, 

valamint a különböző vélemények rendsze-

rezése. (K. N. V.)

The Dead Sea Scrolls in Scholarly Perspective. 

A History of Research (STDJ 99, szerk. D. 

Dimant), leiden: Brill 2012, xxii + 684 pp., 

ISBn 978-90-04-20806-3. € 199: 

Ez az elképesztően alapos és átfogó kötet a 

holt-tengeri tekercsek kutatásának hatvan 

esztendejét összegzi. 26 szerző 27 tanulmá-

nyát gyűjtötte össze a szerkesztő, hogy föld-

rajzi területenként sorra véve a kutatásban 

részt vevő nagyobb központokat, képet al-

kosson ennek a rendkívül dinamikus tudo-

mányágnak a kialakulásáról, fejlődéséről, és 

eredményeiről.

Valóban: már a legkorábbi évektől fel-

merült szintetizáló igényű munkák kiadá-

sának az igénye. Ennek kívántak megfelel-

ni frankofón területen Józef milik, angliá-

ban Geza Vermes, az Egyesült államokban 

pedig Frank m. Cross munkái. Később is, 

szinte minden évtized adott egy-egy össze-

foglaló munkát, a 90-es évek végén ezt pél-

daértékűen folytatta a leideni The Dead Sea 

Scrolls: A Comprehensive Assessment két köte-

te, vagy nem sokkal utána, de már ebben az 

évezredben az ugyancsak két kötetes oxfordi 

The Encyclopaedia of the Dead Sea Scrolls. mára 

a teljes szöveges anyag kiadásra került a hiva-

talos oxfordi DJD sorozatban is, így valóban 

aktuális e pezsgő kutatás történetének rend-

szerezett áttekintése is.

Dimant kötette három nagy részre ta-

golódik. az első főrész kilenc tanulmánya 

az amerikai kutatást tekinti át. E tanulmá-

nyok részben régiónkként, részben pedig 
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a tudományterület nagyobb ágazatai sze-

rint szerveződnek (mint a Közösség azono-

sítása és története, biblikus szövegek, szek-

tás és nem-szektás anyag, törvényi szöve-

gek, a nyelvek kérdése, vagy a töredékek és 

a kereszténység kapcsolata). a második fő-

rész az izraeli kutatással foglalkozik, mely-

nek a qumranológia sohasem volt mostoha-

gyermeke, és különösen az utóbbi években 

lendületes fejlődés tanúi lehetünk. nem vé-

letlen, hogy ebben a részben kiemelt hang-

súly esik az izraeli kutatókat különöskép-

pen foglalkoztató kérdésekre, mint a litur-

gikus és a halákhikus szövegek témaköre, 

vagy a régészeti feltárások. a harmadik fő-

rész tisztán földrajzi alapon mozog, és az 

európai qumrán-kutatást tekinti át. öröm 

látni, hogy a Fröhlich Ida által írt feje-

zetben („Qumran research in Eastern and 

Central Europe”, 621-642) a magyar tudósok 

Qumránnal foglalkozó művei és nézetei is 

bemutatásra kerülnek a nagyvilág számára, 

amely jelzi azt, hogy nyelvi elszigeteltségünk 

ellenére idehaza is komoly kutatása van a 20. 

század talán legjelentősebb biblikus és teoló-

giai felfedezésének. (X. G.)

matthew Edwards, Pneuma and Realized 

Eschatology in the Book of Wisdom, Forschun-

gen zur religion und literatur des alten 

und neuen Testaments, Band 242; Göttin-

gen, Vandenhoeck & ruprecht, 2012. 272 pp. 

– ISBn 978-3-515-53538-7.

matthew Edwards teológus, és amint ön-

magát aposztrofálja: „szabadúszó író” mun-

kája doktori tézisén alapul.

Könyvének első fejezete (Introduction) a 

Bölcsesség könyvének alapvető, bevezetés-

tani kérdéseit, közelebbről pedig a pneuma 

és az eszkatológia fogalmát tárgyalja. Előbbi-

ről azt állítja, hogy „elgondolkodtató és gon-

dolatébresztő téma a Bölcsesség könyvében” 

(19), utóbbiról tudvalévő, hogy meglehetősen 

modern, Edwards szavaival azt is mond-

hatnánk, hogy „mesterségesen megalkotott” 

(244) teológiai kifejezés, mégis „a Bölcs első 

része figyelemreméltó eszkatologikus kije-

lentéseket tartalmaz” (20). a könyv címé-

ben szereplő „megvalósult eszkatológia” ki-

fejezés kapcsán rögtön érdemes leszögez-

ni, hogy a szerző értelmezésében a realized 

eschatology a jelen kozmikus rendben megva-

lósult eszkatológiát jelenti. (Természetesen a 

Bölcs szerzőjének jelenéről van szó.)

a második fejezet (The Unity of Wisdom) 

a Bölcs különböző üdvösségábrázolásainak 

egysége mellett érvel, megalapozva a Bölcs 

értelmezéséhez a Kivonulás–Számok bibli-

ai könyvek elbeszélésének fontosságát (vö. 

Bölcs 10 újraértelmezését). mivel a Bölcses-

ség könyve az üdvösséget egy világon belü-

li és a világ által közvetített történésnek te-

kinti, a következő fejezetekben a pneuma és 

az eszkatológia fogalmait megalapozó gondo-

latokat találunk.

a harmadik (The Order of the Cosmos) 

és a negyedik fejezet (Creation and Matter) 

azt tárgyalja, hogy a Kiv–Szám elbeszélé-

sében a kozmosz az igazak javára rendel-

tett, a csodák pedig (ítélő és nevelő szerep-

ben) a pneuma működéseként tűnnek fel. 

Edwards a pneuma működését a teremtői 

cselekedet folytatásaként látja. 

a következő két fejezet a pneuma termé-

szetéhez különböző fogalmakon és értelme-

zéseken keresztül elemezve közelít (a koz-

mikus rend ágense, a lélek szubsztanciája, 

Szofia). az ötödik fejezet (Pneuma, Stoicism 
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and Antropology) az antropológiai szempon-

tot hozza közelebb hozzánk, a hatodik pe-

dig (Spirit in the Biblical Tradition) a bibliai 

gyökereket tárja fel, illetve kitér alexandri-

ai Philón nézőpontjára.

a hetedik fejezet (Personal Eschatology and 

Immortality in Wisdom) a Bölcsesség könyvé-

nek eszkatologikus nyelvezetét a bibliai és a 

görög szóhasználat kontextusába helyezi. a 

szerző elemzése szerint az igazak halál utá-

ni személyes sorsának ábrázolását ugyanaz 

a kozmikus irányultság jellemzi a Bölcses-

ség könyvében, mint a pneuma fogalmát. 

Edwards ezekkel a szavakkal foglalja össze 

a fejezet mondanivalóját, amelyben kitér a 

„megvalósult eszkatológia” fogalmára is: „a 

korábban eszkatologikusnak tartott nyelve-

zet, vagyis utalás Isten végső ítéletére, a Böl-

csesség könyvében arra szolgál, hogy leírja a 

teremtés folyamatban lévő mechanizmusait. 

a Bölcsesség könyve nem egy eljövendő kort 

vár, hanem a teremtés munkájának folytatá-

sát reméli, amely térdre kényszeríti a gono-

szokat, az igazakat pedig ítélőszékbe ülteti. 

Ebben az értelemben az eszkatologikus re-

ményről az derül ki, hogy az a kozmosz mű-

ködésében és az igazak folyamatos ítélő sze-

repében már megvalósult.” (199–200)

a nyolcadik fejezet (Hellenistic Kingship 

and Wisdom) kísérletet tesz annak felméré-

sére, hogy a Bölcsesség könyvének királyi, 

megvalósult eszkatologikus reményét meny-

nyire és hogyan lehet összekapcsolni a helle-

nista királyság történelmi és politikai reali-

tásával. 

a kilencedik fejezet (Providence and Fate 

in The Book of Wisdom) a Bölcsesség könyve 

és a sztoicizmus határterületén olyan fogal-

makat tárgyal, mint a sors/végzet és a gond-

viselés (vö. Bölcs 6,7; 14,3; 17,2.17; 19,4), ezek 

ugyanis Edwards szerint rendkívül közeli-

ek a „megvalósult eszkatológia” fogalmához. 

a gondviselés gondolata a Bölcsesség köny-

vében egyrészt a görög hagyomány univerza-

litására utal, másrészt a könyv szerzője a ki-

választás és a Törvény bibliai gondolatán szi-

lárdan állva újradefiniálja e fogalmat.

matthew Edwards munkája értékes 

tanulmány, különösen ajánlom a Bölcsesség 

könyve iránt érdeklődőknek. a kötet hasz-

nálhatóságát emeli a gazdag bibliográfia és 

az ókori források bibliai és Biblián kívüli he-

lyeinek mutatója. (Sz. X.)

Daniel m. Gurtner (ed.), This World and 

the World to come. Soteriology in Early Judaism, 

Bloomsbury, london – new Delhi – new 

York – Sidney, 2013. [lSTS (JSPS) 74] ISBn-

13: 978-0567028389. 384 pages. Paperback 

58,46 uSD. 

a kötetet különböző műfajokba (elbeszélé-

sek, apokalipszisek, zsoltárok, filozófiai szö-

vegek, holt-tengeri tekercsek, rabbinikus 

szövegek) rendezett 16 tanulmány alkotja, 

amelyek a második Templom időszakától 

kezdve bemutatják az egyes írások gazdag, 

szertágazó teológiai gondolkodását az üdvös-

ségről. a bevezetésben a szerkesztő ismerte-

ti a tudományos párbeszédet Emil Schürer 

klasszikusnak számító, újraírt politikai, val-

lás-, irodalom-, és intézménytörténeti mű-

vétől (History of the Jewish People in the Age of 

Jesus Christ) kiindulva E. P. Sanders művein 

át egészen a legkiválóbb biblikus lexikonok 

megfelelő szócikkéig. Ezt követően az üd-

vösségre vonatkozó bibliai szókincset elem-

zi. az érdeklődő olvasó kiváló tanulmányo-

kat olvashat michael F. Bird („Waiting 
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for His Deliverance”: The Story of Salva-

tion in Judith), J. r. C. Cousland („God’s 

Great Deeds of Deliverance’: Soteriology in 

3 Maccabees), Preston m. Sprinkle (The 

Hermeneutic of Grace: The Soterology of 

Pseudo-Philo’s Biblical Antiquities), loren-

zo DiTommaso (Deliverance and Justice: 

Soteriology in the Book of Daniel), John C. 

Poirier (on a Wing a Prayer: The Soteriol-

ogy of the Apocalypse of Abraham), Jonath-

an moo (The Few Wo obtain mercy: So-

teriology in 4 Ezra), Daniel m. Gurtner 

(on the other Side of Disaster: Soteriology 

in 2 Baruch), Grant macaskill (Personal 

Salvation and rigorous obedience: The So-

teriology of 2 Enoch), Kenneth atkinson 

(Enduring the lord’s Discipline: Soteriology 

in the Psalms of Solomon), ronald r. Cox 

(The royal road: The Soteriology of Philo 

of alexandria), Daniel J. Harrington SJ 

(„Saved by Wisdom” [Wis. 9.18]: Soteriology 

in the Wisdom of Solomon), alex P. Jas-

sen (Survival at the End of Days: aspects 

of Soteriology in the Dead Sea Scrolls Pe-

sharim), Ian Werrett (Salvation through 

Emulation: Facets of Jubilean Soteriology 

at Qumran), markus Bockmuehl (Grace, 

Works and Destiny: Salvation in Qumran’s 

Community rule [1QS/4QS]), Bruce D. 

Chilton (messianic redemtion: Soteriol-

ogy in the Targum Jonathan to the Former 

and latter Prophets), Jacob neusner (The 

restoration of Israel: Soteriology in rabbin-

ic Judaism) és G. W. E. nickelsburg (Sal-

vation among the Jews: Some Comments 

and observations) tollából. a kötetet, amely 

a második Templom időszakától datálha-

tó iratok üdvösségre vonatkozó ismereteink 

kincsesbányája, tanulmányozásra ajánlom. 

(Sz. X.)

Henze, matthias, Jewish Apocalypticism in 

Late First Century Israel. Reading Second Ba-

ruch in Context (TSaJ 142), Tübingen: mohr 

Siebeck 2011, x + 448 pp., ISBn 978-3-16-

150859-2. € 124: 

a kötet mintegy kibővített előszókét funk-

cionál a szerző hamarosan megjelenő nagy 

kommentárjához (Commentaries in Early 

Jewish Literature). Ebből következően e na-

gyon fontos — és meglehetősen kevéssé ku-

tatott — korai zsidó irat alapvető bevezetés-

tani kérdéseit tárgyalja (a kutatástörténethez 

lásd 53-70).

a kötet törzsanyagának első nagyobb fe-

jezete a 2  Báruk és a zsidó Szentírás viszo-

nyát vizsgálja, különös tekintettel a bibli-

kus Báruk-hagyomány fejlődésére és szer-

teágazó kibontakozására a második Temp-

lom korának késői szakaszában (71-126). Ez-

után az apokaliptikus forma (Isten kinyi-

latkoztatása) módjait vizsgálja a könyvben, 

és összehasonlítja a vele kortárs, és hason-

ló személetet tükröző másik nagy művel, a 

4  Ezdrással (127-186). a következő fejezet a 

Kr.u. 70-nel kezdődő korszak többi irodal-

mi alkotásával kontrasztálja az iratot, illet-

ve megkísérli elhelyezni a kor zsidó gon-

dolkodásának szellemi palettáján (187-252). 

Hosszas fejezetet szentel a szerző ezután a 

2 Báruk eszkatológiájának (253-320), melyet 

egy exkurzus követ a mű és a korai keresz-

tény gondolkodás viszonyáról (321-349). Ez 

a kérdés különösképpen is érdekes, hiszen 

nemrég rivka nir vonatkozó monográfiá-

jában éppenséggel a mű keresztény eredete 

mellett próbált — tegyük hozzá: sikertele-
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nül — érvelni. a könyv utolsó fejezete vége-

zetül a mű záró részének, Báruk levelének az 

alapvető problémáit vizsgálja (350-371).

Henze ez újabb könyve ismét csak érde-

kes, és jól megírt mű. Vizsgálódásainak is-

meretében türelmetlenül várjuk kommen-

tárját, mely minden bizonnyal hosszú időre 

meghatározza majd a 2  Báruk tudományos 

értelmezését. (X. G.)

Himmelfarb, martha, Between Temple and 

Torah. Essays on Priests, Scribes, and Vision-

aries int he Second Temple Period and Beyond 

(TSaJ 151), Tübingen: mohr Siebeck 2013, 

xii + 399 pp., ISBn 978-3-16-151041-0. € 129: 

martha Himmelfarb, a Princetoni Egye-

tem professzora, számos kiváó monográ-

fia szerzője a korai zsidóság menny- és po-

kol-fogalmáról, érdem-teológiájáról. Hasz-

nos bevezetése az apokaliptikához nélkü-

lözhetetlen olvasmány az e világszemlélettel 

foglalkozóknak. Ebben a kötetben néhány 

olyan, az utóbbi évtizedekben megjelent ta-

nulmányát gyűjtötte egybe, melyek a má-

sodik Templom korszakában és a későbbi 

ókorban működő zsidó szerzők néhány fon-

tosabb teológiai téma körül kikristályosodó 

gondolatait vizsgálják.

a kötet öt főrésze összesen húsz tanul-

mányt tartalmaz, az alábbi rendben. 1. Pa-

pok, szentélyek és Tóra: The Temple and 

the Garden of Eden in Ezekiel, the Book of 

the Watchers, and the Wisdom of Ben Sira 

(11-25); levi, Phinehas, and the Problem of 

Intermarriage at the Time of the macca-

bean revolt (27-47); Torah, Testimony, and 

Heavenly Tablets: The Claim to authority 

of the Book of Jubilees (49-59); Earthly Sac-

rifice and Heavenly Incense: The law of the 

Priesthood in aramaic levi and Jubilees (61-

77); Temple and Priests in the Book of the 

Watchers , the animal apocalypse, and the 

apocalypse of Weeks (79-92); „Found Writ-

ten in the Book of moses”: Priests in the Era 

of Torah (93-108). 2. Tisztasági kérdések a 

holt-tengeri tekercseken: Sexual relations 

and Purity in the Temple Scroll and the-

Book of Jubilees (111-133); Impurity and Sin 

in 4QD, 1QS, and 4Q512 (135-159); The Pu-

rity laws of 4QD: Exegesis and Sectarian-

ism (161-173); The Polemic against the Ṭevul 

Yom : a reexamination (175-188). Zsidóság 

és hellenizmus: Judaism and Hellenism in 

2 maccabees (191-210); Elias Bickerman on 

Judaism and Hellenism (211-220); The To-

rah between athens and Jerusalem: Jewish 

Difference in antiquity (221-234); „He Was 

renowned to the Ends of the Earth” (1macc 

3:9): Judaism and Hellenism in 1 maccabees 

(235-254). 4. mennyei utazások: Heavenly 

ascent and the relationship of the apoca-

lypses and the Hekhalot literature (257-282); 

revelation and rapture: The Transforma-

tion of the Visionary in the ascent apoca-

lypses (283-293); The Practice of ascent in 

the ancient mediterranean World (295-305); 

merkavah mysticism since Scholem: rachel 

Elior’s The Three Temples (307-325). 5. a 

pszeudepigrafa és a középkori zsidó iroda-

lom: r. moses the Preacher and the Testa-

ments of the Twelve Patriarchs (329-349); 

Some Echoes of Jubilees in medieval Hebrew 

literature (351-370). (X. G.)

Odes of Solomon. A Commentary by michael 

latt ke. Translated by marianne Ehr-

hardt. Edited by Harold W. attridge. 

(Her me ne ia – a Critical and Historical Com-
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mentary on the Bible) Fortress Press, minne-

apolis, xxxviii + 678 pp. ISBn 9780800660567.

Immár angol nyelven is elérhető michael 

lattke eredetileg németül írt, három kö-

tetes kommentárja (1999–2005) az értékes 

Hermeneia sorozatban. a kiadás érdekessé-

ge, hogy a szerző a 2005 óta eltelt idő pub-

likációit is bedolgozta az angol kiadásba. a 

Salamon neve alatt fennmaradt ódák szerző-

je azért fordulhatott az énekes (az 1 Kir 5,12 

szerint Salamon mintegy ezeröt ének szer-

zője volt), bölcs király felé, hogy tekintélyt 

kölcsönözzön írásának. az alapos beveze-

tést követően (Korai szövegtanúk; Salamon 

ódáinak kéziratai és idézetei; Szerzőség; a 

kompozíció keltezése; a kompozíció nyel-

ve; Származási terület; Salamon ódái és he-

lye az ókori vallásban és irodalomban; Iro-

dalmi formák és eszközök Salamon ódái-

ban; Salamon ódáinak kiadásai és fordításai 

1909-ig; Salamon ódáinak kiadásai és fordí-

tásai 1909-től) kerül sor a 42 óda fordításá-

ra és magyarázatára. a kiadást gazdagítja a 

42 exkurzus, egy konkordancia és a váloga-

tott irodalomjegyzék, illetve gazdag mutatók 

és táblázatok.

lattke művét főleg a korai zsidóság, 

gnoszticizmus és kereszténység iránt érdek-

lődőknek ajánlom. (Sz. X.)

lawrence, Paul, The Lion Concise Atlas of 

Bible History, oxford: lion Books 2012, 192 

pp., ISBn 978-0-7459-5532-2. £ 12.99: 

Ha egy bibliai atlaszban a ketef hinnomi te-

kercs fotója szerepel, akkor gyanút kell fog-

junk. ugyanis dacára annak, hogy de facto 

ez a világ legrégibb kézirata (i.e. 7-6. sz., a 

num. 6:24-26 –ot tartalmazza), a teológi-

ai segédkönyvek rendszeresen elakadnak a 

qumráni anyag hangsúlyozásánál, aztán az 

epigráfiai anyagot szinte teljesen ignorálják. 

Ez nem mondható el a „kis lion” esetében, 

a Biblián kívüli anyag szépen prezentált: 

Ketef Hinnom (10.o.), 11QPsa Qumránból 

(11.o.), arámi felirat Ergiliből (18.o.), Gil-

games eposz töredék (14.o.), Babiloni világ-

térkép (17.o.), Hammurabi oszlopa (36.o.), 

Gezeri naptár (67.o.), mesa sztélé (80.o.), II. 

Jeroboám híres oroszlános pecsétje (81.o.), 

Tirhaqa fáraó gránit shabtija (92.o.), Siloam-

felirat (93.o.), lákis, 2-s számú osztrakon 

(100.o.), Cyrus cylindere, (109.o.), lXX Pap.

manch. 458 kézirat (119.o.), Gallio proconsul 

felirata (147.o.) Chester Beatty papirusz II 

(163.o.).

a felvételek természetesen jó minőségűek, 

bár epigráfiai kutatáshoz nyilván nem eze-

ket használjuk, hanem a nagy gyűjteményes 

munkákat, de a célnak, vagyis a szemlélte-

tésnek tökéletesen megfelelnek. Két meg-

jegyzés kívánkozik még a recenzenstől ide: 

1) nem találunk olyan történelmi korszakot, 

amiből nem választottak volna fontos írás-

beli emléket; 2) nem ismerek még egy olyan 

modern atlaszt, ami követné a tudományos 

eredmények alakulását és azt beépítené ilyen 

szinten egy atlaszba. Jól átgondolt válasz-

tás korszakolva, jó fényképekkel, tájékozott-

ság – röviden így jellemezhetjük az epigráfi-

ai anyagot. 

Hasonlóan erős az összehasonlító vallás-

történeti anyag, gondoljunk itt akár az írásos 

anyag, akár a tárgyi kultúra bemutatására. 

látszik, hogy a kiadvány szerzője jól képzett 

orientalista, aki nem csak a héber, hanem 

az ékírásos anyagban is otthonosan mozog, 

ahogy a régészetben is. 
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Egy bibliai atlaszban természetesen más 

illusztrációs anyag is helyet kaphat: család-

fák bemutatása (23., 124.o.), kronológiai táb-

lázatok (77., 127.o.) és felsorolások (103.o.), 

ill. régiségtani témák: Kánaán földrajza, 

éghajlata, hadviselés, írástörténet. Szemé-

lyes kedvenceim a három dimenziós térké-

pek (43.o., 57.o., ). Ebben a formában na-

gyon hasznos segédanyag egy ilyen kiad-

vány az ókori Izráel történelmének, földraj-

zának, anyagi kultúrájának tanulmányozá-

sához, színes sokrétűségénél és olcsóbb ár-

fekvésénél fogva erős konkurenciája lesz a je-

lenleg egyetlen magyar nyelvű felsőkategó-

riás bibliai atlasznak is. napjaink bibliai at-

laszaiban modern felvételek is találhatóak a 

már azonosított bibliai helységekről. nem 

kivétel ez alól a „kis lion” sem: a számtalan 

felvétel felsorolása itt fölösleges, de a spekt-

rum itt is széles Jerikó telljének fotójától a li-

banoni cédrusok fényképig sok-sok fotó éke-

síti a könyvet, még a Hubble teleszkóp híres 

Hélix nabula felvétele is itt van (a naSa tu-

dósai „Isten szemének” nevezik). a 2006-os 

„nagy” lion atlasz rövidített változata még 

így is erős kiadvány.

Bibliai atlaszoknál beszélni kell az 

exegetikai oldalról is. amíg a hazánkban je-

lenleg regnáló nagy bibliai atlasz erősen kon-

zervatív, s csupán a bibliai elbeszéléseket 

parafrazálja, addig itt exegetikai háttérmun-

ka is volt. Visszafogottság jellemzi és mérsé-

kelt konzervativizmus, ugyanakkor érdek-

li a szerzőt az adott fontosabb probléma és 

őszintén beszél is róla. általánosságban az 

őszinte és szépen, nem bántóan megfogal-

mazott problémafelvetés, valamint az óva-

tos, mérsékelten konzervatív válaszadás jel-

lemző erre az atlaszra. Tudományos megala-

pozottságában, sokrétűségével, olvasóbarát 

megoldásaival egy ilyen nyomtatott atlaszt 

meggyőződésem szerint csak egy interaktív 

digitális térkép tud majd felülmúlni, ebben a 

műfajban, a nyomtatott bibliai atlaszok közt 

többet és nagyobbat alkotni jelenleg nem le-

het. Pontosan ezért számíthat majd sikerre a 

készülő magyar fordítás is. (E. L. S.)

Shirley lucass, The Concept of the Messiah 

in the Scriptures of Judaism and Christianity, 

Bloomsbury, london – new Delhi – new 

York – Sidney, 2013. [lSTS (JSPS) 78] ISBn-

13: 978-0567153975. 256 pages. Paperback 35,96 

uSD. 

a könyv a messiási eszmét tárgyalja: a kuta-

tás állását, a különböző megközelítési mó-

dokat (1. fejezet), egyes zsidó írók (J. Kla us-

ner, G. Vermes) Jézus messiási mivoltára 

vonatkozó nézőpontjait (2. fejezet), a mes-

sianizmus alapját szolgáló ókori közel-keleti 

(3. fejezet), valamint a zsoltárokban (4. feje-

zet) és a prófétáknál található király-eszmét 

(5. fejezet), a főpap (6. fejezet) és az Ember-

fia mint Felkent alakját a második Templom 

időszakából (7. fejezet), a messiási-kérdést az 

Újszövetségben (8. fejezet). a keresztényeket 

és a zsidókat érintő párbeszédhez is ad néhány 

gondolatot (a Felkent személye; a messiás 

szerepe; a messiás szerepének követelmé-

nyei), végül rendkívül gazdag irodalomjegy-

zékkel látja el a téma iránt érdeklődő olvasót, 

ami talán a könyv legnagyobb értéke. a köte-

tet jó szívvel ajánlom azoknak, akik alapve-

tő ismereteket szeretnének szerezni a messi-

ási eszmével kapcsolatban. (Sz. X.)

oegema, Gerbern S., Early Judaism and 

Modern Culture. Literature and Theology, 
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Grand rapids: Eerdmans 2011, xvi + 236 pp., 

ISBn 978-0-8028-6444-4. $ 30: 

a Kanadában oktató kutató számos szak-

könyve után egy olyannal jelentkezett, amely 

átfogó módon közelíti meg az ókori apokrif és 

pszeudepigráf irodalmat. azt kívánja kimu-

tatni, hogy ezeknek a műveknek nem pusz-

tán történet vagy irodalmi jelentősége van, ha-

nem fontos adalékul tudnak szolgálni teoló-

giai szempontból is. ahogy írja, a korai zsi-

dóság teológiai nézeteinek beépítése a kortárs 

kutatásba az egyik leginkább figyelmen kívül 

hagyott területe ezen iratok vizsgálatának.

Ezen célkitűzés értelmében könyve anya-

gát 10 nagy téma köré rendezi. Ezek a követ-

kezők. Korai zsidóság és a Szentírás (22-36), 

k.zs. és a filozófia (37-43), k.zs. és az ön-

azonosság kifejeződése (44-51), k.zs. és az 

irodalom világa (52-79), k.zs. és a gender-

problémakör (80-96), k.zs. és az etika kér-

dései (97-110), k.zs. és a vallásközi párbe-

széd (111-123), k.zs. a hagyomány és a politi-

ka között (124-142), k.zs. és rabbinikus zsidó-

ság (143-153), k.zs. és a korai egyház (154-172. 

Jóllehet a kötet egyes tanulmányai érdekes 

meglátásokat tartalmaznak, azok egymástól 

elszigetelt fragmentumok maradnak. Sok-

szor sem az egyes fejezetek nem állnak össze 

egésszé, sem pedig a könyv egésze nem ké-

pez valami olyan rendszert, amelyet az ígére-

tes témafelvetés alapján várni lehetne.

Kérdéses továbbá, hogy kinek is szól egy-

általán ez a kötet? a szakembernek kevés, a 

„külső” érdeklődőnek sok az, amit és ahogy 

összegyűjt. mindazonáltal alkalmas arra, 

hogy felhívja a figyelmet: a szakmának igen-

is hangsúlyt kell helyezni arra, hogy e gazdag 

irodalom teológiai értéke se süllyedjen el a 

róla szóló diskurzus folyamán. (X. G.)

Schwartz, Daniel r., Reading the First 

Century. On Reading Josephus and Studying 

Jewish History of the First Century (WunT 

300), Tübingen: mohr Siebeck 2013, xviii + 

204 pp., ISBn 978-3-16-152187-4. € 79: 

Daniel Schwartz, egyike talán a legki-

válóbb izraeli ókortörténészeknek, ebben 

a munkájában a Kr.u. első századot elem-

zi Flavius Josephus történetírása alapján. a 

kor rendkívüli jelentőségű eszmetörténeti 

szempontból: a kereszténység születése, va-

lamint a jeruzsálemi Templom Titusz álta-

li lerombolása, ami a zsidóság szellemi fej-

lődése számára teremtett új kihívást, egy-

aránt ekkor megy végbe. S jóllehet Josephus 

az egyik legfőbb vonatkozó forrásunk, fi-

gyelembe kell vennünk, hogy amit leír,csak 

részben történetírás, nagyrészt a kor sajá-

tos szempontú értékelése. Ez az a szempont, 

ami Schwartz érdeklődésére számot tart. 

Egyfelől számot kell vetni Josephus irodal-

mi modelljeivel éppúgy, mint a kortárs ese-

mények menetével, látni kell, mikor beszél 

zsidóként, mikor római stílusú történetíró-

ként, sok esetben ráadásul megértését filoló-

giai problémák is nehezítik. Schwartz sze-

rint megfelelő módszer használatával még-

is rekonstruálható az első század története 

Josephus segítségével: először a szöveg prob-

lémáit kiküszöbölve, majd számot vetve iro-

dalmi előképeivel, forrásaival, és sajátos írói 

szándékával, valamint összevetve műveinek 

anyagát egyéb kortárs forrásokéval.

a kötet hat fő fejezetre oszlik. 1. „Intro-

duction: Who needs Historians of the First 

Century?” (1-26); 2. „Beneath the Text: What 

Text Shall We read?” (27-70); 3. „Within 

the Text: meaning in Context” (71-93); 4. 

„Behind the Text: Josephus’ use of Sources” 
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(94-109); 5. „among Texts: rubbing Sources 

Together” (110-166); 6. „above the Texts: 

The Big Picture” (167-181). a kötet törzsanya-

gát két függelék zárja. az első arnaldo 

momigliano egy módszertanilag rendkívül 

fontos tanulmányának angol fordítását közli 

(„The rules of the Game in the Study of an-

cient History”, 182-189), a második pedig egy 

válogatott lista a történeti módszer elméleté-

vel foglalkozó monográfiákból (190). a köte-

tet részletes mutatók zárják. (X. G.)

Spigel, Chad S., Ancient Synagogue Seating 

Capacities. Methodology, Analysis and Limits 

(TSaJ 149), Tübingen: mohr Siebeck 2012, 

xii + 406 pp., ISBn 978-3-16-151879-9. € 129: 

Ez a könyv Spigelnek a Duke university-n 

2008-ban megvédett doktori disszertációjá-

nak az átdolgozott és kibővített változata. 

a szerző késő-ókori zsinagógákat vizsgál, 

abból a szempontból, hogy vajon hány sze-

mélynek biztosítottak helyet ezek az épüle-

tek egy-egy istentiszteleti alkalom idején. Ez 

a látszólag nagyon szűk szakmai érdeklődés-

re számot tartó terület azonban rendkívüli 

jelentőségű: az eredmények alapján ugyan-

is képet alkothatunk a késő-antik zsidóság 

vallási szokásainak közösségi aspektusairól. 

Spigel a bevezető fejezetben elővételezi 

kérdésfeltevésének fontosságát, és összegzi 

az eddigi kutatást. Ezután két alapvető témát 

tárgyal („The Seating Capacity methodology: 

Defining ancient Synagogue Worship”, 25-

49): hogy milyen vallásos alkalmaknak adott 

helyt a késő-ókori zsinagóga, illetve, hogy mi-

lyen berendezési tárgyak tartoztak hozzá. 

Ezek a tényezők ugyanis alapvetően határoz-

zák meg egy épület befogadóképességét. Har-

madik fejezetében a módszertan koefficiense-

ire koncentrál: mekkora területre van szüksé-

ge egy álló és egy ülő embernek, mekkora he-

lyet biztosítottak a falak mellett húzódó, ál-

landó kőpadok, milyen további ülőalkalma-

tosságok használatát adatolhatjuk.

a könyv következő részét részletes eset-

tanulmányok sorozata alkotja (75-139). Első-

ként az egyik legrégibb zsinagógát, a Galilea 

és a Golán határvidékén fekvő Gamlát vizs-

gálja, majd az ún. Tetracomia, azaz a „négy-

fa lu” zsinagógáit: nabrateint, Khirbet Se mát, 

mei ront és Hus Halavot. mindegyik esetta-

nulmány ugyanazokon a lépéseken megy ke-

resztül: az épület, a feltételezhető istentisz-

teleti alkalmak és a tájolás, ezután a fentebb 

megállapított módszerek alapján a befogadó-

képesség kiszámolása, majd ennek kon trasz-

tá lá sa az általános demográfiai adatokkal. Vé-

gezetül az adott település társadalmi és vallá-

si viszonyaira vonatkozó elemzés következik. 

a szerző könyvének terjedelmes, hatodik fe-

jezetében ábécérendű katalógusát közli a ké-

ső-ókori Palesztina 57 legfontosabb zsinagó-

gájának, mindegyiknek összegző elemzését 

nyújtva (141-337).

Végeredményei meglepőek: valószínűsít-

hetjük, hogy a késő-ókori Palesztinában az 

emberek nagy többsége nem látogatta rend-

szeresen a zsinagógai istentiszteleteket. En-

nek tágabb összefüggései természetesen meg-

haladják e könyv terjedelmét és célját. Spigel 

azonban felbecsülhetetlen értékű szolgála-

tot tett a kutatásnak azzal, hogy a vonatkozó 

adatokat aprólékosan összegyűjtötte, s köny-

vét rendkívül jól használhatóan, következete-

sen szerkesztette meg. a kiváló minőségű fo-

tók, rekonstrukciók és alaprajzok csak emelik 

a szöveg értékét. (X. G.)
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Stone, michael E., Ancient Judaism. New Vi-

si ons and Views, Grand rapids: Eerdmans 2011, 

xiv + 242 pp., ISBn 978-0-8028-6636-3. $ 30: 

a szerző a korai zsidóság kiváló ismerője, 

számos könyv, köztük egy 4  Ezdrással fog-

lalkozó nagy kommentár írója, nem melles-

leg elismert armenológus. Ebben az átfogó 

könyvében dialógust létesít az elmúlt évtize-

dek kutatásával, és megkísérel új értelmezési 

irányokat javasolni a korai zsidóság korsza-

kának gondolkodásával kapcsolatos néhány 

alapvető kérdésben. Ennek során különös fi-

gyelmet fordít arra, hogy ne későbbi hitelvek 

által meghatározott szemszögből tekintsen 

az anyagra, így kiküszöböljön számos olyan 

értelmezést, amelyek — ha elvonatkozta-

tunk pl. azon teológiai rendszerektől, ame-

lyek hátterében azok megszülettek — nem 

állnak összhangban mindazzal, amit a má-

sodik Templom korának eszmerendszerei-

ről in se tudunk. 

a könyv hét alapvető fejezetből áll. a pro-

vo ka tív és figyelemfelkeltő első fejezet után 

(mely felhívja a figyelmet többek között a 

különböző ortodoxiák értelmezésbeli torzí-

tásaira, a rendelkezésre álló források és azok 

hagyományozása problémáira, vagy éppen 

egyes iratok esetén a kritikai szövegkiadás-

ok hiányára), többé-kevésbé független, na-

gyobb témákat jár körül. Ezek: az ádám- és 

a Hénok-hagyomány; az apokaliptikus törté-

netírás eredete, fejlődése és jellegzetességei; a 

vallásos tapasztalat, és ennek psze u de pi gra-

fi kus formájú közlése; a Szent í rás kikristá-

lyosodása; a hagyományozás mul ti for mi tá-

sa; és a művek különböző formákban történt 

megőrzése és kezelése. (X. G.)

a könyvismertetéseket írták:

 E. l. S.     Egeresi lászló Sándor

 K. n. V.     Kókai nagy Viktor

 Sz. X.      Szabó Xavér

 X. G.      Xeravits Géza
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