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BEVEZETÉS 

Bibliatudományi periodikánk legújabb kötete ezúttal egy ószövetségi 
(rész-)könyv, Deutero-Izajás köré szerveződik. A szakirodalom immár 
jó két évszázada ezen a néven emlegeti Izajás próféta könyvének 40-
55. fejezeteit, a könyv egy olyan egységét, amely markánsan különbö-
zik kortörténeti hátterét, célját és stílusát illetően szövegkörnyezetétől. 
Ezek a babiloni fogság keserű éveiben kialakulni kezdett fejezetek a 
Héber Biblia leggazdagabb hatástörténetű részeihez tartoznak, s a ko-
rai zsidóság egyes áramlataitól kezdve a kialakuló keresztény gondol-
kodásig számos helyen észrevehetjük befolyását. 

E kötet anyaga a PRTA egy exegetikai szemináriuma keretében 
gyűlt össze, ahol a hallgatók Deutero Izajás néhány jellemző kérdését 
illető kortárs tanulmányt fordítottak magyarra. Görgey Etelka pedig 
arra a feladatra vállalkozott, hogy a könyv kutatásának néhány mai 
kérdését ismertesse. Tekintettel arra, hogy e szám szerzői és fordítói 
mindannyian reformátusok, a névhasználat az ott megszokott formá-
kat tükrözi. 

Végezetül köszönet illeti a szerzőket, akik szívélyesen hozzájárul-
tak tanulmányaik magyar nyelvre fordításához és megjelentetéséhez. 

 
 

Pápa, 2006. októberében 
 
 
 
             Xeravits Géza 
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1.  BEVEZETÉS 

Anyone who attempts to offer a „new solution” should know that „new” 
must stand for „one more” and „solution” for „attempt”… 

mondja H.E. von Waldow  cikkében (1968), amikor megpróbál végig-
tekinteni az akkor elmúlt évtizedek Deutero-Ézsaiás magyarázattörté-
netén, és elősorolja mindazokat az elméleteket és ötleteket, amelyeket 
a legújabb kritikai módszerek alkalmazása hozott a könyv magyará-
zattörténetébe (különösen az Úr Szolgája-szakaszokéba). Ez a nem kis 
rezignációról árulkodó mondat igazán megfogott, mivel már teológus-
ként sem igazán sikerült megértenem a teóriagyártás lélektanát. Azt 
hiszem, még a gimnáziumi magyarórák késői utóhatása ez, amikor is, 
ha valamely diák olyan kijelentést mert megkockáztatni, miszerint: „a 
szöveg itt azt jelenti, hogy…”, illetve a közkedvelt „a költő ezzel azt 
akarja mondani (vagy: azt gondolta), hogy…”, a tanár kezének egyet-
len mozdulatával elhallgattatta a szerencsétlen delikvenst, s a naplóba 
egy szép, egészséges elégtelen került, jelezvén, hogy az illető diák 
még mindig nem tanulta meg minden írásmagyarázat alapvető sark-
kövét, amelyet akaratán kívül Arany János fogalmazott meg a maga 
híresen tömör „gondolta a fené”-jével. 
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A belém nevelt ilyen óvatosságot csak tovább növelte az a tény, 
hogy Arany János esetén a szöveg magyarázója nem csak a szöveget 
látta maga előtt, hanem további olyan tényekkel is tisztában volt, mint 
például a mű egységes volta, a szerző személye, valamint a keletkezés 
helye és ideje — csupa-csupa olyan dolog, ami után egy bibliamagya-
rázó csak sóvároghat. S ennek ellenére kudarcot vallott az értelmezés-
nél. Külön „segítség” volt számára mindezek után még az is, hogy ezt 
a tudomására is hozták. 

Ezek a segédeszközök — és ezek mindegyike! — hiányzik, amikor 
valaki bibliamagyarázatba fog. Még soha egy olyan bibliai könyvet 
nem láttam, amelynél a szerző, az egységesség, a keletkezési hely és 
idő kulcsfontosságú(nak tűnő) kérdéseiben ne szerepeltek volna akár 
egészen zavarba ejtően szélsőséges elképzelések — némelyike még 
kuncogásra is kényszerített volna, ha nem éreztem volna olyan nagy-
nak a tétet: a Biblia értelmének, értelmezhetőségének kérdését. 

A helyzet — ahogy von Waldow sóhaja is mutatja — nem külön-
bözik Deutero-Ézsaiás esetében sem. Eichhorn vagy Döderlein óta (a 
vita, hogy ki „találta meg” először Deutero-Ézsaiást, a mai napig nem 
teljesen eldöntött, vö. Young [1958]) szinte folyamatosan születnek új 
teóriák az immár leválasztott szöveg (Ézs 40-66. fejezetek) szerzőjéről, 
datálásáról, keletkezésének helyéről, főbb témáiról, liturgiai-kultuszi 
szerepéről és egységességéről. Kövessük ezeket nagy vonalakban végig! 

2.  A VIZSGÁLT SZÖVEG ELHATÁROLÁSÁNAK KÉRDÉSEI 

Bő száz évvel Eichhorn és Döderlein után, 1892-ben B. Duhm tovább 
tagolta az egységet a 40-55 és az 56-66. fejezetekre, illetve ő volt az is, 
aki az Úr Szolgájának dalait elkülönítette a szövegen belül, és későbbi 
beillesztésnek véve külön egységként magyarázta. Megállapításai — 
ahogy Mettinger (1983) később meg is jegyezte róla — teóriából hama-
rosan axiómává nőtték ki magukat a XX. század Deutero-Ézsaiás-ma-
gyarázataiban. Pedig ő még nagyjából egységesnek kezelte a szöveget, 
igaz, meglehetős szabadsággal élt vele: törölt belőle részleteket, cserélt 
fel és alakított át sorokat ott, ahol véleménye szerint ezt az „eredeti 
költeményhez” való visszajutás megkövetelte. 

A 40-66 (vagy 40-55) fejezetekhez időről-időre további részek is 
csatlakoztak: a 34-35. fejezeteket jónéhány magyarázó Deutero-
Ézsaiáshoz tartozónak tartotta, és aszerint is magyarázta, így pl. Tor-
rey (1928), McKenzie (1968), Kaufmann (1970), sőt, újabban pedig Wil-
liamson (1994), igaz, az ő esete kissé különbözik felsorolt elődeitől, 
mivel ő Deutero-Ézsaiást Proto-Ézsaiás tudatos folytatójának és egy-
úttal szerkesztőjének is tartja, s ez magyarázza az esetenkénti deutero-
ézsaiási szakaszokat a proto-ézsaiási műben. Ez bizonyos szempont-
ból Kissane (1943) elgondolására emlékeztet: ő a 40-66. fejezeteket 
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azon szerkesztő munkájának tulajdonította, aki az egész 1-39-et egy-
beszerkesztette. Ebből az 1-35 a 8. századi Ézsaiás keze munkája, a 36-
39-es fejezeteket azonban a szerkesztő a Királyok könyvéből emelte 
hozzá. Hasonló gondolatot képvisel Roberts (1982), aki ugyan a 34-35-
öt nem tárgyalja cikkében, de maga is úgy gondolja, hogy Deutero-
Ézsaiás Proto-Ézsaiás teológiájának tudatos átvevője és továbbfejlesz-
tője. Van persze olyan vélemény is (Elliger [1978]), miszerint Trito-
Ézsaiás lett volna az Ézsaiást továbbíró Deutero-Ézsaiás továbbírója. 
Morgenstern (1958) a 34-35. fejezeteket Trito-Ézsaiásnak tulajdonítja. 
Blenkinsopp (2000: 50 és 80) azonban nem ért egyet azzal, hogy Deu-
tero-Ézsaiás akár kiegészítője, akár egyfajta interpretációja lett volna 
Ézsaiás könyvének, de azt részben elfogadja, hogy Trito-Ézsaiás szer-
kesztésének nyomai a 49-55. fejezetekben utolérhetők, sőt, későbbi 
szerkesztések találhatók a 34-35. fejezetekben is, ezeket azonban nem 
lehet egyértelműen Deutero-Ézsaiásnak tulajdonítani. 

E kis felsorolás talán nem érint minden fontos magyarázót, de azt 
bemutatja, mennyire szerteágazók a vélemények már eleve arról a 
kérdésről, hogy melyik egyáltalán az a kérdéses szöveg, amelyet a 
„Deutero-Ézsaiás” elnevezés alatt értünk. 

3.  A FORMAKRITIKAI ISKOLA MEGJELENÉSE ÉS HATÁSA 

A corpus azonban nem maradt mindig ilyen egységes. Már igen korán 
(Duhm-tól kezdve) két részre osztották, a 40-48-ra és a 49-55-re, illetve 
bizonyos esetekben kivették belőle az Úr Szolgájának és a bálványelle-
nes beszédeknek a szakaszait, s ezeket külön magyarázták. 1914-ben 
azonban H. Gressmann (1914) a történeti kritikát nem tartva immár 
elégségesnek Deutero-Ézsaiás magyarázatánál, először alkalmazta a 
formakritikai módszert a 40-55. fejezetekre, és az eddigi, részleges 
egység teljesen eltűnt, helyette maradt 49, egymástól független prófé-
tai mondás. A formakritika ezután meghatározó maradt Deutero-
Ézsaiás könyvének magyarázatában,1 de fontos megemlíteni, hogy a 
könyv ilyesfajta szétdarabolása ellen már a kritikai iskola néhány 
képviselője is igen korán felemelte a szavát (Torrey, 1928),2 illetve a 
módszer az Egyesült Államokban még sokáig nem nyert igazi elisme-
rést.3 S. Smith (1940: 6kk) például a formakritikusok eredményeit 
tekintve, és azok különbözőségeit látva úgy gondolta, hogy az ered-
mény maga mutatta a módszer használhatatlanságát. Muilenburg 
 

1 Legfontosabb közülük: Mowinckel 1961 és 1931; Köhler 1923; Begrich 1938. 
2 Torreyt a könyv szétdarabolása, szavaiból ítélve, igazán felháborította, hiszen így 

fogalmaz a formakritikai iskola munkájáról: „The paring process, begun with a penknife, 
is continued with a hatchet, until the book has been chopped into hopless chunks” (1928: 
15). „Mistaken”-nek nevezte a Szolga dalainak különválasztását is (1928: 137). 

3 Vö. erről von Waldow, 1968: főleg 264kk. 
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(1956) és Westermann (1964; 1964a és 1966) pedig ugyan maguk is 
éltek a formakritika eredményeivel, mégis megpróbálták a szakasz 
egységét is valamennyire fenntartani. Szerintük Deutero-Ézsaiás fel-
használta a különböző irodalmi formákat, és úgy alkotott egységes 
művet belőlük. Melugin (1971) az ő nyomukat követve Deutero-
Ézsaiást „collector”-nak nevezi, aki 

was heavily influenced by traditional literary genres, both from Wisdom 
and from Psalm literature (…) he was remarkably free to transform some 
of these genres and to create, as it were, his own stereotyped genres.4

Franke (1991) pedig egyáltalán nem érti, hogy a különböző formák 
miért indikálják maguktól értetődően, hogy különböző költemények-
ről vagy prófétai beszédekről van szó — miért nem elképzelhető sok, 
különböző forma létezése egy kompozíción belül? A mai napig is van 
azonban olyan vélemény, amely szerint a szöveg semmiféle kohézió-
val nem bír, rövid mondások antológiaszerű gyűjteménye, azaz: nem 
irodalmi kompozíció (Coggins [1998]). 

3.1.  Szóban vagy írásban? 

A formakritikai vizsgálat egyik hozadéka volt az a kérdés, amely azt 
vizsgálta, Deutero-Ézsaiás könyve vajon mennyire tekinthető szóbeli, 
vagy éppen írott kompozíciónak? Gressmann (1914: 256) szerint a szö-
veg olyan töredékes, hogy nem lehet egy megtervezett művészi kom-
pozíció. Von Waldow (1968: 265) őt kiindulva érvel saját álláspontja 
mellett, amely szerint csak egy kifejezett szóbeli szituációban van meg 
a prófétai „Így szól az Úr!”-kijelentésnek az igazi értelme és hatása. 
Torrey (1928), Begrich (1938), Kissane (1943), Muilenburg (1956), Spy-
kerboer (1976) szerint azonban írásban keletkezett, legalábbis a túl-
nyomó része. Muilenburg (1956: 386) egészen odáig ment, hogy azt 
állította: „Nor may we suppose that this work was designed primarily 
to be read, although this possibility must not be excluded.” Mowin-
ckel (1954), Westermann (1964-66), McKenzie (1968) és Melugin (1971)  
amellett érveltek, hogy a művek szóban keletkeztek, a megírt doku-
mentum azonban alapos szerkesztésen ment keresztül. Gitay (1980) 
szerint a kérdés feszegetése értelmetlen. Cikkében így foglalja össze 
véleményét a kérdésről:  

A study of DI shows that phenomena considered to be characteristic of 
oral composition are found in his prophecy. However, these character-
istic phenomena are not peculiar just to oral literature and may be em-
ployed also in written composition. In any event, the question of oral or 
written composition is not the proper question for such a literature as 

 
4 Melugin 1971: 326-37. 
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DI’s. That is because in the ancient period even written material was 
designed to be heard and to be read in public. The writer’s goal was to 
reach the audience through hearing devices.5

3.2.  Keletkezés helye és ideje 

A mai napig az az általános vélemény, főként a 48,20 („Menjetek ki 
Babilóniából, fussatok ki a káldeusok közül!”) és a 44,28 („Én mon-
dom Küroszt pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti”) 
miatt, hogy a könyv keletkezése az 539-es év előttre, Babilonba teendő 
(ezt a tudományos konszenzust Willey [1997: 84] „unusually wide”-
nak nevezi).6 Vannak azonban, és egyre többen, olyanok, akik nem fo-
gadják el a datálást és/vagy a keletkezés helyét. Ez részben azért van, 
mert 1. nem egy szerző művének tartják a könyvet (s így a különböző 
szerzők helye és ideje változhat) 2. a fent nevezett igéket vagy csak a 
mű egy rétegének tartják, vagy glosszának veszik, és nem tulajdoníta-
nak neki nagyobb figyelmet 3. egyéb, tematikus érvek. Ez a megoszlás 
is már igen régi: már maga Duhm (1892: 14k) is Libanont javasolta, 
manapság pedig Barstadt (1989 és 1997), Albertz (2003) és Goulder 
(2004) szintén eltérnek a többségi véleménytől. S míg Goulder főként 
tematikus megfontolásokból dönt a palesztinai keletkezés mellett, 
Oorschot (1993) és Berges (1998) a többszörös redakció miatt helyezik 
— legalábbis a könyv második redakciós fázisát — Jeruzsálembe, s a 
könyv végső keletkezési fázisát valamikor az 5. század közepére.7 Ez a 
megoldás ismét nem teljesen új: Morgenstern már maga is javasolt 
hasonlót, igaz, ő mindezt azzal „fejelte meg”, hogy történelmi hátteret 
is kreált hozzá.8 Egyféle átmenetet képvisel Spykerboer (1976: 185-90) 
véleménye, aki szerint a prófécia Babilonból szól a már Jeruzsálemben 

 
5 Gitay 1980: 185-97. Az idézet az utolsó oldalról való. Véleményét azért idéztem 

ilyen bőven, mert magam sem értek egyet Muilenburg megállapításával, amelyet Gitay 
itt cáfol: hogy tudniillik a műnek nem az volt az elsődleges célja, hogy felolvastassék. 
Akkor azonban micsoda? El sem tudom képzelni, mire gondolt Muilenburg, amikor a 
felolvasást érintő kijelentést tette, hacsak nem értett egyet Coggins fentebb idézett véle-
ményével, amely szerint a feltételezett Deutero-Ézsaiás csak antológia, s így nem 
felolvasás céljára készült. Vö. Coggins 1998: 91. 

6 Csak néhányat ezek közül, a teljesség igénye nélkül: Westermann 1966: 8; Why-
bray 1975: 32-36, legújabban pedig Blenkinsopp 2000: 102kk. 

7 S mintha Albertz is velük értene egyet, bár ez cikkéből nem teljesen világos. 
8 Morgenstern 1958: 1-67. A történelmi háttér pedig egy 485-ös Jeruzsálem elleni 

támadás lett volna, amikor is Edom, Moáb, Ammón és a filiszteusok Xerxész trónralé-
pésének évében lerohanták és földig rombolták Jeruzsálemet, még a száz évvel azelőtti 
babiloni támadást is felülmúló pusztítást okozva. E nézetét később külön cikkben is 
feldolgozta (1960: 1-29). E véleménye egyébként szintén redakciókritikai eredményeiből 
csírázott ki: szerinte a 49-55. fejezetek származtak volna egy ebből a korból való redak-
tor tollából. 
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tartózkodóknak, ezért a fő téma nem is a „Babilonból való exodus”, 
hanem az Úr „introitus”-a Jeruzsálembe. 

4.  SZERKEZET, TÉMÁK ÉS MOTÍVUMOK 

4.1.  Himnikus szakaszok 

Mindeközben más viták is fel-felbukkantak, amelyek részben a könyv 
kultuszi-liturgikus helyére, részben témáira kérdeztek rá (s így nem 
csupán formakritikai, de tartalmi és feltételezett kultikus kritériumok 
alapján is tovább bontják a szöveget): az egyik ilyen az, amikor 
Mowinckel (1961 és 1954) a könyv himnikus szakaszairól azt tartotta, 
hogy a még fogság előtti „trónra lépési ünnep” visszhangjai a 93-100. 
zsoltárokhoz hasonlóan. Kortársa, Gunkel (1930) tőle eltérően viszont 
azt állította, hogy jelen zsoltárok fogság utániak, és éppen Deutero-
Ézsaiás gondolati nyomvonalán haladnak tovább. Gunkelhez részben 
hasonlít Creach 1998-as tézise, amely szerint a 90-106. zsoltárok, azaz 
a Zsoltárok könyvének negyedik egységét éppen Deutero-Ézsaiás 
könyvének szerkezetét követve alkották meg. Eaton (1979) majdnem 
harminc évvel később újra előveszi Mowinckel gondolatát, bár kissé 
átalakítva, s ezt teszi meg nem csupán a könyv liturgikus bázisának, 
hanem az egész szöveget egységbe foglaló keretének: „the festal 
drama of Yahweh’s kingship”, mégpedig egy fogság előtti őszi ünnep 
nyomán. Ő kissé különbözik Mowinckeltől abban, hogy a Szolga alak-
ját is képes teóriájába beleilleszteni, aki maga a „Davidic Office”. Bal-
tzer (2001) szintén drámának látja, „a festival scroll to the master of 
ceremonies”, amely már eredetileg is abból a célból íródott, hogy egy 
ünnepen olvassák föl, közönség előtt. Az ő tézisét támadja meg Wilks 
(2003), aki szerint Deutero-Ézsaiás, ha valóban drámaíró volt, akkor 
nem tartozott a hozzáértők közé. Igaz, ő sem mentes a tévedéstől, ami-
kor úgy fogalmaz: „Scholars have recently shown a fascination with 
the idea that Deutero-Isaiah is the text of a drama” (2003: 542, kie-
melés tőlem). E gondolatot ugyanis legelőször a meglepő ötleteiről 
híres Julian Morgenstern fogalmazta meg még 1961-ben. 

4.2.  Teremtés-motívumok 

Másik, sokat vitatott téma a teremtés-motívum jelenléte és szerepe a 
könyvben. North 1964-ben, Von Rad 1966-ban kijelenti, hogy csupán 
kisegítő szerepe van a kiválasztás- és az Exodus-teológia indoklásá-
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nál.9 Stuhlmueller (1967) azonban a könyvben megtalálható teremtési 
szakaszokat a babiloni akitu-ünneppel hozta párhuzamba, bár rámu-
tat, hogy Deutero-Ézsaiás könyvében nincs olyasfajta központi szere-
pe, mint Babilonban, talán éppen azért, hogy eltérjen attól, s szerepük 
sosem a múlt teremtéshitének megvallása, hanem a jelenben megtör-
ténő teremtés. Ettől függetlenül azonban fontos, és önálló jelentéssel 
bíró motívumnak tartja. Ugyanebben az évben jelenik meg Harner 
(1967) cikke is, aki viszont a Deutero-Ézsaiásnál előforduló teremtési 
szakaszokat egész más kontextusban vizsgálja, és megállapítja, hogy a 
teremtés, mint a megváltás előfeltétele és indoka szerepel, tehát a 
megváltás nem csak az Exodus-tradícióval együtt bukkan fel, így e 
szakaszoknak azok magyarázatában van fontos szerepe. Stuhlmueller 
később (1970) maga is e felé az álláspont felé hajlik, bár fenntartja azt a 
megállapítását, hogy Deutero-Ézsaiás tudatosan utal az akitu-ünnepre 
a könyv folyamán. E véleményt jó pár évvel később Blenkinsopp 
(2000) is elfogadja, mivel szerinte is hasonlóak Deutero-Ézsaiás koz-
mogóniájának elemei.10 Whybray (1971) szerint viszont nem csupán 
ez állt a próféta gondolatainak hátterében, hanem „saját” (tehát ge-
nuin izraeli, „otthonról hozott”) tradíciók alapján is dolgozott. Lud-
wig (1973) tanulmányában, amelyben behatóan foglalkozott a szöveg 
teremtést leíró helyeivel, a teremtést „cultic tradition”-nak tartja, még-
pedig nem babiloninak, hanem izraelinek, és szerinte „creation ap-
pears to stand as an independent element in Deutero-Isaiah”. 

4.3.  Az Exodus-motívum és a „salvation oracle” 

A szabadulás/szabadítás- és Exodus-motívumok helye azonban nem 
csak tematikai szempontból és a tradíciók megjelenését vizsgáló 
tudósok között váltott ki vitákat,11 hanem formakritikai vita is zajlott 
azt illetően, hogy vajon a „salvation oracle” és az „announcement of 
salvation” vajon annyira élesen elkülöníthetők-e, ahogy Westermann 
1964-es cikkében állította.12  Részben Harner (1967) nyomain haladva 
Conrad 1984-ben a salvation oracle még további két alfaját mutatja ki, 
bár az övé inkább tematikus, és nem formakritikai megközelítés. 

 
9 Anderson 1967: 131 von Rad-hoz hasonlóan gondolkodik: „Creation symbolism is 

absorbed into Exodus symbolism”. 
10 Vö. még Blenkinsopp 1988: 83-103. 
11 Vö. a már idézett műveket: Barstad (1989 és 1997), von Rad (1966), Harner (1967); 

Kaufmann (1970); Whybray (1971); Ludwig (1973: 345-57). Baltzer (2001); valamint 
Watts (2004). 

12 P.B. Harner ugyan elfogadta a különbségtételt, a különválasztást mégsem látta 
indokoltnak, 1969: 432-33. 
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4.4.  Bálványellenes beszédek 

Ismét másik téma a bálványellenes beszédek helye és funkciója. J. 
Lindblom 1963-as monográfiájában külön műfajnak nevezi az idegen 
istenek ellen szóló gúnydalokat (1963: 234), és az ő nyomába lép Roth, 
amikor 1975-ös cikkében Deutero-Ézsaiás ezen szakaszait veszi górcső 
alá, és végül utasítja el, mint eredetieket: szerinte e szövegek eredeti-
leg függetlenek voltak, később lettek csak beillesztve a kompozíció 
egészébe. Érveléséhez formakritikai eszközöket hív segítségül. Hozzá 
hasonlóan gondolkodik a kérdésről Westermann, McKenzie és Elliger 
is. Néhány évvel később azonban Spykerboer eredetileg is a kontex-
tusba tartozóknak mondja őket, sőt, éppen ezek a szakaszok szolgál-
nak arra, hogy rámutasson Deutero-Ézsaiás irodalmi egységességére. 
Nem áll egyedül ezzel a véleményével: Muilenburg (1956) és Melugin 
(1976) már hasonló gondolatot fogalmaztak meg előtte. Holter (1995) 
szerint azonban e szakaszok illeszkedése a kontextusba nem feltét-
lenül jelenti azt, hogy egy szerzőtől vannak, sőt, ez a kérdés a 
gyakorlat szempontjából nem is lényeges — s egyúttal javaslatot tesz 
arra is, hogy a Szolgáról szóló szakaszokat hasonló módon kellene 
megvizsgálni. 

4.5.  Az Úr Szolgája 

Holter e megállapítása végül elhozott minket Deutero-Ézsaiás talán 
legtöbbet vitatott szakaszaihoz: az Úr Szolgájának dalaihoz, amelyeket 
még Duhm határolt körül a szövegen belül (42:1-4, 49:1-6. 50:4-9 (10. 
11), 52:13-53:12). Ezekről született talán a legtöbb teória, el egészen 
1983-ig, amikor Mettinger megkérdőjelezte létezésüket, és búcsút 
intett nekik. A tudományos világ, természetesen, olvasta Mettinger 
tanulmányát a kérdésről, a búcsú azonban mégis korainak bizonyult, 
mivel igazán senki sem vette komolyan, s a vita a Szolga kilétéről, sze-
mélyes vagy közösségi értelmezéséről, univerzális vagy csupán Izrael-
hez szóló missziójáról ugyanolyan töretlenül folyik, mint előtte. 

North, aki 1948-ban először próbált meg „rendet vágni” a Szolga-
értelmezések sokféleségében, mind a zsidó, mind a keresztény értel-
mezéseket további kategóriákra osztotta, amelyek a következők: 

— zsidó értelmezés: Righteous, Messianic, Collective, Individual 
— keresztény értelmezés: Collective, Historical, Individual, Mes-

sianic, Ideal, Mythological 

Végül megállapítja, hogy a végső kérdés a magyarázat tekintetében 
mégiscsak az, hogy a Szolga személyét individuumként vagy kollektí-
vumként értelmezzük-e. Mindkét értelmezés esetén azonban további 
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„alkategóriák” lépnek elő: a kollektív Szolga-alak lehet egyrészt a 
megszemélyesített és idealizált Izrael (S.R. Driver és A. Davidson 
nézetét említi e helyen, de idevehető később McKenzie véleménye is 
[szerinte a szolga egy „ideal figure.” „He is the fullness of Israel; in 
him the history of Israel reaches its achievement.”]13), vagy egyfajta 
korporatív személyiség („corporate personality” — W. Robinson 
[1955, aki szerint a próféta alakja és sorsa Izrael jövőbeli sorsát ábrá-
zolja ki], A.S. Peake [1904: „The Servant is the empirical Israel regar-
ded from an ideal point of view.”] — és ehhez a vonalhoz kapcsolódik 
később Muilenburg (1956) és Knight (1965) is. A korporatív személyi-
ség teória Roberts (1982: 140) szerint azonban hibás, mert a könyvön 
belül Izrael bűnösnek van beállítva, így nem lehet az engedelmes szol-
gára vonatkoztatni. North (1964) szerint azonban mégiscsak az a 
helyzet, hogy a Szolga feladatai annyira specifikusak, hogy egy közös-
ség nem képes ellátni őket, ezért maga is inkább az individuális-
messianisztikus értelmezés felé hajlik, bár nem tartja lehetetlennek, 
hogy Deutero-Ézsaiás önéletrajzi elemeket is belevett a figura megfor-
málásába — ezt Mowinckel (1954) hasonlóan gondolja. De nem csak 
Deutero-Ézsaiás lehet ez a megformált „egy személy”: Moses redivi-
vus14 is felbukkan, vagy a király (akár idealizált) alakja is, pl. Engnell 
(1948, aki a már említett akitu-ünnepségben képzeli el ennek helyét), 
Eaton (akinél szintén liturgikus hátteret feltételez, ld. feljebb), vagy 
később Roberts (1982) esetében (Szolga: „royal and prophetic experi-
ence”) — vagy éppen Küroszé, akit legújabban Blenkinsopp megemlít 
kommentárjában (2000: 77k). 

P. Wilcox és D. Paton-Williams elemzésükben (1988: kül. 99kk) 
egyfajta „Nagy Sándor-i” eredményre jutnak: a 40-48. fejezetekben 
Izrael a Szolga, míg a 49-55. fejezetekben a próféta, s ennek a megol-
dásnak egyfajta „pedagógiai” célja van: „the prophet’s mission to 
Israel is a paradigm for the mission of Israel to the nations.” 

5.  AZ „EGÉSZ” KERESÉSE ÉS A KONTEXTUS 

E fentebbi áttekintés nem bevezetés akart lenni Deutero-Ézsaiás köny-
véhez, csak annak az exegetikai sokszínűségnek egy „villanásnyi” 
bemutatása, amely nem csupán a könyv magyarázatának a múltját, de 
— ahogy az áttekintés folyamán a közelmúltban megjelent művek em-
lítése is mutatja — a jelenét is jellemzi. A régi magyarázati irányok a 
mai napig megvannak, s azokra az „új” vonulatokra, amelyek az 1980-
as évektől főleg az angolszász területen egyre nagyobb tért nyertek, 

 
13 McKenzie 1963: lii-liii. Vö. Rowley 1952. 
14 Von Waldow 1968: 285. De ugyanezt a gondolatot eleveníti föl Baltzer is 2001-es 

kommentárjában. 
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szintén igaz a cikk legelején tett megállapítás, hogy nem „újak”, 
csupán „újabbak” — abban az értelemben is, hogy elgondolásaik gyö-
kerei már az elődöknél kimutathatók. Ezen újabb magyarázati para-
digmák éppen azért jöttek létre, mert a magyarázók az „egészek 
törését” látva az értelem teljes elvesztésétől tartottak. Két sarokpontjá-
nak Childs 1979-ben írt Bevezetését, majd Fishbane néhány évre rá 
1985-ben írt „metodológiáját” lehet tekinteni. Ezek új lendületet hoz-
tak a magyarázattörténetbe: a kanonikus megközelítés és az intertex-
tualitás ugyanis olyan módszerek, amelyek újra az egészeket vizsgálják, 
s általuk újra visszatért az exegéta legnagyobb (és talán valójában 
egyedül igazán létező) segítője: a kontextus — legyen ez másod- vagy 
sokadlagos is. Ez pedig már nem csupán a feltételezett történelmi 
helyzet és Sitz im Leben kontextusa volt, hanem a Biblia egészéé, a 
kánoné. 

A kánonkritika és az intertextualitás azonban, bár vannak biblia-
magyarázók, akik gyanakodva méregetik őket, nem tudománytalan és 
szubjektív módszerek, hanem továbbra is a „kritikai”-nak nevezett 
magyarázati technikák körébe tartoznak. Bár úgy tűnhet, az olva-
só/magyarázó nagyobb teret kap alkalmazásukkor, mint a többi 
kritikai módszer esetében, a látszat mégis csal. Csal, mert ha csak a 
fent futtában megemlített véleményeken végigtekintünk, rögtön nyíl-
vánvalóvá válik, hogy a „régi” kritikai módszerek sem tudtak igazán 
határt szabni az egyéni vélemények szerteágazódásának, és objekti-
vitás és alapos vizsgálat ide vagy oda, eme bemutatott állításoknak 
(amelyek a Deutero-Ézsaiásról szóló munkák és véleményék összes-
ségét tekintve csak a jéghegy csúcsát képezik!) a nagyobbik része — 
bár nem bizonyítható, melyek tartoznak ide — szükségképpen hamis. 
Csal, mert ennek a módszernek is megvannak a maga szabályai, ame-
lyek alkalmazása elengedhetetlen az értelmes vizsgálathoz.15 És csal 
azért is, mert a kánonkritikát illetve az intertextuális vizsgálatot alkal-
mazók felhasználják a többi módszert is vizsgálataik folyamán. Wil-
ley, aki maga szintén az intertextualitás eszközével vizsgálja Deutero-
Ézsaiást, úgy fogalmaz, hogy a könyv megértéséhez szükséges az első 
fázis: a szöveg izolációjáé „historically, textually, and even intratex-
tually”. De azonnal folytatja is: 

The second major taks (…) may broadly be described as one of putting 
the pieces back together. Once the authorial independence of the exilic 
prophecy had been accepted, accounting had to be made of its conti-
nuity––both internal continuity as a poetic work with flow and purpose, 
and external continuity with literary contexts: the book of Isaiah, the 
prophets, and the Bible as a whole (Willey 1997: 51). 

 
15 Ezeket Willey (1997: 82kk) Hays (1989: 259-67) nyomán foglalta össze. 
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Deutero-Ézsaiás magyarázatára azért is lehetett Fishbane-nek olyan 
nagy hatása, mert idézett művében maga is foglalkozik Deutero-
Ézsaiás Pentateuchos-motívumaival. Igaz, von Rad is érinti ezt a té-
mát (vö. 2001: 41kk), de míg ő hagyományokról beszél, mint amelye-
ket a próféták mondanivalójuk alátámasztására használtak, ő szöve-
geket vizsgál.16

A már említett Willey mellett a közelmúltban olyan munkák jelen-
tek meg a tudományos életben, amelyek már ezeket az „új” eszkö-
zöket használják Deutero-Ézsaiás könyvének jobb megértéséhez: 
Sommer munkája (1998), majd Schultzé (1999). S nem kellett sokat 
várni arra sem, hogy az intertextualitás „kvázi öncélból” egyszerű 
exegetikai eszközzé váljon: jó példa erre Baltzer 2001-es vagy Kim 
2003-as kommentárja. S több mint száz év után megjelent az első 
olyan kommentár is, amely ismét egészként tárgyalja Ézsaiás könyvét 
(Goldingay [2001]). 

6.  KONKLÚZIÓ 

Visszatérve a cikk legelején tett megjegyzésemhez a teóriagyártás 
lélektanáról, amelyet azért érzek aktuálisnak Deutero-Ézsaiás eseté-
ben, mert talán csak a Pentateuchos magyarázattörténete hozott létre 
hasonlóan töméntelen sok elméletet (főleg ha Proto-, Trito- és az 
„egyéb” Ézsaiásokat17 is idevesszük), magam a legutoljára megneve-
zett két „holisztikus” elméletet érzem a szívemhez legközelebb álló-
nak. Az ok nem esetleges konzervatív vagy éppen fundamentalista 
beállítódásom, amely megkövetelné ezt az „egészben tartást”. Sőt, a 
konzervatív bibliaértelmezést sokkal károsabbnak látom, mint a kriti-
kait: utóbbinál ugyanis „szóhoz juthat” a szöveg is a magyarázat 
folyamán, míg a konzervatív vizsgálat csak prekoncepcióin hajlandó 
közeledni a textushoz, amelyről különben is előre tudja, mit fog 
jelenteni számára. 

A válasz ott rejlik, hogy a kanonikus megközelítés és az intertextu-
alitás eszközeinek használata esetén egész egyszerűen „csak” olvas-
hatom és magyarázhatom a szöveget anélkül, hogy mindenféle meg-
előző teória felállítása elengedhetetlen lenne. Persze tudom ugyan, 
hogy ezeket a teóriákat megcáfolni soha senki nem lenne képes, eset-
leg csak valószínűségüket megkérdőjelezni (ahogy én is megtehetem 
bárki más elméleteivel), engem azonban mégis zavar a tévedés való-
 

16 Jó példa azonban a régi magyarázati vonulatok továbbélésére Watts 2004-es cikke 
(ld. fentebb), amely továbbra is tradíció-kutatást folytat, és ebben keres — az intertex-
tuális módszerre olyannyira jellemző — áthallásokat. A módszer a régi, de az ered-
mények inkább már az új „iskolára” jellemzőek. 

17 A megfogalmazáshoz „First Isaiah, Second Isaiah, Third Isaiah, and ‘Other’ 
Isaiahs” vö. Holladay 1978. 
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színűségének matematikai nagysága, amely gondolat, számomra 
legalábbis úgy tűnik, a legtöbb exegétában fel sem merül. Én inkább 
keresem a választ azokra a kérdésekre, hogy mit jelenthet az Ézs 40-55 
éppen így, ebben a formájában, aztán azt, hogy mit jelenthet az Ézs 1-
39 után és az 56-66. fejezetekből álló szakasz előtt, és azt, hogy milyen 
egyéb szövegekkel van még kapcsolata a Biblián belül, s ezek milyen 
további áthallásokkal gazdagíthatják a kontextust — szóval inkább 
keresem ezekre a választ, minthogy már a magyarázat megkezdése 
előtt felállítsak egy nagy valószínűséggel hamis hármas hipotézist a 
szerzőségre valamint a keletkezés helyére és idejére vonatkozólag, 
amelyre azért van szükség, hogy valamilyen kontextusba helyezzem a 
szöveget. A kanonikus kontextus persze nem elsődleges (legalábbis a 
szövegek jó része esetében nem az, de nem elképzelhetetlen, hogy 
vannak olyan textusok, amelyek éppen ebbe a kontextusba születtek 
bele!), de megvan az az előnye, hogy nem hipotetikus, hanem már 
majdnem 2000 éve kézzelfogható módon adott, és végső soron ez volt, 
amely a vizsgált szövegeket elhozta hozzánk. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden más megközelítés rossz és 
elvetendő. Csak annyit, hogy azok is belefolyhatnak a magyarázás 
folyamatába, akik nem képesek átlátni az őket megelőző magyarázat-
rengetegen — vagy ha igen, akkor nem képesek választani a magukat 
sokszor nagy pompával felvonultató elméletek hadából. És talán még 
egy dolog, amit hívő emberként és gyakorló lelkészként külön is 
értékelek benne: nem áll olyan rettentően távol az igehirdetés gyakor-
latától és ezáltal a laikusoktól sem, mint a kritikai módszerek nagy 
része. Élvezem a „sétákat a fikció erdejében” a nagy elődök nyomá-
ban, a fantasztikus elméletek labirintusát, de végül — sok tudással és 
ötlettel gazdagodva — mégiscsak a Bibliához térek vissza, s a kánon 
adja azt az egészet, amelybe illesztve keresem az értelmet a magam és 
a mások számára. 
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1.  BEVEZETÉS 

Egyik levelében Hugo von Hoffmannstahl (1874-1929), a költő arról ír, 
hogy baráti körében felolvastak Deutero-Ézsaiásból; otthon azonban, 
mikor ő is ki akarta keresni Bibliájában az említett próféta könyvét, 
minden igyekezete hiábavalónak bizonyult.1 Ez két dologra is utalhat. 
Egyrészt arra, hogy akkor még az emberek olvasták a Bibliát, másrészt 
pedig arra, hogy a hétköznapi és a tudományos bibliaolvasás már 
abban az időben is mennyire eltávolodott egymástól. S a nehézségek 
csak nőttek azóta. A könyvek közül a Bibliát vásárolják messzemenő-
en a leggyakrabban, mégis ez az a könyv, amit az emberek a legritkáb-
ban olvasnak. A tudomány pedig mindeközben olyan egymásba fonó-
dó ösvényeken jár, mint például a redakció- és kompozíciókritika, me-
lyeken egy teológus nagy fáradozások árán még csak-csak el tud 
igazodni valahogy, de egy másfajta műveltségi területen képzett 
ember már egyáltalán nem. 

Lehetséges, hogy a két dolog, vagyis az, hogy egyre ritkábban ol-
vassák a Bibliát, s hogy a tudomány egyre bonyolultabbá válik, össze-
függ egymással, és a Biblia túl nehézkessé vált ahhoz, hogy az embe-
rek szívesen a kezükbe vegyék a hétköznapok során. Mindamellett 

 
1 Lásd Gerhard von Rad, „Vom Lesen des Alten Testaments”, in Das Buch der 

Bücher. Altes Testament, (szerk. H.-M. Lutz, H. Timm, E. Chr. Hirsch), 1970, 11. 
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azonban, hogy a tudomány kénytelen a maga útját járni, fel kell tennie 
olyan alapvető kérdéseket is, mint az átfogó kompozíció kérdése, 
mely átlátható, s melyet közvetíteni lehet azért, hogy a Bibliát ismét 
örömmel és várakozással telve olvassák — s azzal a készséggel, hogy 
elfogadják azokat a megkülönböztetéseket is, amelyekre a tudomány rá-
mutat. 

Az már általánosan elfogadottnak tűnik — és erről már nem is 
mondhatunk le —, hogy Ézsaiást, Deutero-Ézsaiást, s talán még Trito-
Ézsaiást is meg kell különböztetni egymástól. Sőt ez a különbségtétel az 
olvasást is megkönnyíti, azok számára mindenképpen, akik a prófé-
táknál nem csak a jövendőmondás előre látó csodálatos képességét ke-
resik. Mert hogyan lehetne igazán megérteni egy olyan prófétát, aki 
ugyanazt a jelent egyszer a rettenetes JHVH-ítélet képében láttatja, 
másik alkalommal pedig a legcsodálatosabb ígéret fényében? Hogyan 
értelmezhető ez, ha mindkettő átfogó és totális igénnyel fogalmazó-
dott meg, és ugyanazon kortársak számára szólt? Az idők különböző-
ségéről és változásáról, s egyúttal Deutero-Ézsaiásról nem mondha-
tunk le, ha Ézsaiás könyvét olvassuk. De ki is tulajdonképpen Deutero-
Ézsaiás? 

Hugo von Hofmannstahl kérdésére természetesen minden vala-
mirevaló, tanulmányaiban előrébb járó teológiai hallgató meg tudná 
adni a választ. Egy babiloni fogságban élő prófétáról van szó, egy név 
nélküli prófétáról, akinek a névtelensége — mondanom sem kell — 
okoz is némi problémát a tudomány számára. Ez a kérdés azonban 
nem kell, hogy különösebben foglalkoztasson minket, hiszen ő az Ézs 
40-55 szövegeinek állományában vitathatatlanul valóságosan és eleve-
nen jelenik meg előttünk. Ez a 16 fejezet igen nehezen tanulható és ért-
hető meg egyszerű bibliaismerettel. Egy alapvető koncepcióban azon-
ban szemléltethetni lehet mindazt, amit a próféta elmondott. 

2.  JÁKÓB ÉS SION, AZ ÚT ÉS A CÉL 

Deutero-Ézsaiás könyve ezekkel a szavakkal kezdődik: 

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet… Szóljatok Jeruzsálem szívéhez… 
(40,1). 

Ebből a pár sorból kitűnik, hogy a „népem” és a „Jeruzsálem” olyan 
kifejezések, amelyek egymással felcserélhetők, legalábbis abban az 
esetben mindenképp, ha az üdvösség címzettjének általános megneve-
zéséről van szó. Természetesen a „népem” senki más nem lehet, mint 
Izrael, akit Jákóbnak is hívnak, és nem lehet más Jeruzsálem sem, mint 
Sion. Csak ezeknek a neveknek az ismeretében válik világossá az, 
hogy miről is van itt szó. Jákób nevéből kiderül, hogy itt személyekre 
kell gondolnunk, s ez érvényes Sionra is. Jákób férfi, Sion nő, s mind-
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kettő a maga módján ugyanazon emberek csoportját személyesíti 
meg: „az én népemet, Izraelt”. Az ehhez hasonló megszemélyesítések 
nem állnak tőlünk sem távol, mégis elmondható, hogy az ókori Izrael 
és főképp a mi prófétánk gondolkodásában messze nagyobb szerepet 
játszanak. 

Ezek nem tetszés szerint választatott metaforák, hanem annak a 
tényállásnak a szükséges kifejezései, hogy Izrael Jákóbként és Sion-
ként létezik. Mindkét megszemélyesítés nyerhet bizonyosfajta önálló-
ságot: Jákób úgy, mint ősatya, Sion pedig úgy, mint minden izraelita 
szülővárosa; ez azonban nem akadálya annak, hogy akár az előbbi, 
akár az utóbbi megjelölés egyben minden egyes izraelitát is képvisel-
jen.2 Deutero-Ézsaiás átvesz olyan ábrázolásokat is üdvösséget hirdető 
üzenete megfogalmazásához, amelyek a hagyományban már előre 
adottak voltak. Könyve első részében főleg Jákóbról van szó, a máso-
dikban pedig főleg Sionról, amiből aztán némelyek arra a következte-
tésre jutottak, hogy két különböző szerző áll a szövegek hátterében. 
Jómagam azonban rá szeretnék mutatni arra, hogy mind a két szöveg-
rész egymással szorosan összetartozik, s felosztásuk egy zárt koncep-
ció felbontása lenne. 

Az út és a cél 

A megnevezett összefüggés rögtön világossá válik, ha szószerintiségé-
ben vesszük vizsgálat alá Deutero-Ézsaiás szemléletesen megfogalma-
zott igehirdetését. A prológusban mindjárt Jahve pusztán átvezető 
nagy és rendkívüli útjáról van szó: 

Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes 
utat a kietlenben Istenünknek! (40,3). 

Ezen az úton vonul majd végig JHVH, s viszi magával népét Babi-
lonból a pusztán át egyenesen a Sionhoz, ahova az út vezet. Hova is 
vezethetne máshova? Ez lényegében magától értetődő, s csupán a mo-
dern teológiák juthattak el odáig, hogy magát az utat tekintették 
célnak. Ez az elgondolás azonban üres okoskodás, s még vigaszt sem 
nyújt azok számára, akik távol az otthontól szorongattatásban és 
ínségben élnek. 

 
2 Emellett az, hogy Jákób személyében, az ősatyában testesítették meg Izraelt, ősré-

gi, s végső soron nomád örökség. Izrael Sionként való megszemélyesítése azonban már 
fiatalabb képzettársítás, és a sajátos jeruzsálemi tradícióból ered. 
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Jákób, a vándor 

Ezen a pusztán át egy Babilonból Jeruzsálembe vezető úton viszi 
JHVH az ő népét, mint győztes a zsákmányát (40,10), melyet a babi-
loniaktól ragadott el, s mint nyájat (40,11), melyet gondoskodó szere-
tetével kísér. Ennek a vándorló Izraelnek csak Jákób, a vándorló ősatya 
lehet a reprezentatív alakja, aki Izrael népét már a honfoglalás előtt 
megtestesíti. Ebben az esetben Izrael Sionként való megjelenése meg-
lehetősen groteszkül hatna, s nem csak azért, mert maga Sion a cél, 
hanem azért is, mert Sion egy város, mely nem képes megváltoztatni 
helyzetét, nem tud vándorolni. 

De miért van szükség arra, hogy Jákób alakja személyesítse meg 
Izraelt?3 Azért, mert JHVH Jákóbot és az ősatyával együtt annak min-
den leszármazottját kiválasztotta. Izrael tehát kiválasztottságát létének 
kezdetével együtt kapja; ami végső soron azonos az anyaméhben való 
fogantatás pillanatával.4 Mélyebb gyökere nem is lehetne a kiválasz-
tásnak. Ugyanakkor azonban Izrael szerepére nézve, vagyis arra, 
hogy ő Isten szolgája, alapvető jelentősséggel bír ez a kiválasztás-kom-
pozíció. 

Jákóbot, a vándorló Isten-szolgát, JHVH kiszabadította a fogság-
ból, és ő vezeti az úton Sion felé a pusztán át. Ez válik konkrétabbá 
más szövegekben: Kürosz, a perzsa király lesz az, aki legyőzi Babilont, 
meghódítja a világot, és felszabadítja Izraelt. Ebből némelyek újabb 
alternatívára következtettek, és a szabadításról szóló üzenet egyik 
illetve másik formáját a prófétai igehirdetés különböző fázisaihoz 
rendelték.5 Ez azonban félrevezetőnek tűnik nekem, mivel ezzel a 
prófétai beszéd régóta szokásban lévő modelljét választanánk ketté: 
JHVH magától értetődően emberi eszközök által munkálkodik, így 
van ez Ézsaiásnál is, és akkor is, amikor csak JHVH földi viszonyokba 
való közvetlen belépéséről és beleavatkozásáról van szó. 

A megszabadított Izraelnek azonban útra kell kelnie, és ki kell 
vonulnia Babilóniából (48,20k). Sőt itt az áll, hogy „…meneküljetek a 
káldeusok elől”, és egy pillanat erejéig el lehet gondolkodni azon, 
hogy a próféta valóban elvárta-e hallgatóságától, a fogságban lévő 
 

3 Azt, hogy itt nem valamiféle tetszés szerinti melléktermékről van szó, jól mutatja a 
kép hangsúlyos alkalmazása. Hiszen a próféta nem csupán egy közismert és egy talán 
kissé erőtlen elnevezését használja Izraelnek, hanem tudatosan nyúl az ősatyában való 
megszemélyesítéshez. 

4 Deutero-Ézsaiásnál semmi esetre sem csak az egyiptomi kivonulással történik meg 
Izrael kiválasztása — ahogy azt a Deuteronomium tanítja —, hanem már Ábrahám és 
Sára ivadékaként benne rejlik az ő teremtményi voltában, ahogyan azt az 51,1k (ugyan 
másodlagos) szövege magyarázza. 

5 Vö. Deutero-Ézsaiás egy eszkatológikus és egy (prófétai csalódásélményre követ-
kező) nem eszkatológikus periódusának megkülönböztetését: Joachim Begrich, Studien 
zu Deuterojesaja (1938; Neudruck 1963). 



 DEUTERO-ÉZSAIÁS TEOLÓGIÁJÁNAK EGYSÉGE 25

Izraeltől, hogy elinduljon még mielőtt a perzsa király csapatai átlépik 
a Tigrist. De akárhogyan is legyen, Izrael aktivitását követeli. Izra-
el/Jákóbnak ujjongás és himnuszéneklés közepette kell megkezdenie 
a pusztán át vezető útját, amit aztán látnia és hallania kell az egész 
világnak. 

Mi az, aminek örülni kell, és mit kell látnia az egész világnak? Az 
elsődleges ok természetesen Izrael megszabadulása. A próféta persze 
realista, és gondol a hazatérés nehézségeire is, melynek kapcsán a 
hazafelé vezető út úgy jelenik meg előtte, mint az első exodus analó-
giája. Ez a hazatérés nem olyan lesz, mint a régi exodus, hanem sokkal 
dicsőségesebb: az út egy csodálatosan átváltoztatott pusztán fog majd 
keresztül vezetni, ami nem csak el van egyengetve, de még meg is van 
öntözve, és árnyékos fákkal lesz szegélyezve. Nem lesz szomjúság, éh-
ség, nem lesz hőség és természetesen ellenség sem — ez fémjelzi majd 
az új utat.  

Mindez azonban nem csak Jákóbnak, Isten vándorló szolgájának a 
kényelmét szolgálja, hanem mindenekelőtt Jahve egész világ előtt való 
megdicsőítését. Előtte kell ugyanis himnikus dicséretben kifejezésre 
juttatnia Jákóbnak, Isten szolgájának mindazt, amit a világ láthat. 
Ennyi lenyűgöző dicsőség láttán Jákób/Izraelnek ez a reakciója tulaj-
donképpen magától értetődő. Így kell tehát — ahogy azt a prológus is 
ígérte (40,5) — Jahve dicsőségének nyilvánvalóvá válnia a csodás 
pusztai úton minden ember előtt. 

A cél: Sion, az Anya 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a „Jákób” megnevezés a Sion-
szövegek kapcsán csak egyetlen egy alkalommal fordul elő, mégpedig 
a 49,26-ban, s ott is másodlagos szövegben egy JHVH-cím („Jákób 
erőssége”) alkotórészeként. Ez azt jelenti, hogy a hazatért Izraelt többé 
már nem „Jákóbnak” hívják, hanem „Sionnak”. Ugyan a néppel kap-
csolatban még itt is megtalálható a hímnemű megszólítás (egyes- vagy 
többes számban), az azért mindenütt világos, hogy a nép jelen esetben 
a Sion-perspektívában tűnik fel, részben közvetlenül, részben pedig az 
anyaként megjelenő Sion és az ő fiainak megkülönböztetése során.6

Ez ismét egy jól ide illő nyelvi játék. Ahol a hazatérő Izrael megér-
kezése kilátásba kerül, sőt akár már beteljesedni látszik, ott az ábrá-
zolást és a nyelvezetet illetően nem a vándor, hanem a város képe lesz 
az, amely meghatározó módon középpontba kerül. Itt az is megmutat-
kozik, hogy amikor újból szó esik az elindulásról és a vándorlásról az 

 
6 A gondolatpárhuzamban a „nép” és „Jeruzsálem” egyenrangúnak tekinthető: 

„Mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet!” (52,9; hasonló már volt a 
40,1k-ben) 
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52,11-12-ben, akkor Sion az, aki felszólít az indulásra, és ő az, aki 
egyúttal a maga érdekeinek is érvényt szerez: a kivonulók tehát nem 
érintkezhetnek tisztátalannal, meg kell tisztulniuk, és ők azok is, akik 
JHVH templomi eszközeinek vitelére felszólíttattak. JHVH különös 
jelenlétének szent városa és helye Jeruzsálem, és innen hangzik a 
felhívás: „…vonuljatok ki onnan!”7

Ez a megfogalmazás — hogy „…vonuljatok ki onnan!” — több je-
lentést is nyert a Deutero-Ézsaiásról szóló vitában. Így például fel-
merült, hogy a prófétát esetleg áthelyezték a fogságból Jeruzsálembe, 
de gondoltak arra is, hogy ez a szöveg az egész második egységgel (a 
49. fejezettől) többek között talán egy későbbi szöveganyag betoldása. 
Az Ézs 49,14-től megfigyelhető különbségeket azonban többszörösen 
meghatározza „Sion” eleven tartalma, és értelmezhetőek a megérke-
zés és a cél perspektívája, illetve Sion-asszony metaforájának szélesre 
kitágított és összefüggésben gazdag képvilága felől is. Ha tehát a pró-
féta nem mondhat le a célról, akkor azt különleges képvilága segítsé-
gével is kifejezésre kell juttatnia. Az út és a cél Jákób és Sion megsze-
mélyesítéseiben megjelenő egységes kompozícióját mindenekelőtt ez 
utóbbi két alak képes ábrázolásában rejlő megfelelések egész sora 
bizonyítja. 

Sion, a város asszonyként jelenik meg: maga a kép azon az össze-
függésen nyugszik, hogy a városok az ókori keleten nőneműek voltak, 
s így a városokat is női alakban személyesítették meg. Deutero-Ézsa-
iásnál ez a megszemélyesítés egyúttal egy kapcsolat képletes meg-
határozását is szolgálja, vagyis a házasság képében juttatja érvényre azt 
a továbbra is megmaradó, és semmi esetre sem feloldott kapcsolatot, 
amely Jahve és Sion között van. Ebben megjelenik egy korábbi analó-
gia is, ugyanis Jákóbban, a kiválasztás alakjában már egyszer kifeje-
zésre jutott ez a feloldhatatlan kapcsolat. 

Sion, az asszony tehát város, s mint ilyen, már önmagában is egy 
összetett létező: házakkal, utcákkal, terekkel, városfalakkal, kapukkal 
és a benne élő emberekkel. Ezért is válhat egyszer az egyik, másszor a 
másik aspektus hangsúlyossá a „Sion-asszony” metafora élő használa-
tában. Jelen pillanatban azonban az egész város romokban hever — 
melyekből újra fel kell majd építeni a várost, s egy lélek sem lakik 
benne. E két megfogalmazás szinte annyira azonos értelmű, illetve 
olyannyira szoros összefüggésben áll egymással, hogy például egy 
olyan szöveg, mint a 49,14-21, állandóan váltogathat a két aspektus 
között: 

Feldúlt országod pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott 
lakóknak… (49,19). 

 
7 Az Ézs 52,11-12 csak a redakció miatt került a későbbi részekbe, eredetileg ui. az 

Ézs 51,9-10.17-23*; 52,1-2.11-12 költeményéhez tartozott (változó perspektívával). 
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A „pusztaság” héber kifejezése (ûytmmv) helyett pedig a hajadon és 
gyermektelen asszony is állhatna, s így az asszony és a város kapcsán 
megjelenő szójáték még intenzívebb lehetne: 

…mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak! — mond-
ja az Úr (54,1). 

Ahol elhagyatva fekszik Sion és romokban hever, ott a várost és a 
lakókat a szöveg úgy különbözteti meg, mint anyát és fiait.8 De Siont 
mint emberi közösséget is meg lehet szólítani: 

Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal össze-
gyűjtlek.” 

A csecsemővel való összehasonlítás is odasorolható a menyasszony, a 
feleség, az özvegyasszony, ill. az eltaszított feleség képe mellé, mint 
akiről nem feledkezik meg JHVH anyai szeretete (49,14-15). S végül 
Sion az a szent város is, amelybe többé már semmi tisztátalan nem fog 
bekerülni (52,2). 

Egy motívumot különösképpen is ki kell emelni. Sion jövőbeli 
királynő is, akinek — a kép szerint — le kell ráznia magáról a port, 
akinek felemelkednie és uralkodnia kell, akinek fel kell öltenie ékes 
ruháját (51,1), és akinek parancsolói hatalmat kell gyakorolni (55,4-5). 
Ez egyrészt valóban annak a képnek az ellentéteként fogalmazódik 
meg, mely a mind ez ideig uralkodó királynő, azaz „Babilon szűz lá-
nyának” hanyatlásáról számol be. Neki ugyanis le kell szállnia a 
trónról a porba, és nem nevezik többé „országok úrnőjének” (47); 
ebben tehát már ott tükröződik az idegen hatalmak bukása is, amely 
feltétele Izrael-Sion szabadulásának. Másrészt azonban mégsem 
egyszerűen csak arról van szó, hogy Sion ugyanazt a szerepet veszi át, 
amelyet korábban Babilon birtokolt. Sion királyi-uralkodói szerepe 
ugyanis nem öncélú, hanem párhuzamban áll Izraelnek, JHVH szol-
gájának királlyá választásával: Sion, azaz Izrael JHVH tanúja a világ 
előtt, ily módon lép be a dávidi szövetségbe, s veszi át Dávid ural-
kodói szerepkörét (55,3-5). 

A tanúság királyi szerepe tehát további hasonlóságot tár fel Jákób és 
Sion között, s ezzel szoros összefüggésben utolsóként még egy szem-
pontot meg kell említenünk. Hogyan lehet Jákób, a vándor és Sion, a 
városba érkezett és összegyűjtött gyülekezet az egész világ előtt 
JHVH, az egyetlen Isten tanúja? A válasz tulajdonképpen már benne 
van a kérdésben: azáltal, hogy JHVH úgy Izrael/Jákóbon, mint Izra-
el/Sionon dicsőséget szerez magának. A vezérszó héberül rap, ill. 
rapth, mely Izraellel kapcsolatban a 44,23-ban, a sioni gyülekezettel 

 
8 Egy másik képben a hazatérő fiak úgy jelennek meg, mint Sion menyasszonyi 

ékszerei (49,18). 
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kapcsolatban pedig az 55,5-ben található meg, de az ékes (trapt) 
ruhák megnevezésében is ott rejtőzik, mely ruhákat az 52,1 szerint 
magára kell öltenie Izraelnek. 

Összegzés 

Ezzel felmértük a deutero-ézsaiási koncepció egyik fogalompárjának 
jelentéstartalmát. Én azonban szeretnék még egyszer rámutatni a 
deutero-ézsaiási igehirdetés képekben gazdag és szemléletes jellegére. 
Ott van tehát JHVH Babilonból Sionba vezető győzelmi útja, és ott 
van a kettős perspektívában létező Izrael: mint Jákób, JHVH vándorló 
szolgája, és mint a célnál megjelenő, új és pompásan felépített várossá 
összegyűjtött Sion. Izrael mindkét alakban kiválasztást nyert arra, 
hogy JHVH megdicsőítse magát rajta. Az egyik oldal tehát a szabadí-
tásban, és mindenekelőtt a puszta paradicsomi kertté való csodálatos 
átalakításában válik szemléletessé, a másik pedig Sionnak, a Király-
nőnek az ékességében, aki előtt a világ királyai meghajolnak. 

Egy megjegyzés 

Mielőtt ennek a csodálatos látomásnak a hatásáról beszélnénk, pótol-
nunk kell valamit. Ugyan JHVH szolgájának sajátos értelemben vett 
kérdésköre jelenleg nem tartozik a témánkhoz, és meglátásom szerint 
nem is tárgya Deutero-Ézsaiás igehirdetésének, egy rövid megjegyzés 
erejéig mégis említést kell tennünk róla, mivel a deutero-ézsaiási kon-
cepcióban nélkülözhetetlen elem. „JHVH akarata célhoz jut vele” — 
mondja a JHVH szolgájáról szóló negyedik ének —, de semmi esetre 
sem nélküle. 

Nemzedékek óta vitatkoznak az Ebed-JHVH énekek individuális 
ill. kollektív jelentéséről, számomra azonban egyik sem tűnik elfogad-
hatónak. Véleményem szerint itt újból annak a tanúnak a szerepéről 
van szó, aki bizonyságot tesz JHVH-ról és JHVH egyedüli istenségéről 
a világ előtt. JHVH-nak ehhez azonban nem csak Izraelre, hanem a 
prófétára is szüksége van. Az, hogy miért van rá szüksége, világossá 
válik a jövendölés állítólagos beigazolódásánál: JHVH teremtő és üdv-
munkáló szavát előbb a próféták által adta a világba, és most, amikor 
látható módon beteljesedik Izraelen, az egész világ láthatja, felfoghatja 
és elfogadhatja, hogy egyedül csak JHVH az Isten, a Teremtő és a Sza-
badító. Az Ebed-JHVH énekek tehát a prófétai részt emelik ki Izrael 
szolgai és tanúságtevő szerepéből. 
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Izrael és a népek 

A népekről korábban már több helyen is szó esett, a kérdés csak az, 
hogy mi a célja ezzel a prófétának? „Izraelt és a népeket” illetően is 
született egy maradandó alternatíva, mely formálisan így hangzik: 
Izrael elnyeri az üdvösséget, a népek pedig — valószínűség szerint — 
csak elismerik JHVH egyedül voltát és uralmát. Szerintem azonban 
egy ilyen alternatíva teljességgel elfogadhatatlan. Biztos, hogy időbeli 
elsőbbsége van Izraelnek, JHVH szolgájának, de csak azért, hogy az ő 
üdvössége modellként szolgálhasson a világ számára. Sőt az egész 
koncepcióra való tekintettel talán azt is le kell szögeznünk, hogy 
ahogyan Izrael számára a próféta modellé és példaképpé válik, úgy a 
világ számára Izrael tölti be ugyanezt a szerepet. 

Miben nyilvánul meg Izraellel kapcsolatban JHVH prófétai szolgá-
jának példa- és modellszerűsége, és a világot illetően JHVH szolgája-
ként megjelenő Izrael példája és modellje? Abban, hogy JHVH szolgái 
JHVH által megszabadulhatnak, és abban, hogy az egyedüli szabadító 
Istenben bíznak. A világnak ezért mutatják meg JHVH szolgái kö-
zösen, hogy nem a pogány istenek szabadítanak meg, hanem egyedül 
csak JHVH. Ezért szólítja fel JHVH a föld legvégső széleit, hogy meg-
menekülhessenek (45,22), s ezért adja esküvel megerősített szavát, 
hogy egykor majd minden térd meghajoljon előtte (45,23). 

Ha manapság az üdvösség és az uralom között olykor választási 
lehetőséget akarnak felállítani, akkor annak egy hatalommal szembeni 
érthető módon megjelenő modern előítélet az alapja. Az ókor számára 
azonban a hatalom éppen az üdvösség megvalósulásának a lehetősé-
gét jelenti. Ezt némileg előítélet-mentesen elfogadjuk, amikor Isten 
uralmáról és birodalmáról beszélünk. Deutero-Ézsaiásnál azonban 
ezen túl Isten uralma csak szabadítást és üdvösséget jelent. 

Eddig azt mutattam be, hogy miként is jelenik meg „Izrael és a 
népek” Izraellel való viszonya Jákóbnak, JHVH szolgájának alakjában. 
De mi a helyzet Izraellel, mint Sionnal? Vajon nem megbotránkoztató 
Sion királynői alakja, abban az értelemben, ahogy bármiféle uralom 
megbotránkoztató lehet, ha azt Isten uralmától eltérően egy delegált, 
földi uralomként ábrázolják? Kétségtelen, hogy ez súlyos félreértések-
re ad okot, mint ahogy azt az egyháztörténelem lapjairól is már jól is-
merjük, s ahogy azt Deutero-Ézsaiás későbbi érterlmezése is alátá-
maszthatja. Sőt néhány exegéta számára éppen Deutero-Ézsaiásnál 
tűnt nehezen elfogadhatónak az, hogy a királyok hódolatukat fejezik 
ki Sion előtt. 

Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák (49,23). 

Bernhard Duhm például ezt a képet olyannyira visszataszítónak talál-
ta, hogy csak egy redaktor munkájaként tudta elképzelni. Mindenek-
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előtt azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a meghódolással kapcso-
latban itt egy konvencionális nyelvi formuláról van szó. Másrészt 
viszont azt is látni kell, hogy a királyok azért vannak jelen, hogy Sion 
dicsőségéhez hozzájáruljanak, melyhez az is szorosan hozzátartozik, 
hogy magukkal hozzák — mint kötelező kegyajándékokat — Sion fiait 
(49,22). Döntő azonban a második kérdés: Sionnak mi okból és mi 
célból kell dicsőségesnek lennie és uralkodnia? Nyilvánvalóan nem 
önmagáért — ahogy azt korábban Babilon, a Királynő tette —, hanem 
JHVH-ért, ahogy azt az 55,5 kifejezetten meg is jegyzi. Megmarad 
tehát a JHVH kizárólagos hatalmából, valamint Sion megbízatásként 
kapott uralmából és dicsőségéből származó, népeknek végzett szolgá-
latnak, azaz az üdvösségre való meghívás szolgálatának. Mert ami a 
népeket ide vezérli, JHVH megjelenésének dicsősége által teljes lenyű-
gözöttséggé válik. 

3.  TEREMTÉS ÉS ÜDVÖSSÉG 

A teremtés mint üdvösség 

Az utóbbi fogalompárral elérkeztünk a deutero-ézsaiási igehirdetés és 
teológia tulajdonképpeni alapjaihoz. A teremtés- és üdvösséghit ket-
tősségéből a kutatók először itt is egy kölcsönösen kizáró alternatívát 
állítottak fel, s csak ezután gondolkoztak el azon a kérdésen, hogy 
vajon hogyan is viszonyulhat a kettő egymáshoz. Híressé vált taná-
romnak, Gerhard von Radnak az a mondása, miszerint „a teremtéshit-
nek szolgáló szerepe van”. Szerinte tehát ez a hit egyetlen szövegben 
sem kaphat főszerepet, mivel mindig alárendelődik azoknak a részek-
nek, amelyek JHVH üdvmunkájáról szólnak. Mások azon gondolkoz-
tak, hogy vajon miért nyúl vissza Deutero-Ézsaiás olyan intenzív mó-
don a teremtés gondolatához, s ennek okát közülük többen is a prófé-
ta bizonytalanságában vélték megtalálni: arra az üdvmunkára ugya-
nis, amelyet JHVH Izrael történetében visz véghez, már nem hívhatta 
fel a figyelmet, annál inkább nem, mivel az a fogságba vitel katasztró-
fájával elavulttá és túlhaladottá vált. Ezért utalt végül „a fölötte levő 
csillagos égre”, hogy bizonyítsa JHVH hatalmát és fölényét. 

Szerintem ez téves alternatíva. Vajon a teremtés nem tartozik 
JHVH egyedülálló nagy üdvtettei közé? Lehet egyáltalán így dogmati-
kailag különbséget tenni teremtés- és üdvösséghit, protológia és szóté-
riológia között? Biztos, hogy a Biblia egyéb rétegeiben — mindenek-
előtt a Papi iratban — meg van a helye ennek a fajta megkülönbözte-
tésnek, Deutero-Ézsaiásra azonban nem illik rá. Mind rá, mind a 
zsoltárhagyományra — amelyre hivatkozik is — inkább az a bizo-
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nyosság és tapasztalat a jellemző, hogy Jahve a világ kezdetétől mind 
a mai napig folytatólagosan végzi teremtő munkáját: 

Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a 
földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifür-
készhetetlen (40,28). 

Ebben egyértelműen nyilvánvalóvá válik Deutero-Ézsaiás teremtésér-
telmezése. Az, hogy vajon kortársaival szemben — tekintettel a babi-
loni istenek igényeire — szerezhetett-e valamiféle elismerést azzal, 
hogy a csillagos égre irányította a figyelmet, nem tisztázott. Hallgatóit 
nyilván csak arra emlékeztethette, ami egykor ismert volt előttük a 
teremtő JHVH-t magasztaló énekekből. 

A deutero-ézsaiási igehirdetés teremtéshorizontjának tulajdonkép-
peni alapja nem valamiféle bizonytalanságból fakad és nem is valami-
lyen pedagógiai célt szolgál, hanem adva van az igehirdetés tartalmá-
ban. Ahol arról van szó, hogy JHVH elindul világméretű üdvmun-
káját megvalósítani, ott nem lehet már többé elegendő az a horizont, 
amely Izrael történelmét jellemzi, ott már — világméretű uralmának 
megfelelően — világméretű dimenziókra van szükség.  

Számomra tehát úgy tűnik, hogy a Deutero-Ézsaiásnál megjelenő 
teremtéshit egyáltalán nem szolgáló szerepet tölt be. Esetében sokkal 
inkább egy átfogó teológiai horizontról van szól, mely által a hit 
JHVH egész művét megértheti. Vitathatatlan, hogy erről a teremtő 
munkáról igen eltérő nagyságrendekben lehet beszélni, és az is, hogy 
jó néhány szöveg gondolatmenete éppen az egyetemes és időtlen-ál-
landó teremtő munkától halad JHVH partikuláris és éppen most 
aktuális teremtő tettéig. 

Az univerzális teremtés 

A legszélesebb dimenzió az ég és föld teremtése, tehát az, amit a Gn 1 
hagyományából úgy ismerünk, mint a tulajdonképpeni teremtés 
kezdetét. Ennek a teremtésnek a „kezdetbelisége” azonban csak azt 
jelenti Deutero-Ézsaiásnál, hogy vele minden mást örök időkre mege-
lőzött, és nem azt, hogy egyszer s mindenkorra lezáródott volna, hi-
szen a Teremtő abban is folyamatosan munkálkodik. 

Az ég és a föld kapcsán ugyanis nem csak az ókori világkép egy 
részletére kell gondolni, hanem arra is, hogy ezek funkciójuk felől is 
értelmezhetők — így lehet aztán a következőképpen beszélni a terem-
tésről is: JHVH kifeszíti az eget, mint egy sátrat, ti. hogy lakhatóvá 
legyen, és megalkotja s megszilárdítja a földet, hogy az emberek 
biztonságban élhessenek rajta (40,22; 45,18). JHVH „leheletet ad a rajta 
(a földön) lakó népnek, és lelket a rajta járóknak” (42,5). Ez azt jelenti, 
hogy az ég és a föld csupán átfogó megjelölése az univerzális terem-
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tésnek — beleértve mindazt, ami benne él —, s hogy itt is az a célja a 
teremtés együttes előkészületének, hogy lehetővé tegye az életet. 

Izraelnek JHVH egyetemes teremtő munkájába vetett hitére való 
emlékezés argumentatív módon érvényessé tehető, ami így aztán az 
ún. vitabeszédben azt szolgálja, hogy — figyelembe véve a világmére-
tű népmozgásokat — Izrael bénító rezignációját legyőzze: ebből a 
szempontból nézve a népek potenciális ellenség, „semmik előtte”, és 
olyanok „mint egy vízcsepp a vödörben, (…) mint egy porszem a 
mérlegserpenyőben” (40,15.17). Így szó esik arról is, hogy a Világ-
teremtő megsemmisíti a babiloni jövendőmondók jóslatait, és valóra 
váltja szolgáinak beszédét (44,25k). Az isteni teremtés aktuális meg-
valósulásai bizonyos magától értetődőséggel az univerzális-időtlen 
teremtő munkáról szóló vallomásokat követik: ez csupán arra mutat 
rá, hogy a kettő milyen szoros összefüggésben áll egymással. 

Az egyetemes teremtő munka ott is megjelenik, ahol a szöveg a 
népeket, illetve Küroszt, mint eljövendő világuralkodót szólítja meg: a 
Kürosz-jóslatban (42,5; 45,7) ugyanúgy, mint a népekhez intézett 
szabadításról szóló beszédben és felhívásban (45,18). Itt kapja meg 
pozitív tartalmát az a beszéd, amely JHVH teremtő munkájáról szól: 
ez tehát egy élettérül kapott világ, melyben a népek részeseivé válnak 
a Teremtő üdvmunkájának, azáltal, hogy elismerik JHVH uralmát. 
Azért, hogy megmagyarázhassam ezt az összefüggést is, hadd utaljak 
arra, hogy az óizraeli és az ókori keleti felfogás szerint az isteni ura-
lom és teremtés, illetve — az antik modellekben — Isten királysága és 
a teremtés a lehető legszorosabban összekapcsolódnak. Így lehet fel-
fogni JHVH uralmának világméretű érvényesülését úgy, mint teremtő 
tettet. JHVH mindent átfogó üdvterve tehát a világ teremtéséhez 
kapcsolódik. 

Izrael teremtése 

Mindemellett ott áll Jákób-Izrael anyaméhben való megteremtésének 
különleges kifejezése, amellyel egy másik összefüggésben már talál-
koztunk. Ez tehát úgy Izraelnek, mint a prófétáknak Isten szolgájává 
való célzatos teremtéséről szól, ami lényegében a kiválasztás egyik 
formája, mint nyelvi formula pedig a királlyá nyilvánítás aktusára 
vezethető vissza. Az Izrael teremtéséről szóló beszéddel épp az üdv-
prófécia bevezetőjében találkozhatunk. Izrael Jákób-alakja ebben a 
szakaszban válik újra hangsúlyossá, miközben az Izrael teremtéséről 
szóló kijelentéseket itt szinte kizárólag csak kiválasztás-történetek ve-
szik körül. Ennek a teremtő munkának a jelentése leginkább egyértel-
műen egy másik üdvígéretben érhető tetten, mely így hangzik: 
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…vizet fakasztok a pusztában, hogy inni adjak választott népemnek, a 
népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet 
(43,20k). 

Izraelnek válaszul az elfogadott üdvösségre himnuszt kell zengeni — 
ez a feladata, mint JHVH kiválasztott szolgájának. 

Az üdvösség, mint teremtés 

Ehhez hozzátartozik az újnak, az új üdveseménynek a megteremtése, 
mely elsősorban megint csak valamiféle aktuális-partikuláris tett, ami-
nek aztán világméretű dimenziókká kell kiszélesednie. Ezt legszebben 
az az üdvígéret fogalmazza meg, amiből már az imént is idéztem: 

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat 
cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (43,18k). 

Ez konkrétan a puszta Izrael javára történő átváltozását jelenti, de mi-
vel csoda, az egész világnak észre kell vennie. 

A Kürosz-események is JHVH aktuális teremtő munkájaként vál-
nak nyilvánvalóvá. Erről legvilágosabban a 46,9-11-ben olvashatunk, 
ahol JHVH így mutatja be magát: 

Elhívok napkeletről egy saskeselyűt, tervem végrehajtóját messze föld-
ről. Alig szóltam, máris elhozom, kimondom, máris megteszem. 

Értelemszerűen itt a rvy és az hc[ héber igékkel a teremtésterminológia 
a Kürosz-eseményekre vonatkozik. Ezt a teremtésre utaló értelmet 
azonban olyan szöveggel is alátámaszthatnánk, mint a 44,24-28, ahol 
Kürosz elhívása együtt szerepel JHVH egyéb tetteivel azon címszó 
alatt, hogy „én, az Úr, alkottam mindent”. 

Üdvösség és ítélet 

„Mindent” — ezzel a JHVH-hit egy igen komoly nehézségéhez érkez-
tünk, amellyel Deutero-Ézsaiásnak is szembesülnie kellett. Ha azt 
mondtam ennek a fejezetnek az elején, hogy a teremtés egyedülálló 
nagy üdvesemény, akkor megkérdezhetnénk, hogy ebben az esetben 
mi a helyzet Kürosszal? Nem lehet, hogy csupán Izrael leszűkített 
nézőpontjából tekinthetők üdveseménynek a perzsa király nevével 
kapcsolatos történések, miközben ő maga népek és királyok holttestén 
át viszi végbe diadalútját? Maga Deutero-Ézsaiás akkor fogalmazta 
meg a fenti problémát, amikor a Kürosz-jóslat végén ezt a mindent így 
magyarázza: 

…én vagyok az Úr, nincs más! Én alkottam a világosságot, én 
teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az 
Úr, cselekszem mindezt (45,6c-7). 
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Talán emlékszünk rá, hogy a teremtéshez, mint üdveseményhez ha-
gyományosan hozzátartozik az ellentéte, azaz a világban lévő hazug-
ságnak, rendezetlenségnek és kárhoztató hatalmaknak az eltávolítása 
is. Az igazságosság és üdvösség — melynek a világ oly igen örül — a 
teremtés eredménye; ennek megvalósulásához azonban el kell tűnnie 
az igazságtalanságnak, a kárhozatnak és a földön élő gonosztevőknek 
(pl. Ps 104,35; Jób 38,12k) Ide sorolhatnánk Kürosz diadalmenetét is, 
ezen azonban az idézett igehely mégis túlmutat. Ennek pedig az az 
oka, hogy Izrael saját ítélet-tapasztalatából kiindulva nem egy másik 
isten művének tartja Jereuzsálem pusztulását, a fogságba vitelt és a 
múltbeli szenvedéseket, hanem az egy élő Isten tettének. A Teremtő 
ezen ítéletes tette nem magyarázható és nem igazolható — ez csupán 
a „minden” grandiózus következménye. 

Az emlékezés, mely Isten múltban bekövetkező végső soron belát-
hatatlan ítéletére tekint vissza csak JHVH jelenben kibontakozó, átfo-
gó, végérvényes és egyetemes üdvmunkájára tekintve viselhető el. A 
szenvedés értelmét kutató kérdésre ugyanis csak az ítéletből és szen-
vedésből való szabadulás adhat feleletet — maga a kérdés így végső 
soron csak a gyakorlatban válaszolható meg. 

Az egyetlen Isten és a próféta szájába adott teremtő szó 

Mindent JHVH teremt: ennek a kijelentésnek van egyfajta polemikus 
mellékzöngéje is, minthogy ez szembeállítja JHVH istenségre tartott 
kizárólagos igényét a népek vélt isteneivel. Teremtőnek ugyanis csak 
egyetlen isten bizonyulhat, teremteni pedig kizárólag JHVH tud, s aki 
ezt újból meg is teszi a jelenkor Kürosz-eseményeiben. Ez a tulajdon-
képpeni magja az ún. prófécia-beigazolódásnak. Saját jelentését ebben 
nyeri el a teremtés Isten igéje által. 

JHVH az Ő teremtő szavát a prófétákra bízta, és általuk teszi 
közzé, hogy érthető beszédként elérhetővé váljon az emberi értelem 
számára. Hiszen JHVH teremtő igéjét, ami elindította a történelmet, 
korábban JHVH prófétái adták tudtul. Ami most a Kürosz-esemé-
nyekből kiolvasható az mind felismerhető JHVH népének múltbeli 
szenvedéséből is: tehát már az 587-es katasztrófát is JHVH próféták 
által hirdetett teremtő szava előzte meg. Mindez azonban nem ele-
gendő ahhoz, hogy a Teremtőt a jelenben is megértsük. 

Immáron az egyetlen Istent nem csupán kizárólagos Teremtőnek 
kell látnunk, aki az üdvösséget és a kárhozatot is megteremti, hanem 
olyannak is, aki elkötelezi magát az üdvösség mellett, s aki annak 
megvalósításában kizárólagos Szabadítónak bizonyul. Az üdvígéret 
ismét JHVH egyik teremtő műve, amit a próféták hirdettek meg, és 
amelynek először Izraelen kell látható módon megvalósulnia. Ezáltal 
azonban az idegen népekhez is eljut az ellenállhatatlan felszólítás, 
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hogy forduljanak az egyetlen élő Istenhez, mint kizárólagos Terem-
tőhöz és Szabadítóhoz, és engedjék, hogy Isten őket is megmentse. 

JHVH teremtő szava tehát a deutero-ézsaiási igehirdetés központi 
teológiai motívuma, ennek felmutatásában rejlik a jóslat beigazolódá-
sa, és ez által a prófétai igehirdetésben megszólaló teremtő szó által, 
valamint annak Izraelen való megvalósulása által jut el a világ is az 
üdvösséghez. A legfontosabb szövegek, amelyek ezt bizonyítják, a 
44,24-45,23-ban, majd még egyszer az 55,8-13-ban találhatók meg, de 
már a prológus irányadó mondatában is megjelenik: verbum Dei manet 
in aeternum, illetve pontosabb fordításban: „Isten igéje ellenállhatatla-
nul érvényre jut”. 

4.  ZÁRSZÓ 

Mi lett a próféta váradalmaiból, és milyen jelentőségük van még, miu-
tán nyilvánvalóvá lett, hogy nem teljesedtek be? S hogyan lehetséges 
az, hogy ezek a szövegek többet jelentenek egy óriási tévedés doku-
mentumainál? 

Már az ókori Izrael is szolgáltat egyfajta választ ezekre a kérdések-
re azzal, hogy megőrizte a szövegeket. Miért tett így? Biztos, hogy 
nem a régiségek iránti érdeklődésből, de nem is azért, hogy egy prófé-
ta tévedését dokumentálja, hanem épp ellenkezőleg: mivel megta-
pasztalta a prófétai ígéretek egyfajta beteljesedését. Izrael hazatért — a 
város és a templom újra felépült, ami pedig nem kis dolog egy meg-
semmisített nép számára —, és a prófétai üzenetbe vetett hit sem 
maradt minden beigazolódás nélkül. Ez az egyik igen lényeges 
előfeltétele a prófétai szövegek továbbadásának és megőrzésének. 

Ezzel azonban még mindig nem jutottunk tovább, hiszen ez még 
így is csak antikváriusi érdeklődés maradna, melynek révén csak azt 
állapíthatnánk meg, hogy legalább a lényeget illetően igaza volt a pró-
fétának. 

Ám éppen ebben a további várakozásra való bíztatásban rejlik a 
szövegek óriási többlete, hiszen ez az, ami az ígéretek részbeni meg-
valósulása mellett megtartó erejűnek bizonyul a szövegek számára. 
Mivel pedig sokkal több várható annál, mint ami már megtapasztalha-
tóvá vált belőlük, újból és újból elővették őket, hogy olvassák, és to-
vább dolgozzanak rajtuk. A későbbi feldolgozások közül azonban 
nem mindegyik nyújtotta azt a színvonalat, amely az eredeti prófétai 
megértést jellemzi, de azért van köztük néhány olyan nagy terjedelmű 
szöveg — mint pl. az Ézs 53 — amely egészen új istenismerettel gaz-
dagítja az eddigieket. 

Végső soron arról van szó, hogy ezek a szövegek Isten világhoz 
való viszonyáról, azaz a világgal kapcsolatos üdvakaratáról most is 
érvényben lévő felismeréseket fogalmaznak meg. Amit a próféta 
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megtapasztalt, azt szövegeiben tovább adományozta szövegeiben, 
hogy az isteni cselekvő tett felismeréséhez modellként szolgáljanak. 
Így olvasta ezeket a szövegeket a keresztény közösség is, és kell olvas-
nia továbbra is. 

Biztos, hogy a keresztény olvasatban egynémely dolog, mely egy-
kor sokkal közvetlenebb valóság volt, képszerűvé vált. Itt a váradalom 
már nem arra az útra irányul, amely a virágzó, árnyas szíriai pusztán 
át vezet Babilonból Jeruzsálembe, és nem is egy szebb történelmi Jeru-
zsálemre, amely a világ dicsőített középpontja: mert ezek a realitások 
— mivel a hit nem mondhat le róluk, s mégis mivel annak újból és 
újból kifejezővé is kell tennie — immáron erőteljes képekké és szimbó-
lumokká válnak. Az alapvető relációk azonban továbbra is érvényben 
maradnak. Isten üdvmunkájának tehát ezt követően is konkrét közös-
ségben kell kibontakoznia, hogy a világ számára is láthatóvá legyen. 

Így a továbbiakban is szükségszerű, hogy ez a közösség hitben 
elfogadja és elismerje azt az üzenetet, amely Isten teremtő üdvmunká-
járól szól, és minden váradalmát az itt meghirdetett egyetlen Istenre, 
Teremtőre és Szabadítóra építse. A világot ezután is nyilvánvaló mó-
don kell meghívnia, hogy az részesedhessen az egyetlen szabadító 
Istenbe vetett hitben, s ezzel a világ megmentésének egyetlen lehető-
ségében. Mai megváltozott világunkban szintén erről beszélnek a szö-
vegek, és ezért kell őket ma is úgy olvasni, mint amelyek különböző 
módon konkretizálják az Isten országáról szóló örömüzenetet. 
 
© Hans-Jürgen Hermisson, „Jakob und Zion, Schöpfung und Heil. 

Zur Einheit der Theologie Deuterojesajas” kézirat.  
(fordította: Filotás Julianna) 
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1.  BEVEZETÉS 

Az ószövetség-tudomány egyik legszélesebb körben elfogadott állí-
tása szerint a száműzött Ézsaiás és tanítványai, kik a fogság alatt és 
közvetlenül utána tevékenykedtek, hirdették először azt, hogy az Izra-
elnek kijelentett egy, igaz Isten ismerete a föld népeire is ki fog terjed-
ni. Gyakran azt is hozzáteszik, mint többé-kevésbé magától értetődő 
következményt, hogy e tekintetben Deutero-Ézsaiás szolgált mintául 
az őskereszténység számára a pogány világ felé való nyitásban. Olyan 
nyitásban, mely éles ellentétben áll a fogság utáni zsidóság etnikai és 
vallási partikularizmusával.1 A jelen tanulmány célja nem az, hogy 
megcáfolja ezt az értelmezési vázlatot — mely egyébként többé nem 
tipikus témája a legjobb tanulmányoknak —, hanem az, hogy más 
 

1 H.H. Rowley, The Missionary Message of the Old Testament (London 1955) 65; The 
Biblical Doctrine of Election (London 1950) 62-63; A Deutero-Ézsaiás univerzalizmusával 
kapcsolatban lásd még: H. Halas, „The Universalism of Isaiah”, CBQ 12 (1950) 162-70; 
U.E. Simon, A Theology of Salvation (London 1953); S.H. Blank, Prophetic Faith in Isaiah 
(London 1958); R. Martin-Achard, Israel et les nations, la perspective missionnaire de 
l’Ancien Testament (Neuchatel 1959); R. Davidson, „Universalism in Second Isaiah”, SJT 
16 (1963) 166-85; A. Gelston, „The Missionary Message of Second Isaiah”, SJT 18 (1965) 
308-18; P.-E. Dion, „L’universalisme religieux dans les différentes couches rédactio-
nelles d’Is. 40-55”, Bib 51 (1970) 161-82. Foglalkoztam a korai zsidó partikularizmus kér-
désével is: „Old Testament Theology and the Jewish-Christian Connection”, JSOT 28 
(1984) 3-15 és „Yahweh and Other Deities: Conflict and Accomodation in  the Religion 
of Israel”, Interp 40 (1986) 354-66. 
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szemszögből közelítsük meg Ézs 40-66-ot, egy olyan következtetés 
mellett érvelve, mely meglehetősen eltér az általánosan elfogadottól. E 
következtetés fényében azt szeretnénk sugallni, hogy az univerzaliz-
mus-partikularizmus kérdését másképp tegyük fel a fogság utáni zsi-
dósággal kapcsolatban, beleértve az Őskereszténységet is. 

2.  ÉZSAIÁS 40-48 

A kritikai tanulmányok már a tizennyolcadik század végétől egyetér-
tettek abban, hogy az Ézsaiás tekercsek 40-66 fejezeteit majd’ két szá-
zaddal későbbre kell datálni annak a Júda-beli prófétának, Ézsaiásnak 
működéséhez képest, kinek neve a címoldalon van. A 40-55 és a 56-66 
szakaszok további különállóságát — az előbbi fogságbeli, a második 
inkább  fogság utáni — először Bernhard Duhm bizonyította az 1892-
ben írt kommentárjában. Ezt is széles körben elfogadták, csakúgy, 
mint azt, hogy Duhm különleges figyelemre méltatta a négy szolgáról 
szóló éneket (mely egyébként igen érdekes cím, ugyanis ezek bármi 
mások, csak nem énekek). Mindez jól ismert tény, és a kritikai kon-
szenzus része. A „modern tanulmányok legkétségtelenebb eredmé-
nyeiként” azonban időről időre nagyjavításra szorulnak. Először is 
azért, mert Ézs 1-39 és a 41-55 közötti törés inkább látszólagos, mint 
valóságos. A 36-39 fejezetek, melyeket a 2 Kir 18-20-ból vettek, s illesz-
tettek a tekercshez, megtöri a 35. fejezet kapcsolódását, mely kétségte-
lenül a Deutero-Ézsaiáshoz tartozik.2 A 40-48 és 49-55 közötti törés is 
legalább olyan világos, mint a 40-55 és 56-66 között. A 40-48. fejezetek 
azzal a politikai helyzettel foglalkoznak, melyeket Kürosz győzelmei 
eredményeztek, s mint asztaldíszt, úgy foglalják magukba Kürosznak 
JHVH felkentjeként való küldetését (45,1-7). A Babilonból való exo-
dusz és a Sionra való visszatérés témájával kezdődnek, s azzal is vég-
ződnek (40,1-5; 48,20-22). A 49-55. fejezetek viszont a zsidók belügyei-
vel foglalkoznak, s nem hallunk többet se Küroszról, se Babilon buká-
sáról. Nincs több olyan gúnyirat, mely a babiloni birodalmi kultuszt 
venné célba, s a szolgaság értelmezése, mely igen fontos és proble-
matikus Ézsaiás könyvének második részében, merőben más.3 Ami az 
utolsó szakaszt illeti (56-66), noha jelentős fejlődés mutatkozik benne, 
ugyanakkor sok közös vonása van az azt megelőző fejezetekkel. Azt is 
nehéz megállapítani, hogy pontosan hol is kezdődik, mivel 56,1-5 
ugyanúgy végződik, ahogy az előző vers (55,13), és a 57. fejezet is 
 

2 Vigasztaló szavakat nyújt, beszél JHVH dicsőségének látomásáról, a vakok és sü-
ketek stb. meggyógyításáról, a pusztai csodákról, s a Sionra visszavezető út elkészíté-
séről. Ez utóbbi téma (35,8-10) töretlenül húzódik egész a 40,1-5-ig. 

3 Ézs 40-48. szakaszban a „szolga” (’ebed) kifejezés a közösségre vonatkozik a 42,1 
valószínű, s a 42,19, valamint a 44,26 lehetséges kivételével. A 49-55 szakaszban akárhol 
fordul elő, mindenhol egy egyénre vonatkozik a 49,4 és a 54,17 kivételével. 
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ugyanúgy ér véget, mint a 40-48. szakasz. A későbbiekben vitatkozni 
lehet ezen, de most gyakorlati megfontolásból a három szakaszt (40-
48; 49-55; 56-66) sorba vesszük azon ideiglenes, de megfontolt elvárás 
alapján, hogy ezek a fejlődés különböző fokait képviselik. 

Politikai szemszögből olvasva az Ézs 40-48 propaganda Kürosz és 
a perzsák javára, kik az utolsó babilóniai király, Nabonid (Kr.e. 556-
539) utolsó évtizedében kezdtek terjeszkedni, valószínűleg azután, 
hogy Kürosz 547-ben meghódította Lídiát (Ézs 45,3). A szerző, kinek 
neve ismeretlen,4 a babiloni gólá-hoz tartozott. Még az is lehet, hogy 
Kürosz kíséretének tagja volt,5 bár ez esetben nem kellene megmagya-
rázni az éles Babilon-ellenes kirohanást (43,14; 47; 48,14), a babiloni 
állami kultusz (40,19-20) és általában a babiloni értelmiségi és vallásos 
hagyományok elleni szatírát (44,25; 47,9-10.12-13). A szimbolikus 
nyelvezet nagy része is magyarázható úgy, mint szembehelyezkedés 
azzal a hatalmi ideológiával, mely a fogságba hurcoltak által jól ismert 
akítu ünnepen recitált babiloni mítoszokban, különösen a kanonikus 
teremtésmítoszban található. Ez segíthet magyarázatot találni 
Deutero-Ézsaiás ezekkel szoros rokonságban álló témáira, mint a koz-
mogónikus győzelem, a világ teremtése és Isten királysága, melyeket 
olvashatunk úgy is, mint az Enúma elis ideológiájának egy fajta zsidó 
tükörképeit.6 Az a követelés, miszerint JHVH az egyetlen Isten (és 
természetesen nem Marduk), nem egy másik istentől született (Mar-
dukkal ellentétben), és ezért Ő a szabadítás egyetlen forrása, ugyaneb-
ben az összefüggésben válik érthetővé. Deutero-Ézsaiás Babilon leg-
főbb uralmi követelését tükrözi vissza: „Csak én vagyok, rajtam kívül 
nincs más” (47,8.19). 

A zsidók Istene nevében elhangzó ezen követelések magukba 
foglalják a politikai hatalommal kapcsolatos korabeli elgondolások 
drasztikus relativizálását. Ha ugyanis a hatalom végső forrása a golah-
közösség által imádott Istennél van, akkor az uralkodó nemzet politi-
kai hatalma nem több mint egy csepp a tengerben, egy porszem a 
mérlegen (40,12-17). És mivel hitték, hogy JHVH titokzatos módon 
kiválasztotta ezt a népet, mint eszközt szándékainak megvalósítására 
a történelemben, az akkori események, különösképpen Kürosz hódí-
tása — mely akkor szenzációnak számított, s további eseményeket, így 

 
4 Egy felvetés alapján a neve Mesullám, Ézs 42,19 alapján, mely így olvasva: „Van-e 

olyan vak, mint Mesullám (mí 'iwwér kimsullám), de ez a fél vers igen homályos, s min-
den bizonnyal a 19a magyarázata; Vö.: a kommentárok, és C. R. North, The Suffering Ser-
vant in Second Isaiah (Oxford 19522) 89-90. 

5 M. Weinfeld, „Universalism and particulrarism int he Period of Exile and Restora-
tion”, Tarbiz 33 (1963/64) 231. 

6 Lásd részletesebben egy másik művemben: A History of Prophecy in Israel (Philadel-
phia 1983) 212-14. 
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Egyiptom meghódítását helyezte kilátásba7 —, e külsőleg jelentéktelen 
nép szemszögéből értelmezendők, mely nép a „zsarnokok szolgája” 
(49,7). Még akkor is, ha minden ennek ellene mond. 

E tekintetben Ézs 40-48 olvasható úgy is, mint Kürosz propagan-
disztikus nyilatkozatának zsidó változata, melyet híres hengerén tett 
közzé Babilon meghódítása után 539-ben.8 Mindkét szövegben talál-
ható egy vallásos vitairat az istentelen Nabonid ellen. Vádak, misze-
rint alattvalóit kényszermunkára ítélte (40,2; 47,6), és megvetéssel bánt 
a kultuszukkal. Ennek következtében JHVH (nem Marduk) kiválasz-
totta Küroszt, mint az ő közvetítőjét, s a Babiloni birodalom hatalmas 
lakosságát alattvalójává tette, és úgy ihlette őt, hogy a babiloniakra jel-
lemző erőszak és brutalitás nélkül gyakorolja a hatalmat (42,1-4, 
amennyiben ez a szakasz eredetileg Küroszra vonatkozott). Mindenek 
fölött azonban Kürosz az elődjeivel ellentétes politikai irányvonalat 
követett, s így az alattvaló népek kultuszát helyreállíttatta (44,28) és 
visszaköltöztette azokat, akiket deportáltak (44,26-28). 

Eddig Deutero-Ézsaiás nem lépett jelentősen túl azon a teológiai 
körön, melyeken belül a fogság előtti nagyobb próféták mozogtak, az 
eredeti Ézsaiást is beleértve, aki a nemzetközi események vallásos 
értelmezését nyújtotta, és idegen népeket és uralkodókat nevezett 
JHVH közvetítőinek (pl. Ézs 10,5). Gyakorlatilag az idegen kultuszok 
és kultúrák elleni vallásos vita sürgető követelését, különösképpen an-
nak követelését, hogy hatalmi kifejezésekkel, s így az isteni hatalom 
kifejezéseivel beszéljenek, nem igen értelmezték úgy, mint egy 
univerzalisztikus látásmódra való buzdítást. Pedig már egy rendkívül 
fontos tekintetben a helyzet teljesen más: Izrael többé már nem egy 
nemzeti állam, hanem egy hitvalló közösség. Ezen átalakulásra való 
néhány utalás felbukkan Deutero-Ézsaiásnal, bár még nem egy telje-
sen kialakult jelentéssel. A következő versekben lelhetjük fel ezeket, 
melyek azonban magyarázatra szorulnak. Az első a közösséghez cím-
zett, mely az Izrael, Jákób, vagy Jesurún nevet viseli:9

Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet 
árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a 
víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd: én 

 
7 Már Kürosz is eltervezhette Egyiptom meghódítását, de ezt csak fia, Kambüsszész 

vitte véghez Kr.e. 525-ben. 
8 ANET, 315-16. Morton Smith, „II Isaiah and the Persians”, JAOS 83 (1963) 415-21, 

úgy érvel, hogy a felirat első fele, mely egy teológiai igazolást nyújt Babilon meghódí-
tásához, és Küroszról harmadik személyben beszél, a babiloni papság által került a mű-
be a város meghódítása előtt, és így az Ézs 40-48-ban található küroszi propaganda mo-
delljéül szolgált. 

9 Ézs 44,1-2. A következő szakasszal vö. a némiképp hasonló Ps 89,4-6 szakaszt. 



 DEUTERO-ÉZSAIÁS: AZ UNIVERZALIZMUS PRÓFÉTÁJA 41

az Úré vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe 
írja: az Úré vagyok, és dicsekedve említik Izráel nevét (44,3-5). 

A próféta az Ábrahámnak adott áldást tartja szem előtt, mely szerint 
az Úr nagy néppé teszi őt (Gen 12,1-3), de egy egészen új jelentést ad 
neki, amikor a nemzetek áldását („általad nyer áldást a föld minden 
nemzetsége”) úgy értelmezi, mint ragaszkodást Ábrahám leszárma-
zottainak vallásához. Más szóval egy jól ismert szöveget értelmeztek 
újra prófétai tekintéllyel egy új élethelyzet fényében: egy hitvalló kö-
zösség élethelyzetében, amelyhez való tartozás személyes döntésből 
fakad. A prófétai szerző számára ezért a JHVH-kultusz alapvetően 
egy olyan vallás, mely prozelitákat vár. Ezt a hozzátartozást bizonyos 
külső, szimbolikus cselekedetek pecsételik meg, melyek — valószínű-
leg jelentőségteljesen — nem foglalják magukba a körülmetélést. Mint 
a keresztény keresztségben, egy új nevet vesznek fel, s ez a gyakorlat 
levezethető a második templom névnapi ünnepségeiből.10 Az istenség 
nevének kézre írása a tulajdonjog, vagy az elkötelezettség megváltoz-
tatását jelenti, mely a tetovált rabszolgaság gyakorlatából maradt 
fenn.11 Későbbi olvasók számára ez elkerülhetetlenül idézte fel az 
amuletteket, valamint a kézre és a homlokra kötött tefillint, mely a 
zsidó identitás kifejezése.12  

Mindez jövő időben áll, s ma már nem áll módunkban megtudni, 
hogy minek feleltek meg a babiloni diaszpóra szociológiai szóhaszná-
latában. Következő szakaszunk igen ismert és sokszor idézett e szö-
vegösszefüggésben: 

Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Lépjenek elő mindazok, akik megmenekül-
tek a nemzetek közül! (Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bál-
ványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud segí-
teni.) Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással! Hir-
detett-e valaki valaha, Jelentett-e ki ilyent az ősidők óta? Csak én, az Úr! 
Nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincsen rajtam 
kívül. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én 
vagyok az Isten, nincs más! Magamra esküdtem, igazság jött ki számon, 
Szavam megmásíthatatlan: előttem hajol meg minden térd, rám esküszik 
minden nyelv, és azt mondják rólam: csak az Úrnál van igazság és erő! 

 
10 A kinná RSV általi fordítása, mint „vezetéknév”, anakronisztikus. Az újbabiloni és 

perzsa kori, nevek és kultuszok közötti kapcsolatok tekintetében lásd: Morton Smith, in 
The Cambridge History of Judaism, I. (szerk. W.D. Davies és L. Finkelstein, Cambridge 
1984) 220-33. 

11 Ugyanakkor ez nem tartotta vissza JHVH-t attól, hogy kölcsönös legyen e gesz-
tus: „Íme, tenyerembe véstelek be” (Ézs 49,16) 

12 Dt 8,6. Az Ézsaiás-targum nem említ semmit a kézre írással kapcsolatban, de ír 
olyan kifejezéseket, mint „JHVH félők” és „közeledni Izrael nevében”, melyek a pro-
zelitizmus jellemző kifejezései voltak. Lásd J. Stenning, The Targum of Isaiah (Oxford 
1949) 148-49. 
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Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. Az Úr által bol-
dogul, vele dicsekszik Izrael minden utóda. 

A felszólítás a népek túlélőinek, vagy a népek közötti túlélőknek szól. 
A glossza, mely rá következik (a zárójelben) azt sugallja, hogy e túl-
élők más népek, idegenek, nem a zsidó diaszpórából valók.13 Valóban 
az effajta felszólítások Deutero-Ézsaiásnál rendesen az idegen népek-
hez szólnak, s ez önmagában is egy jelentőségteljes jele egy új helyzet-
nek. A próféta a legyőzött, vagy az épp legyőzetés előtt álló babiloni-
akra gondolhatott, akik között az elhurcoltak éltek,14 de a szabadulás-
ra való hívás tovább megy egészen a föld széléig. Minden idegen nép 
arra hívattatik, hogy JHVH-hoz forduljon, s hogy tőle fogadja el a sza-
badítást, aki egyedül képes azt megadni. Mivel a szabadítás képessége 
az isteni mivolt próbája, ezért minden más istenséget gyakorlati meg-
fontolásból tagad.  

Mit foglal magában ez a „JHVH-hoz fordulás”, mint a szabadítás 
előfeltétele? Oda lehet fordulni egy istenséghez úgy, hogy valaki kul-
tikus cselekményeket ajánl fel neki azért, hogy cserébe olyan támoga-
tást kapjon, mely a múlttal való teljes törés nélkül elnyerhető. A.D. 
Nock jól ismert distinkcióját használva úgy mondhatjuk, hogy a ra-
gaszkodás lehetséges volt a megtérés nélkül is.15 A követés azonban 
ennél többet fejez ki. A térd meghajtása (proskynesis), valamint a 
JHVH-ba vetett hit megvallása egyedül is magába foglalja a más iste-
nek tiszteletének elhagyását, s így a vallásos élet gyökeres új irányba 
fordítását.  

Ez itt egy kivételes jelentőséggel bíró pont. Itt van számunkra az új 
név felvétele, és más szimbolikus jelek mellett, mint alapvető elem, a 
hitvallás. Egy ilyen hitvallás tűnik fel egy korábbi, némileg különböző 
formában ugyanabban a fejezetben: „Csak nálad van Isten, nincs 
máshol, nincs más isten!” (45,14). A helyzet itt minden bizonnyal kü-
lönböző, amennyiben itt azt jövendöli meg, hogy Egyiptom és más 
idegen népek rabszolgaként fognak eljönni.16 Egy másik tipikus pél-
dája az „elnyomott képzelődésének” Ézs 14,1-2-ben található. Ez egy 
prózai betoldás, mely bizonyosan a fogság után került a műbe, s mely 
a prozelitákat (gérím), mint a jövőbeli, újjáépített Izrael részeiként látja. 
Mivel ennél tovább nem igen mehetünk, érdemes azt sugallni, hogy 
az olyan hitvallások, mint ez is, melyek a JHVH kultusz, tehát a zsidó 
vallás új hívei szájából hangzanak el, tényleges korabeli gyakorlatból 
és tapasztalatból származnak az újbabiloni és perzsa korszakból. Más 

 
13 Pace P.A.H. de Boer, Second Isaiah’s Message (Leiden 1956) 90. 
14 Weinfeld, „Universalism and Particularism”, 175. 
15 A.D. Nock, Conversion (London 1933) 7 és passim. 
16 C. Westermann, Isaiah 40-66 (Philadelphia 1969) 169, valószínűleg helyesen látja, 

hogy e versek nem illenek ide. 
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példák, melyeket megéri figyelembe venni, melyek mindegyike pél-
dázza a késői zsidó hagyományban végbemenő megtérési folyama-
tot,17 a következők: 

1. Mózes katekézist tart apósának, Jetrónak, s ez az oktatás azt a 
történetet foglalja magába, melyet JHVH vitt véghez népével. 
Jetró hitvallást tesz: „Most már tudom, hogy nagyobb az Úr min-
den istennél…”, és áldozatot mutat be Istennek (Ex 18,8-12). 

2. A jerikói Ráháb által elmondott szövegek úgy hangzanak, mint 
egy katekézis-szerű oktatás, melyek után hitvallást is tesz: „Bi-
zony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn a mennyben és lenn a föl-
dön” (Józs 2; 9; 11). 

3. A szír Naamán, miután meggyógyul, egy kivételes hitvallást tesz: 
„Most mát tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak 
Izráelben” (2 Kir 5,15). 

A felsorolás természetesen nem teljes. A prozelitizmussal foglalkozó 
rabbinikus irodalom számára — mely figyelemre méltóan paradox 
módon, Ábrahámig visszamenően —, nem jelent nehézséget az, hogy 
a biblikus hagyományban prototípust találjon mindenfajta prozelita 
számára.18 Itt azt a felvetést javasoljuk, miszerint a Deutero-Ézsaiás-
ban található utalások — az a kevés is, ami van — úgy magyarázha-
tók, mint a prozelitizmus kezdeteire való utalások a babiloni diasz-
pórában. 

Mivel az univerzalizmus igényét egyes értelmezési kísérletek álta-
lánosan, és igen nyomatékosan a Szolgáról szóló költeményekre ru-
házták, nem fejezhetjük be úgy az Ézs 40-48 szakasz vizsgálatát, hogy 
figyelmen kívül hagyjuk azt az egyet, mely e szakaszban előfordul 

 
17 Amennyire utána tudtam járni, átfogó tanulmányok nem jelentek meg a 

prozelitizmusról B.J. Bamberger, Proselytism in the Talmudic Period (New York 1939), és 
W.G. Braude, Jewish Proselytizing in the First Five Centuries of the Common Era, The Age of 
the Tannaim and Amoraim (Providence 1940) óta. G.F. Moore, Judaism in the First Centuries 
of the Christian Era (New York 1971 [1927]) 1: 323-53 is haszonnal olvasható. 

18 Azzal, hogy Ábrahám elindult a hit vándorútján, hátrahagyva a pogány vallást és 
a bálványimádást, felmutatta az ideális prozelita jellegzetességeit. Úgy Philónnál, mint 
a Zsidókhoz írt levélben Ábrahám egy vándor, egy utazó, szem előtt tartva a „Héber” 
szó feltételezhető eredeti jelentését, „aki áthalad”, peratēs: Philón, De Migr. Abr 4,24, vö. 
Zsid 11,9.13. Ezt követi Órigenész is (PG 12: 725). Philón oly módon is beszél a prozeli-
tákról, mely a Gen 12,1-3-ra emlékeztet, így a prozelita Ábrahám utánzója, ezért tiszte-
letet érdemel: De Spec. Leg. 1,15. A rabbinikus szövegek különbséget tesznek a gér cedeq, 
a körülmetélt, és a gér tósab között, aki a Noahita törvényeket megtartja ugyan, de még 
nincs körülmetélve. (ezzel kapcsolatban lásd: Bamberger, 134-35). Más kategóriák a gi-
beonitákat is magukba foglalják (Józs 9), akik ravaszsággal váltak gérím-mé, és ezért 
mint gérím gerúrím ismertek, amit valószínűleg úgy fordíthatunk, hogy „a belekapaszko-
dottak”, továbbá az északi területek lakóit Samária eleste után, akiket oroszlánok ré-
misztgettek és vezettek így el a prozelitizmushoz (2 Kir 17,24-28). Ők a geré ’árjót, az 
oroszlán-prozeliták. 
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(42, 1-4). Itt YHWH olyan hallgatósághoz szól, melynek kiléte bár nem 
pontosított, de feltehetően ugyanúgy, mint más helyeken, a pogány 
világból való. A felszólítás célja az, hogy egy olyan személyt ajánljon, 
akit Ő választott, akit Ő támogat, aki az isteni lélekkel felruházott, s 
akinek küldetése a törvény és a rend megszilárdítása a népek között 
azon erőszak és brutalitás nélkül, melyek általában együtt jártak e 
feladattal. E személy kiléte mindig végeláthatatlan spekulációk tárgya 
volt, és kétség nélkül az is marad.19 Amint azonban az előbb megje-
gyeztük, ez az egyetlen a négy „ének” közül, mely az Ézs 40-66 első 
szakaszában előfordul. Ezért másik hárométól igen eltérő értelmezést 
igényel. Olyat, mely inkább e szakasznak, mint egésznek tematiká-
jával van összhangban. Nem úgy néz ki, hogy e személy egy prófétai 
alak. A prófétai hivatás nem hív tanúságtételre, és a próféták arra sem 
hivatottak, hogy a törvényt és a rendet megszilárdítsák, legkevésbé a 
pogány népek között. Ha összehasonlítjuk Dávid kinevezését, melyet 
Sámueltől kapott, s mely magába foglalja a Lélek elnyerését (1 Sám 
16), és Ézsaiás költeményét az ideális uralkodóról, ki szintén a Lélek-
kel felruházott, és felhatalmazott arra, hogy erőszakmentesen szilár-
dítsa meg a rendet (Ézs 11,1-9), valamint a többi, az ideális dinasztiára 
való hasonló utalást (pl. Ézs 55,3-4; Jer 33,15), akkor félreérthetetlenül 
egy királyi alak rajzolódik ki előttünk. Ez esetben az Ézs 40-48 általá-
nos szövegösszefüggése, és a költeményt közvetlenül megelőző egy-
ség (41,25-29) erőteljesen támasztja alá azt, hogy Küroszt jelöljük meg, 
mint JHVH által választott, és e felelősséggel felruházott személy. 
Amennyiben ez így van, akkor az elképzelés, miszerint a szerző és 
köre Izrael, vagy egy Izraelt képviselő személy világmissziójáról 
álmodozott, nem talál alapot e szakaszban. 

3.  ÉZSAIÁS 49-55 

Deutero-Ézsaiást olvasva mindvégig érződik egyfajta kétértelműség a 
tekintetben, hogy a gólá-közösség milyen elképzeléssel rendelkezett a 
pogány világról, és a vele való kapcsolatról. Itt-ott célzásokat találunk 
egy olyan közösségre, mely felkészült arra a szolgálatra, hogy Isten 
világban megvalósítandó szándékainak eszköze legyen. Ugyanakkor 
legalább ilyen gyakran találkozunk egy elnyomott és bosszús nép 
hangjával, mely arról álmodozik, hogy a szerencse a javára fordul, és 
a hatalmasságok Izrael és Istene alá vettetnek. Különösnek látszik, 
hogy ez a fajta gondolkodásmód, mely az úgynevezett Ézsaiás-apoka-
lipszisben (24-27) éri el a legszélsőségesebb kifejezését, összetéveszt-
hető az univerzalizmussal. A jelen szakaszban sokat hallunk az ide-

 
19 A választékok bőséges sorát C.R. North foglalta össze: The Suffering Servant in 

Second Isaiah. Mások azóta újabbakat fűztek hozzá. 
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gen népek és vezetőik leigázásáról (49,7; 54,3). Alantas munkát fognak 
végezni, leborulnak a kiválasztott előtt, és lábai porát fogják nyaldosni 
(49,23). Ha a népek meg is szabadíttatnak, ennek az ára az ő 
leigázásuk. Az alapvető metafora az imperium (birodalom) (pl. 51,4-5). 
JHVH egyetemes uralma kiemelkedő téma az egész szakaszban. Már 
a teremtésben is ez foglaltatik benne (51,9-11), és a Sionon alapíttatik 
meg minden nép szeme láttára (52,7-10). Ezért a Sionra való visszaté-
rés előfeltétele annak, hogy a szerencse a nép javára forduljon. A po-
gány népek fő feladata az, hogy gondoskodjanak a babiloni birodalom 
teljes széltében szétszóródott zsidóság hazatelepítéséről (49,22).  

Ha felidézzük, hogy ez a feladat először Küroszra bízatott (44,28; 
45,13), akkor kulcsunk lehet a második szolgáról szóló költemény ér-
telmezéséhez, mely e szakaszt nyitja meg (49,1-6). Ez is, csakúgy, mint 
az első, a nemzetekhez intézett felszólítással kezdődik, de ezúttal a 
küldött részéről. Ő már az anyaméhtől fogva elkülönített arra, hogy 
egy választott eszköz legyen. Küldetése mindenek előtt az, hogy 
összegyűjtse a szétszóródott Izraelt. Úgy érzi, hogy ez nem sikerült 
neki, de tudomást szerzünk arról, hogy nem kell kitartania e fárado-
zásban, hanem egy másik küldetést kell vállalnia a pogány világban. 
A nemzetek világosságává kell lennie, az eszköz, mely által JHVH 
szabadító hatalma a föld határáig elér. 

E második „ének” nem mond többet az elsőnél e választott kilété-
ről. A szöveg egy korábbi, Izraellel való azonosítást tanúsít (3. v.), egy 
olyan megoldást, mely a szolgáról szóló szakaszok zsidó értelmezései-
ben szabványossá vált. Ám a szakasz ezután egy Izraelhez szóló kül-
detésről kezd beszélni, s ezért ez egy olyan egyént, vagy a gólá-közös-
ségen belüli szűkebb kört feltételez, aki meg van győződve a küldetés 
felvállalásának szükségessége felől. Mivel nem kérdés többé az, hogy 
e küldetés nyilvános beiktatás igényel, tanúk előtt, és mivel ez egy 
beszéd által elvégzendő feladat, ezért valószínűleg egy prófétára és 
követőire kell gondolnunk, különösen a harmadik szolgáról szóló 
költemény prófétai kinyilatkoztatás-jellegű szóhasználatát figyelembe 
véve (50,4-5). Nem szerzünk tudomást arról, hogy mi módon történik 
a pogány világ megvilágosítása: vajon csak a példamutatáson át, vagy 
— ahogy a kora kereszténységben értették —, a prédikálás által is 
(ApCsel 13,47; 26,23). Egy helyütt (Ézs 51,4-5) a nemzetek világossága 
azonos JHVH tórá-jával (tanításával) és mispat-jával (törvényével), más 
szóval igazságszolgáltatásával. Ha jól értelmezzük az első szolgáról 
szóló költeményt, akkor ez Kürosz, mint JHVH küldöttje uralkodásá-
nak jellegzetessége volt. Ám utána világossá vált, hogy Kürosznak 
nem sikerült teljesítenie feladatát, ezért a felelősség visszaszállt a gólá-
közösségre, és prófétai képviselőire. Ha ez az értelmezés helyes, akkor 
ez segíthet megmagyarázni, hogy miért nem esik több említés Kürosz-
ról e szakaszban. Általános tapasztalat az, hogy a támogatóknak a po-
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litikai hadjáratok során tett ígéreteket semmibe veszik, mihelyst a 
jelölt uralomra kerül. A gólá-közösség, vagy az Ézsaiás próféta által 
képviselt része mindvégig támogatta Küroszt. Annak ellenére, hogy 
megengedte a zsidóság és más elhurcoltak hazatelepítését, a prófétá-
hoz tartozó idealisztikusabb támogató-csoport becsapva érezhette ma-
gát. Nem állította helyre ugyanis az ősi dinasztiát. Távol állt tőle, hogy 
ragyogó sikereiben JHVH közreműködését elismerje. Ehelyett azt 
vallotta, hogy Marduk nevében uralkodik, újra bevezette a nagy akítu 
ünnepséget, melyet Nabonid elhanyagolt, és fiát, Kambüszészt tette 
meg ennek vezetőjévé.20 Az ezt követő kiábrándulást tükrözi a könyv 
hátralévő fejezeteiben szereplő egyenlőtlen küzdelem látomás, és 
valóság között. 

Mielőtt elhagynánk Ézs 40-55-öt, most újrafogalmazzuk a tanul-
mány tetején feltett kérdést: milyen mértékben jellemzi Deutero-Ézsai-
ást a múlttal való törés — félretéve egyelőre az egy, vagy több szerző 
kérdését —, és a kezdeményezés Izrael (a születő zsidóság) és a po-
gány világ közti kapcsolat fejlődésének terén? A nemzetközi esemé-
nyekre való összpontosítás — Max Weber szerint ez az izraelita profe-
tizmus jellegzetessége21 — feltétlenül továbbra is nyilvánvaló marad, 
de a raison d’être immár Izrael és rendeltetése. Ezen kívül a pogány 
népek figyelme nem éppen jóindulatú.22 Küroszt emelkedett hang-
nemben üdvözli, és úgy szerepel, mint JHVH felkentje, ám az új rend, 
melyet bevezetni készül, csak annyiban jelentős, amennyiben a zsidó 
alattvalókra hatással van. A Küroszból való kiábrándulás a babiloni 
birodalom összeomlása után utat készített egy olyan elképzelésnek, 
mely egy közvetlen isteni beavatkozással számol, és felbátorított a 
politika apokaliptikus szemléletére. Ezek egyikére sem tekintettek 
úgy, mint amik elősegítik a pogány világhoz, és annak végső rendelte-
téséhez való pozitív hozzáállást. 

Gyakran tették azt a megállapítást, miszerint Deutero-Ézsaiás a 
monoteizmus szószólója volt, és a monoteizmus az univerzalizmust 
vonta maga után. A hit Izrael Istenének kozmikus erejében, és semmi-
hez sem hasonlíthatóságában, nem a fogsági időszak felfedezése volt, 
noha Deutero-Ézsaiásnál olyan szilárdságot ért el, mely korábban 
ismeretlen volt.23 Ez úgy is megfogalmazódik, mint egyetlen szabadító 

 
20 J.M. Cook, The Persian Empire (London 1983) 32. 
21 The Sociology of Religion (Boston 1952 [1917-1919]) 51. 
22 E tekintetben a téma óvatosabb megközelítésével értek egyet: P.A.H. de Boer, 

Second Isaiah’s Message, 88-89, 120 és N.H. Snaith, „The Servant of the Lord in Deutero-
Isaiah”, in Studies in Old Testament Prophecy (szerk. H.H. Rowley, Edinburgh 1950) 191. 
Lásd még R.N. Whybray, The Second Isaiah (Sheffield 1983) 62-65. 

23 Lásd, inter alia, J. Morgenstern, „Deutero Isaiah’s terminology for ‘Universal 
God’”, JBL 62 (1943) 269-80; M. Smith, „Second Isaiah”, 418-21, aki Deutero-Ézsaiás 
megfogalmazásainak zoroaszteriánus befolyása mellett érvelt. A skandináv iskolát kö-
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hatalom, illetve egy egyetemes szabadító akarat, habár a feltételek, 
melyek által ez megvalósulhat, nem egészen világosak. A negatív 
oldal nem más, mint a kapcsolat a győzedelmes egyistenhit és azon 
politikai hatalom között, melyet a fogsági prófécia egy vágyott 
birodalom és a képzelet területére szűkített, s melyet a kereszténység 
és az iszlám történetének nagy része a valóságba ültetett át. A pozitív 
oldal, amint az széles körben értelmezett, kiváltképp a szolgáról szóló 
énekekben tűnik fel.24 E tartalmi körrel, mely szerint a szolgai feladat 
Deutero-Ézsaiásnál az eszköz-szerep prófétai elképzelésének 
kifejezése, amely Izraelnél szélesebb nyilvánossághoz szól, egy, a jövő 
szempontjából rendkívül jelentős áttörést érünk el. Ugyanakkor úgy 
látszik, hogy e négy szakasz közül csak a második (49,1-6) említ vala-
miféleképpen egy küldetést, vagy akár csak a vágyát, mely a gólá-kö-
zösségben született. Valószínűleg a legtöbb, amit mondhatunk az, 
hogy Deutero-Ézsaiás fektetett alapokat egy későbbi fejlődés számára 
úgy, hogy lehetségessé tette Izrael az emberiség megváltásában betöl-
tött szerepének elgondolását. 

A végeredmény, mint Deutero-Ézsaiás elképzelésünk szerinti olva-
satának legérdekesebb eredménye, nem más, mint az, hogy a szakasz 
rálátást enged számunkra egy olyan hitvalló közösség felbukkanására, 
mely kívülállók előtt is nyitva áll. Az egyik utalás az Ábrahámnak tett 
ígéret újraértelmezése, mely már prozelitákat is magába foglal. Termé-
szetesen sok megoldandó kérdés maradt atekintetben, hogy melyek 
voltak azon feltételek, melyek által egy kívülálló beavatottá válhatott. 
Ez egy olyan kérdés, mely — amint azt látni fogjuk — egész a máso-
dik templom időszakának kezdetétől fogva vitákat váltott ki. 

4.  ÉZSAIÁS 56-66 

Már a tizenkilencedik század végétől fogva Ézsaiás könyvének utolsó 
tizenegy fejezetét a legtöbb magyarázó úgy vette, mint egy különálló 
irodalmi egységet, melynek fogság utáni eredete van. A keletkezési 
időpont megállapítását bonyolulttá teszi a sok liturgikus és pareneti-
kus anyag jelenléte (pl.: 58-59; 63,7-64,12), valamint az a gyanú, mi-
szerint néhány prófétai szidalom (pl. 56,9-57,13) fogság előtti eredettel 
bír.25 Kellő figyelmet szentelve e tényezőknek, valamint a kiegészíté-

 
vetve J. Eaton, Festal Drama in Deutero-Isaiah (London 1979), eltúlozza az Újév 
ünnepének fontosságát, és az ókori közelkelet királysággal kapcsolatos ideológiáit e fe-
jezetekben. 

24 Pl: „Behind the figure of the servant stands the idea of the mission of Israel and 
here it is a prophetic mission”, Blank, Prophetic Faith in Isaiah, 149; vö. P. Altmann, Er-
wählungstheologie und Universalismus im Alten Testament (Berlin 1964) 30-48. 

25 Az 56,9-57,13  szakasz fogság előtti keletkezésével kapcsolatban lásd: Wester-
mann, Isaiah 40-66, 301-02. A 63,7-64,12 szakaszban szereplő közösségi panasz 
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sek és bővítések valószínűségének, melyek új helyzeteket teremtettek, 
azt figyelhetjük meg, hogy a templom még romokban áll (63,18-19), 
Jeruzsálem még egy falak nélküli város (58,12; 60,10), és az ország 
többi része sem heverte ki még a babiloni pusztítás következményeit 
(61,4; 64,10-11). A bemutatott nyomorult gazdasági és társadalmi vi-
szonyok megfelelnek Haggeus és Zakariás hasonló utalásainak a korai 
perzsa időszakból.26 A szoros összefüggés a korabeli böjtölési szoká-
sok kritizálása (58,1-9) és Zak 7,1-14; 8,18-19 között ugyanebbe az 
irányba mutat,27 és arra a következtetésre vezet, hogy a gyűjtemény 
magja Júda tartományban keletkezett a perzsa uralom első két évtize-
dében, a templom újjáépítése előtt (melyet Kr.e. 515 körül fejeztek be). 

Az 56-66 és a 40-55 fejezetek közti szoros kapcsolatok, mely gyak-
ran a korábbi szöveg magyarázatának tűnik,28 arra enged következtet-
ni, hogy az Ézs 56-66 néhány mondása a fogsági Ézsaiás tanítványai-
nak körében keletkezett, akik is megpróbáltak kiegyezni azzal a hely-
zettel, hogy az Ézsaiás prédikálásaiból fakadó remények nem teljesül-
tek be.29 Egy ilyen kapcsolat megmagyarázná nem csak azt az egyér-
telmű tényt, miszerint Ézs 56-66 szakaszt hozzátoldották 40-55-höz, 
hanem a „JHVH szolgája” címet is, mint egy prófétai-eszkatológikus 
csoport abban a tartományban, mely hivatkozik is önmagára (65,8-
9.13-16).30

Történetesen e szakasz legnagyobb része a tartományban élő zsi-
dóság belügyeivel foglalkozik, és csak elvétve a nemzetközi esemé-
nyekkel. Általánosan elfogadott, hogy a szakasz magja a 60-62-ben 
található eszkatológikus tanítás kifejtése, melyben a fogsági Ézsaiással 
való folytatólagos kapcsolat mutatható ki leginkább. E tanítás szerint 
Jeruzsálem a világ politikai és vallási központja, a ragyogó világosság 
területe, melyet az a sötétség vesz körül, melyben a nemzetek seny-
vednek (60,1-3). A pogányok e fényhez, mint egy mágneshez vonzat-
tatnak azért, hogy tanúi legyenek JHVH népe érdekében tett győze-

 
valószínűleg fogsági, Palesztina területéről: Whybray, Isaiah 40-66, 256; P. Hanson, The 
Dawn of Apocalyptic (Philadelphia 1975) 87. 

26 Hag 1,6. 8-11; 2,16-17; Zak 8,10; vö. Joel 1-2 és Neh 5,1-5. 
27 Mindkét szövegben a rituális előírások megtartása ellentétben áll a társadalmi 

igazságosság és az irgalmas cselekedetek gyakorlásával. Vö. továbbá Zak 7,13 („Nem 
hallgattak rá, amikor ő kiáltott ezért […] én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiál-
tanak”)  és Ézs 58,9 („Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz ezt mondja: Itt 
vagyok!”). Zakariás szövegét Kr.e. 518-ra datálják. 

28 Pl. 62,10-12 a 40,1-3 átdolgozott változatának tűnik. Vö. 57,14-et 40,3-5-tel és 61,1-
4-et 42,1-gyel és 49,6-9-cel.  

29 A tudatos ellentmondás e sajátos példájával foglalkozik H.-J. Kraus, „Die ausge-
bliebene Endtheophanie. Eine Studie zu Jes 56-66”, ZAW 78 (1966) 317-32. 

30 E „szolgákkal”, vagy „reszketőkkel” (harédím) kapcsolatban lásd műveimet: A His-
tory of Prophecy, 248-51 és „The ‘Servant of the Lord’ in Third Isaiah”, Proceedings of the 
Irish Biblical Association 7 (1983) 1-23. 



 DEUTERO-ÉZSAIÁS: AZ UNIVERZALIZMUS PRÓFÉTÁJA 49

delmes beavatkozásának (62,1-2). Az lesz a dolguk, hogy ado-
mányokat hozzanak (60,5-7.11.16) azon tizedhez hasonlóan, melyet az 
izraeliták fizetnek papjaiknak (61,6).31 Ők fogják ellátni a templom 
újjáépítési munkálatait is, és szolgálni fognak, mint Gastarbeiter az 
alantas tennivalók ügyeiben (60,10.12-14; 61,5-6 stb.). Az egész világ 
tisztelettel fog előtte állni, s a nemzetek királyai győzelmi menetben 
vezettetnek majd Jeruzsálembe (60,11). Izrael felsőbbsége általánosan 
elismert lesz (60,14), és így tovább. Mindez úgy hangzik, mintha a 
nemzeteknek olyan felajánlást kellene tenniük, amit nem tagadhatnak 
meg. 

Ugyancsak ennek tünete az ábrahámi áldás értelmezése nem a 
prozelitizmus, hanem a birodalom értelmében (60,21-22; 61,8-9). Az 
értelmezések egy korábbi példája alapján ugyanaz a szöveg (Gen 12,1-
3) a dávidi dinasztiával kapcsolatos: a közeli újjáéledésének ígérete, és 
a dávidi-salamoni korszakénál nagyobb Izrael nosztalgiája (Ézs 55,3-
5).32 Az izraelita birodalom ezen képzelete, mely fölött a nap soha 
nem nyugszik le, az univerzalizmus egyik formáját képviseli, de nem 
azt, melyet általában Deutero-Ézsaiással hoznak kapcsolatba. Az úgy-
nevezett Trito-Ézsaiás nyitó és záró verseiben, vagyis „könyv-végei-
ben” ugyanakkor a „másokhoz” való igen eltérő hozzáállás jut kifeje-
zésre. Ézs 56,1-8, többé-kevésbé szó szerint, a következőképpen fordít-
ható: 

Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt,  cselekedjetek igazságosan 
mert hamarosan eljön szabadításom és nyilvánvalóvá lesz győzelmem. 
Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszko-
dik: vigyáz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyáz, hogy keze sem-
mi rosszat ne tegyen. Ne mondjon ilyet az idegen, aki az Úrhoz csatla-
kozott: Bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja egy herélt 
sem: Én már kiszáradt fa vagyok! Mert ezt mondja az Úr: Ha a heréltek 
megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragasz-

 
31 Ugyanakkor a nép olyan leírása, mint JHVH papja, metaforikus, s ezért nincs egy 

ebből következő „astonishing democratization of the formerly exclusive sacerdotal 
office”, amint azt P. Hanson feltételezi: The Dawn of Apocalyptic, 67-68. 

32 A Gen 12,1-3-ra alapozott „nagy nemzet” témája húzódik meg olyan versek 
mögött, mint Ézs 60,21-22 és 61,8b-9. Az ábrahámi szövetségnek a dávidi dinasztiára 
való átruházása feltételezhető 55,3-5-ben, mellyel kapcsolatban lásd: O. Eissfeldt, „The 
Promises of Grace to David in Isaiah 55,1-5”, in Israel’s Prophetic Heritage (szerk. B.W. 
Anderson és W. Harrelson, New York 1962) 192-207; Ugyanez feltűnik több, fogsági 
időszakból származó prófétai szövegben is — Jer 23,5-6; 33,14-26; Ez 34,23-24; 37,24-28. 
Fogság utáni szövegek tanúskodnak egyfajta kriptomessianizmusról, mely azon viszo-
nyok között értelmezhető, melyeket a dávidita Zerubbabelre értett Sarjadék (cemah) 
fedőnév is példáz (Zak 3,8; 6,12), vö. Jer 33,15 (’acmíah ledáwid cemah cedáqá). Ézs 61,8-9 
áldásokra céloz, egy örök szövetség formájában. Jóllehet a dinasztia nem említtetik, a jól 
megszilárdult utalások arra engednek következtetni, hogy a szerző a dávidi dinasztiára 
gondolt. A szakaszt egy zsoltár teszi kerekké (61,11) mely a cmh gyökkel játszik (cemah, 
tacmíah, jacmíah); vö. Ézs 45,8. 
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kodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban és 
falaimon belül, különbül, mint a fiak és a leányok. Örök nevet adok 
nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Az idegeneket, akik csatlakoznak az 
Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, 
mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ra-
gaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet 
szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik 
és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az én házam neve 
imádság háza lesz minden nép számára. Így szól az én uram, az Úr, aki 
összegyűjti a szétszóródott Izraelt: Még gyűjtök azokhoz, akiket össze-
gyűjtöttem! 

Vitathatóan bár, de a szakasz egy alapvető retorikai és tematikus egy-
ségről tanúskodik azon erőfeszítések ellenére, melyek megpróbálták 
széttördelni kronológiailag eltérő elemekre.33 A szabadítás ígéretével 
kezdődik és végződik, mely azon száműzöttek egybegyűjtésében van, 
akik a jövendő Izraelt fogják alkotni. E központi részben a „kétkedő 
néphez-tartozók” két csoportját említi, kifejezve félelmeiket, és fenn-
tartja félelmeiket. A szakasz értelme átfut az előbb álló mondásról a 
következőre: az áldás feltételeit, melyek az elsőben megalapozást 
nyertek, a másodikban már alkalmazza, majd a harmadik mondás az 
idegeneket és a herélteket Izrael közösségének megbecsültjei közé 
sorolja. 

A mondás első része (vv. 1-2) egy prófétai intelem a törvény és az 
igazságosság megtartására a küszöbön álló parúzia szemszögéből. To-
vábbá a rendelkezések konkrét formában (a szombat megtartása) és 
általános fogalmakban (a rossz elkerülése) állnak. A háttérben lévő 
elképzelés, mely itt először jut kifejezésre, s melyet a kora keresztény-
ség is felkarolt, az, miszerint a hűség siettetheti, a bűn késleltetheti a 
szabadítás eljövetelét (vö. még: 59,1-2). Ezután az Úrhoz csatlakozott 
idegenek és a heréltek panaszai következnek. E két csoport kiléte felöl 
nincs kétség. Az „Úrhoz csatlakozni” (lwh nifalban) ige azt jelenti, 
hogy valaki a JHVH-kultuszt magáévá teszi, s így prozelitává válik.34 
A „herélt” (eunuch) azon zsidókra vagy prozelitákra vonatkozhat, 
akiket szexuálisan megcsonkítottak azért, hogy bizonyos feladatkört 
láthassanak el az udvari szolgálatok között, különösen a háremben.35 
Aggodalmaik olyan ígérettel találkoztak, mely szerint a kultikus kö-
 

33 Pl. J. Vermeylen, Du Prophète Isaïe à l’Apocalyptique (Paris 1978), 2: 455-58 (vv. 1-2, 
3-7, 8); J.D. Smart, History and Theology in Second Isaiah (Philadelphia 1965) 237; Why-
bray, Isaiah 40-66, 199. 

34 Ugyanakkor a hannilwe ’el JHWH kifejezés gyakorlatilag rokon értelmű párja a 
gwr igének: lásd Ézs 14,1; Zak 2,15; Eszt 9,27. Eszt 8,17 az egyetlen olyan hely a Bibliá-
ban, ahol a hitjahéd ige úgy szerepel, mint zsidóvá lenni (vagy talán igényt tartani a zsi-
dóvá válásra). 

35 Fel kell tételeznünk, hogy a jád (emlékmű, illetve fallosz) szójátékos használata az 
’aser ló’ jikkárét (mely nem vágattatik le) kifejezéssel együtt szándékos. 
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zösség megbecsültjei lesznek, s ez egy kifejezésmódja annak, hogy 
imádságaik és áldozataik elfogadhatónak nyilváníttatnak.36 Mivel a 
kultuszi részvételre, és természetesen kultusz támogatására való 
alkalmasság a polgári státuszt is meghatározta — beleértve a vagyon-
hoz való jogcímet is (vö. Ez 11,14-17) —, ezen ígéret jelentősségét nem 
lehet elégszer hangsúlyozni. 

Azt az észrevételt tettük korábban, miszerint az Ézs 56-66 néhány 
verséről be lehet bizonyítani, hogy kapcsolatban áll Ézs 40-55 néhány 
versével úgy, mint a szöveg értelmezése. Érdemes például megfigyel-
ni, hogy a szakaszunk nyitó verse (v. 1) Deutero-Ézsaiás eszkatoló-
gikus tanítását karolja fel (46,13; 51,5), és továbbviszi azt, összekap-
csolva az erkölcsöt és az eszkatológiát.37 Ugyanígy érdekes az utolsó 
orákulum (ne’um) is, amely egy ősi mondáshoz igen közelálló módon 
magyarázza a zsidó diaszpóra egybegyűjtését (Ézs 11,12), de 
korszerűsítve azt, a pogány világból vett újabb elemekkel (56,8). Az 
alkalmazkodásnak e folyamata, a további „kijelentés”, mely a 
traditum-ból merített az új tapasztalatok fényében, a nagy érdeknek 
felel meg: 

1. A beletestesülést és a tagságot nem faji vagy nemzeti megfontolá-
sok határozzák meg, hanem a hitvallás, és az erkölcsi kiállás ez-
zel összeegyeztethető szintje. E tekintetben a mondások egy hatá-
rozottan nagyvonalú politikára jellemző nyitott tagfelvétel mel-
lett szólnak. 

2. E politika az eszkatológiai hitet szolgálja, ti. Istennek végső, dön-
tő beavatkozása valóságába vetett hit. A jövő egybegyűjtött Izra-
eljének magába kell foglalnia úgy a faji júdeaiakat (zsidókat), 
mint a pogány világból származó új tagokat. 

Természetes lehet, hogy azon kérdéssel folytatjuk, miszerint milyen 
alapon volt fenyegetett ezen idegenek és heréltek státusza. Gondolhat-
nánk az ezékieli „templomtörvény” néhány előírására, melyek igen 
sötéten látták az idegenek jelenlétét a szentélyben (Ez 44,4-14). Úgy az 
ezékieli szöveg, mint Ézs 56,1-8 a Num 18,1-7 (P) előírásaira utal 
vissza, amelyek meghatározzák a papok tevékenységi körét, és azon 
levitákét, akik csatlakoznak hozzájuk. Ugyanazon igék szerepelnek itt, 
melyek Ézs 65,1-8-ban az idegenekkel kapcsolatban használatosak. 
Mivel Ez 44,4-14 és Ézs 56,1-8 nehezen mutatható be úgy, mint a Num 
18 profetikus, azzal szemben álló értelmezése,38 ezért úgy tűnik, hogy 
mindkettő elrugaszkodik e szövegtől, és ellenkező irányba megy to-
 

36 A megbecsültség és az elfogadható ajándékok felajánlása közti kapcsolat még az 
Újszövetség kultikus szóhasználatában is felfedezhető. Pl. prosagōgē, Róm 5,2. 

37 Ugyanez a kapcsolat hosszú ideig viták tárgya volt az őskereszténység hitét illetően. 
38 Emellett érvel M. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford 1985) 

138-43. 
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vább azon minőségek leírása területén, melyek a kultuszban való rész-
vétel különböző fokozatait jelentik. Ezékiel szerint az Izrael-béli ide-
gen származásúak ki voltak zárva a templomból, és a fortiori, a szen-
télyben való szolgálattól. Ézsaiás szerint, az idegeneknek, aki már 
Izraelbe beletestesültek, biztosított a megbecsült hely a kultuszközös-
ségben, s így alkalmasak a szentélyben való szolgálatra is.39 Mivel 
nem ismerjük az ezékieli szöveg keletkezési idejét,40 úgy tűnik, hogy 
egy érdekes helyzettel állunk szemben: a törvény egyik leglényege-
sebb pontjának ellentétes megítélése prófétai kijelentés alapján. 

Az ezékieli szöveggel való összevetésből fakad a faji befogadás 
vagy kizárás kérdése, de nem a testi épségé. Amint az jól ismert, ez 
utóbbi a pappá-szentelés egy lényeges előfeltétele volt (Lev 21,16-24, 
kül. v. 20.). A deuteronómiumi rendelkezések egyik gyűjteménye, 
mely úgy ismert, mint a „gyülekezet törvénye” (23,2-9) felsorolja úgy 
a faji, mint a testi kizáró okokat a qahal JHWH (LXX: ekklesia tou theou)-
hoz való tartozás tekintetében. E törvénysorozat keletkezési ideje 
ismeretlen. Ha ténylegesen ősi — s ez egy egyáltalán nem bizonyos 
következtetés41 — akkor hivatkozhatott erre is Nehemiás a Kr.e. ötö-
dik században, mint mérvadó dokumentumra (Neh 13,1-9), csakúgy, 
mint a Qumráni közösség úgy három századdal később (4QFlor i 4). A 
férfiak következő csoportjai zárattak ki a kultuszból: 

1. A szexuálisan csonkítottak, ti. azok, akiknek heréit összezúzták, 
vagy férfitagjukat levágták. 

2. A fattyak (mamzérím), t.i. azok, akik vérfertőző közösülésből, illet-
ve sokkal inkább azok, akik zsidó-pogány vegyesházasságból 
születtek.42 

3. Ammoniták és moabiták in perpetuum. 
4. Első vagy második generációs edomiták vagy egyiptomiak. 

Az idegen prozeliták és a szexuálisan megcsonkítottak kombinációja 
azt sugallja, hogy az Ézs 56,1-8-ban kifejezett aggodalmak a törvény 

 
39 Ez következhet a lesártó igéből. Ézs 56,6; vö. Num 18,2. Ézs 66,21 még világosab-

ban mondja ki ezt. 
40 Úgy látszik, hogy Fishbane (Biblical Interpretation in Ancient Israel, 119) érvelés nél-

kül azt feltételezi, hogy Ez 40-48 hozzávetőlegesen Ezdrással egykorú. 
41 G. von Rad (Deuteronomy [Philadelphia 1966]145) úgy gondolja, hogy ez „egy az 

ősi jahvista törvénykezésnek egy ragyogó darabja”. A legtöbb magyarázó K. Gallingot 
követi, „Das Gemeindegesetz in Deuteronomium 23”, in A. Bertholet Festschrift (Tübin-
gen 1950) 176-91, aki eredetét az államalapítás előtti korra vezeti vissza. 

42 Az előbbi lehetőséget — melyet a kései zsidó halákhikus tanítás is magáévá tett — 
védi meg C.M. Carmichael, The Laws of Deuteronomy (Ithaca 1974) 173-74 és A. Philips, 
Deuteronomy (Cambridge 1973) 154, inter alia. Ugyanakkor meg lehet figyelni, hogy az 
egyetlen olyan hely, ahol a szó Biblián még egyszer előfordul, Zak 9,6-ban, Asdód ve-
gyes lakosságára vonatkozik, felidézve Nehemiás erőszakos reakcióját az asdódi asszo-
nyokkal való házasságokkal szemben (Neh 13,23-24). 
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fenyegető alkalmazásából fakadtak. Ez esetben, amint azt korábban 
felvetettük, a tórá egy pontjának prófétai tekintélyből fakadó érvényte-
lenítésével van dolgunk, mint egy érdekes, és feltehetően igen fontos 
precedens. Talán még pontosabban is meg lehet határozni azon körül-
ményeket, melyek meghatározták az ígéretek ilyetén prófétai megú-
jítását. Nehemiás az első kormányzata alatt megpróbálta erőltetni ezt 
a törvényt, melyet nyilvánvalóan nem tartottak be, és kizárta a 
közösségből mindazt, aki vegyes házasságból származott (Neh 13,1-
3).43 Ugyanakkor az ezután következő, a szúszai udvarban eltöltött 
szabadsága alatt a főpap a törvény dacára szállást adott Tóbijjának, 
egy ammonitának a templom falain belül. Visszatérte után Nehemiás 
nem sajnálta az idejét arra, hogy e tettet helyrehozassa (13,4-9). Végle-
ges határt szabott továbbá azon szidók számára, akik asdódi, ammo-
nita vagy moábita asszonyokat vettek feleségül,44 ezúttal a Dt 7,3 egy 
bizonyos értelmezését követve (Neh 13,23-27). Nehemiás emlékiratai 
hallgatnak a heréltek ügyéről. Ha, mint a perzsa király pohárnoka és 
borkóstolója, maga is az volt, a hallgatás érthetővé válna, de ez egyál-
talán nem biztos.45

Mivel lehetséges, hogy hasonló rigorista nézeteket korábban is val-
lottak, ezért nem lehetünk bizonyosak afelől, hogy a prófétai beszéd-
mód Ézs 56,1-8-ban és Ez 44,4-9-ben ezek közvetlen lecsapódása-e, 
vagy pedig a Kr.e. ötödik század második felében, Nehemiás rigorista 
nézeteinek lecsapódása. Valójában a második nemzetközösség teljes 
időszakában feszültségeket, és esetenként összetűzéseket fedezhetünk 
fel az integracionalista elemek és egy nyitottabb politika szószólói 
között. Ez egy nyilvánvaló, de lényeges dolog, amiről nem feled-
kezhetnek meg az őskereszténységet kutatók sem. Az mindenesetre 
világos Ézs 56,1-8-ból, hogy a zsidó közösségek már vonzani kezdték 
a prozelitákat, és az is, hogy a feltételek kérdése, amelyek alapján 
beilleszkedhettek a közösségbe, olyan probléma volt, melyre igen 
eltérő megoldások születtek. 

Most a másik „könyv-véghez” kell fordulnunk, Trito-Ézsaiás, s így 
egyúttal a teljes Ézsaiás tekercs befejezéséhez. Az utolsó versek (66,22-
24) az új ég és az új föld eszkatológikus látomását ismétlik, valamint a 
 

43 Kol-‘ereb, v.3. Akkor is, ha az ‘ereb eredetileg mást jelentett (=„bevándorló” W.A. 
van der Weiden szerint, VD 44 [1966] 97-104.), a mű írásának időszakában világosan a 
vegyes lakosságra vonatkozik; vö. Ex 12,38; Jer 25,20; 50,37 és az ennek megfelelő igei 
forma Ezdr 9,2-ben. 

44 A szöveg eredetileg csak asdódiakról beszélhetett, de ennek ellenére nincs nyo-
mós okunk arra, hogy a „ammonita és moábita” kiegészítést széljegyzetnek vegyük. 
Lásd: D.J.A. Clines, Ezra, Nehemiah, Esther (Grand Rapids 1984) 246. 

45 Neh 1,11. Nem mindegyik pohárnok volt herélt. Ha Nehemiás az lett volna, és ezt 
a tartományban tudták volna, akkor azt várhatnánk el, hogy az ellenségei ezt felhasz-
nálták ellene, s ez a vele kapcsolatos messiási váradalmakat is valószínűtlenné tette vol-
na (Neh 6,7). 
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templomét, mint az újjáteremtett világegyetem központjáét. Egy ké-
sőbbi beavatkozás ezzel fejezte be a művet a jó és a rossz közti végső 
összecsapás túlélőinek azon sötét jelenete után, mely a várostól indul 
ki, és az ellenség holttesteit szemléli. A szóhasználat célja az, hogy 
Ézsaiás nyitó orákulumát elevenítse fel (1,1-2), így fogva közre az 
egész könyvet egy inclusioval.46 Az ezt megelőző prózai szakasz az 
egyetlen, mely érdekel bennünket. Így hangzik: 

Eljövök,47 hogy összegyűjtsem az összes népet és nemzetet. Jöjjenek és lássák 
dicsőségemet! Jelet állítok majd közéjük,48 és a túlélőket elküldöm a 
népekhez: Tarsisba, Pútba és Lúdba, Mesekbe, Rósba, Tubalhoz és 
Jávánhoz, a messzi szigetekre,49 amelyek még nem hallották híremet, és 
nem látták dicsőségemet. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. [Elhoz-
zák minden honfitársatokat az összes népek közül ajándékul az Úrnak: 
lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, öszvéreken és tevéken, szent 
hegyemre, Jeruzsálembe — mondja az Úr —, ahogyan Izráel fiai szokták 
elhozni ajándékukat tiszta edényben az Úr házába.] Én pedig ezek közül 
is választok papokat és lévitákat — mondja az Úr (66, 18-21). 

A nyitó kijelentés a leírt eseményeket a végidők összefüggésébe helye-
zi, és így párhuzamba állítja Ézs 56,1-8-al. Ez az összegyűjtés régi té-
mája, de ezúttal megelőzi azt a hírnökök és küldöttek pogány népek-
hez való elküldése,50 hogy JHVH vallását, ti. a zsidó vallást hirdessék. 
A küldöttek nyilvánvalóan zsidók vagy az anyaországból, vagy a 
diaszpórából. A „túlélők” megnevezés — ha csak ez nem egy glossza 
—, azokra vonatkozik, akik átmentek a fogság megpróbáltatásain 
szilárdan megtartva hitüket. Semmi sem hangzik el, ami magyaráza-
tot adhatna a jelre vonatkozóan, mely pogány népek közé helyeztetik 
majd. Ugyanakkor maga az ézsaiási szöveg, melyet, mint már újraér-
telmezettet vizsgáltunk meg Ézs 56,8-ban, beszél a gyülekezet és a 
szétszóródottságból hazafelé tartó zsidók gyülekezőhelyéről, ráadásul 
ugyanezen kifejezésekkel (Ézs 11,11-12). Ezért ez szolgált kiinduló-
pontként, mint újraértelmezett hagyomány, úgy a Trito-Ézsaiás elején, 
mint a végén, hogy egy új helyzetre és új lehetőségre alkalmazza azt, 
nevezetesen a pogány világból megtértek helyzetére. 

 
46 pose‘ím bí (66,24), vö. páse‘ú bí (1, 2). A dérá’ón, „utálat” szó, mely csak itt és Dán 

12,2-ben fordul elő, ahol is a maszkílím ellenfeleinek sorsát jelenti, néhány utalást ad 
azon légkörre, melyben az Ézsaiás-tekercs ezen végső kijelentése keletkezett. 

47 MT hozzáteszi: „cselekedeteik és gondolataik”, mely a 66,17b-ből tévedhetett ide. 
Lásd Westermann, Isaiah 40-66, 422. 

48 ’ót; 1QIsa-ban pl ’ótót áll 
49 „Pút” MT-ben „Púl”; „Mesek, Ros” (melyet néha még mindig Moszkvával és 

Oroszországgal azonosítanak) az MT-ben moské qeset: íjász. E helyek holléte nem érde-
kes a számunkra. A szerző Gen 10-ből valamint Ez 27 és 38-ból merített. 

50 Az „összes népet és nemzetet (szó szerint: nyelvet)” kifejezés nem csak a zsidó 
diaszpórára vonatkozik. Vö. Zak 8,23; Dán 3,4; 6,25; 7,29. 
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Ézs 66,18-21 központi üzenete ezért az, hogy egy missziónak kell 
történnie a pogány népek között, mint a szükséges bevezető a parú-
ziához, Istennek az emberi történelemben véghezvitt végső és döntő 
megnyilatkozásához. Csakugyan, az utolsó kijelentés úgy tekint a 
pogányokra, mint akik befogadtatnak a papi tisztségbe és a levita 
szolgálatokba, mely így ismét magába foglalja a rituális törvény 
érvénytelenítését, a prófétai tekintély alapján.51 Nem meglepő, hogy 
ilyen merészség és engedékenység ellenállásba ütközött. A kijelentés, 
amit zárójelbe tettünk (v. 20) azonnali megerősítést nyújt. Egy kicsit 
más témával foglalkozik, azaz a zsidó diaszpóra hazatelepítésével, 
mely feladat a pogányoké lesz (vö. 59,18-19; 60,4-14). Mivel ez nem 
illeszkedik jól a szövegkörnyezetbe, ezért azok véleményét követjük, 
akik szerint ez egy kísérlet arra, hogy helyreigazítsák azt a határozott 
igényt, miszerint a pogánymissziónak meg kell előznie a Jeruzsálemi 
végső kinyilatkoztatást.52

A pogánymisszióról beszélve természetesen nem azt értjük, hogy 
egy tényleges szándékkal és stratégiával van dolgunk. Amit e szöve-
gek kifejeznek, azok állásfoglalások, álmok és képzeletek, melyeket a 
fogság utáni zsidóság egy része dédelgetett. Hogy effajta magatartás 
önbecsapás lenne, önhasznú és önpusztító, arról szólnunk sem kell. 
Az is igaz azonban, s ezt a tapasztalat is igazolja, hogy egy lehetséges 
jövő tervei, különösen, ha e fejezetekben is gyakran tanúsított szenve-
délyből és meggyőződés erejével születnek, ténylegesen teremthet egy 
jövőt. Még akkor is, ha a valóság soha nem ugyanolyan, mint a terv. 
 
 
 
© Joseph Blenkinsopp, „Second Isaiah—Prophet of Universalism”, 

JSOT 41 (1988) 83-103. 
 (fordította: Szakács Sándor) 
 

 
51 Ez nyilvánvalóan a pogányokra vonatkozik, mivel semmi határozott utalást nem 

találunk a zsidóságra, még a diaszpórában élőkre sem, arra vonatkozóan, hogy e szol-
gálatokat végezték volna. Lásd Westermann, Isaiah 40-66, 426; Whaybray, Isaiah 40-66, 
291-92; Smart, History and Theology in Second Isaiah, 291. 

52 Westermann (Isaiah 40-66, 423) szerint ez „an abrupt confrontation between uni-
versalism and particularism”. 
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Az ószövetségi tudomány szinte teljes egészében azon a véleményen 
van, hogy Deutero-Ézsaiás üzenete eszkatológikus volt. Azonban, ha 
felvetődik a kérdés, hogy ki volt Deutero- Ézsaiás vagy mi az eszkato-
lógia, akkor azonnal mindenki egyetért abban: quot capita tot sesnsus. 

Két ismeretlen találkozik egymással címünkben. Kicsoda Deutero-
Ézsaiás? Próféta vagy prófétacsoport a fogság idejéből, dramatikus 
vagy az 5. század színdarab írója, a Babilóniából hazatérők költője 
vagy írástudó, aki Ézsaiást új és bővített módon ki akart adni, kultuszi 
énekes vagy éppen maga Ézsaiás próféta a 8. századból? A mi ötlet-
gazdag tudományunk találta ki ezeket és még ennél is többet, aztán 
újra hevesen vitatta és mi meg minden egyes vitatkozónak egy bölcs 
rabbi szavait idéznénk, aki ezt mondta: „Igazad van”. Mivel valóban 
volt egy kicsit mindegyik ezekből. Azonban nem ez az a hely, ahol 
egy ilyen vitának helyet kellene adni. Mi megelégszünk azzal a vitat-
hatatlan ténnyel, hogy „Deutero-Ézsaiás” 16 fejezetnyi rész Ézsaiás 
próféta könyvében, Ézsaiás 40-55. Hogy ez az információ elégséges-e 
arra vagy sem, hogy az eszkatológia kérdésében is különbséget kell 
tenni, az ki fog derülni, azonban ehhez tudni kell, hogy az eszkatoló-
gia mi mindent jelenthet az Ószövetségben.  

1.  „ESZKATOLÓGIA” AZ ÓSZÖVETSÉGBEN 

Vélemények széles palettáját találjuk azon két extrém vélemény kö-
zött, hogy az Ószövetségben minden jövendővárás eszkatológia 



H.-J. HERMISSON 58

lenne,1 vagy eszkatológiáról csak ott lehetne beszélni, ahol az „eljö-
vendő” utolsó, távoli lehetőségéről,2 és egy túlvilági világról van szó. 
Nos, egy ószövetségi tényállásokra vonatkozó jelentésfogalmat külön-
bözőféleképpen lehet definiálni, azonban számunkra a két szélsőséges 
meghatározás használhatatlan. A „minden jövendővárás” túlságosan 
általános, az eszkatont pedig nem is veszi tekintetbe.3

A „végső, távoli lehetőségek” viszont feltételezik, hogy már tudni 
lehet, hogy miről van szó, és a mi perspektívánkból egy ilyen valóság 
túl távolinak tűnik. Azonban ezzel az ember kizárná magát az apo-
kaliptikus közeli váradalmat.4

Bizonyos, hogy az eszkatológia a jövendőváradalomhoz tartozik és 
abból fejlődött ki. Mindazonáltal valami „végső”-re kell vonatkoznia, 
ha az eszkatológia szó, ami hagyományosan az „utolsó dolgokról szó-
ló tanítás”-t jelenti, a lényegét meg akarja őrizni. Mit jelenthet lényegé-
ben ez a „végső”?  

Fontolóra vehető az „eszkatológiának” a „végérvényes” logosza-
ként való meghatározása. Ha lényegét tekintve ennyire végérvényes, 
akkor ez a meghatározás önmagában nem kielégítő. Az ősi Izrael jövő-
elgondolásában a dávidi dinasztiának is végérvényesnek kellene len-
nie.5 Később, visszatekintve a történelem eseményeire, ezt a váradal-
mat a „történelmiség” fenntartásától megfosztották: „Ha fiaid…” 
(1 Kir 8,5; Ps 132,12). Ott már ennek a dinasztiának a „végérvényessé-
ge” elmúlt. Egy állapot, egy uralkodás, egy áldott élet örökkévalósága 
utáni vágy, másoknak az örökké sem elég, emberi szükségletet tükrö-
ző, mert, „…A kéj örökké élni vágy — örökké élni vágy.”6 Teljesen 
egyértelmű, hogy történelmi feltételek mellett ilyen örökkévalóság 
nem létezik. Az ilyen alapjaiban történő változás, és újrakezdés a vég 
után a történelem lényege. Ez természetesen érvényes a mindenkori 
újra, ami a régi befejeződése után jön, addig, amíg az új a történelem-
hez kapcsolódik.  

Az eszkatológia az utolsó, a végső logosza,7 mégpedig egy abszo-
lút végé, „a történelem végéé”, ezért nem kell a világvége értelmét a 

 
1 A. Jepsen, Art. Eschatologie II. Im AT, RGG3: 635-62, 635. 
2 S. Hermann, Die prophetischen Heilswartungen im Alten Testament. Ursprung und Ge-

staltwandel (BWANT 85), Stuttgart 1965, 303. 
3 Vö. F. Beißer, „Aufgaben heutiger Eschatologie- Probleme und Lösungsmöglich-

keiten”, ThLZ 120 (1995), 495-510, 496. 
4 Természetesen S. Herrmann nem úgy érti, hogy az eszkatológia-fogalom először 

itt lenne teljes joggal használható. Mindemellett Deutero-Ézsaiás errefelé nyitotta meg 
az utat. 

5 Lásd Nátán-orákulum, 2 Sám 7. 
6 F. Nietzsche, Ím-ígyen szóla Zarathustra, 4. rész, Az éji vándor dala, fordította Wild-

ner Ödön. 
7 Az a tézis, hogy az „eszkatológia az Ószövetségben” kérdéssel kapcsolatban sem 

az „eszkatológia” szó etimológiájából, (pl. J. Lindblom, in H.D. Preuss [szerk.], Eschato-
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kozmikus katasztrófák tárgykörébe csoportosítani. Elég „egy” 
világnak a vége, mégpedig a választott nép világáé. Ez a világ JHVH 
népével való történelmének végén tűnik el. Ez már egyszer felmerült 
„eszkatológiaként”, mégpedig Ámósznál. „Elérte a vég népemet, 
Izraelt” (Ám 8,2) — ez egy végső és végérvényes szó volt. Az ember 
nem érti a jelenséget, ha kívülről szemléli, és pillantást vet az univer-
zumra, vagy a mégis tovább folytatódó történelemre tekint. Belülről 
szemlélve a vég abszolút volt. JHVH természetesen már Ámósznál is 
minden nép Istene maradna, de „JHVH és Izrael” kapcsolata megszű-
nik. Erről, ezen túlmenően, végül Ámósznak sem volt mondanivalója. 
Hogy Izrael hite ez után a végső szó után nem maradhatott annyiban, 
az már — amennyiben az ember erről itt tovább gondolkodhat — 
Ámósz végről szóló próféciájában benne foglaltatik. Ahol ugyanis 
„JHVH és Izrael” kapcsolatából az egyik fél kiesett, megmaradt egy 
üres hely: „JHVH és…”, mert JHVH saját népével szemben alapve-
tően úgy jelentette ki magát ebben a kapcsolatban, mint „az Isten”, és 
nem úgy, mint „embernélküli” Isten. Ennek Ámósznál nyitva kellett 
maradnia. Hogy az ő prófétai örökségének további üzenete „eszka-
tológikusnak” nevezhető-e, az erősen kérdéses: az Ámósz-záradék 
(Ám 9,7kk) kivételekről szól, aztán a dávidi dinasztia újrakezdéséről 
és végül egy áldásos időről, és mindezek csak a végről szóló prófécia 
árnyékában váltak eszkatológikussá: mivel egy újbóli történelmi ka-
tasztrófa éppen elképzelhetetlen volt. 

Ámósz nem maradt egyedülálló eset. A végről való prófécia — 
különböző variánsokkal — az egyik Ézsaiás eszkatológiája is volt. 
Jeruzsálem „barlang lesz mindörökre, ahol zebrák viháncolnak és 
nyájak legelésznek” (Ézs 32,14). Ugyanígy volt ez eszkatológiája az 
egyik Hóseásnak (Hós 1,8; 13), vagy Jeremiásnak. Az, hogy ebből kiin-
dulva volt-e nekik valami mondanivalójuk, vagy milyen továbbha-
gyományozott igéket lehet nekik tulajdonítani, az kérdéses, azonban 
Ézsaiásnál (Ézs 1,21-26; 11) és Hóseásnál (Hós 2kk.) lehetséges egyes 
jövőre irányuló reménységeket „eszkatológikus”-nak nevezni. A re-
ménység (reményteli prófécia) ismét egy újrakezdésről szól, ami alap-
jában véve nem kellene, hogy megkérdőjeleződjön, és ennyiben a tör-

 
logie im Alten Testament, Darmstatdt 1978, 33) sem a keresztény dogmatika szóhasznála-
tából (vö. H.D. Preuss, in Preuss, Eschatologie, 5) nem érdemes kiindulni, számomra 
kevéssé tűnik értelmesnek. Magától értetődik, hogy a „végső dolgok” dimenziója a 
keresztény dogmatikában, jóval körülhatároltabb, és itt — mint ahogy már az apokalip-
tikában és az Újszövetségben — más tartalmakkal és más véleményekkel egészítik ki a 
képet. Azonban az eszkatológia fogalma a dogmatikában keletkezett és került haszná-
latba, és nem szerencsés egy fogalmat a szóbeli értelme és a megszokott használata ellen 
alkalmazni. Tényleg a dogmatikai toposzból indul ki az eszkatológia kérdése az Ószö-
vetségben: egy előtörténet után kérdez, strukturálisan összehasonlítható kijelentések 
után. 
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ténelmi viszonyoknak nem vettetik alá. Másképp van ez azonban 
Jeremiásnál, az ő szava az Isten népe végéről mindent összevetve, 
nem kevésbé radikális, mint amilyen prófétai elődjéé volt. Azonban a 
prófétának ott, ahol a vég betör, nincs eszkatológikus perspektívája. 
„…Fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az ország-
ban” (Jer 32,15) és „…fáradozzatok annak a városnak a békességén…” 
(Jer 29,7) — az élet megy tovább: ez jellemzi a próféták jövőképét.  

Ennél több mondanivalója van a Jeremiást követő tradíciónak. Az 
új szövetség ígéretét és a szív táblájára írt tórát (Jer 31,31-34) összekap-
csolja egy jeremiási kijelentéssel, amely a véget megalapozta: „Júda 
vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt-
heggyel szívük táblájára” (Jer 17,1). Ezért nem lehetett egy vég utáni 
újrakezdést másképp megalapozni, mint egy új, isteni felirattal a szív 
táblájára. Ezzel az újrakezdés „végérvényesen” más értelmet kapott, 
mint történelmi vég, vagy bármi, ami történelmi keretek között végér-
vényesként értelmezhető. Ezért ebben az esetben a végérvényesség az 
alapját emberi gondolat, érzés és akarat minőségében kapja meg, 
amely minden más „történelminél” magasabb rendű. Itt tehát a törté-
nelem vége pozitív színben tűnik fel. Még nem új ég és nem új föld, de 
Izraelben az új ember, mint megbízható és változhatatlan nagyság 
jelenik meg: így nem adódik az Isten népe számára több alapvető 
történelmi változás. Egy ilyen jövőre vonatkozó kijelentés megérdem-
li, hogy eszkatológikusnak nevezzék, mivel egy olyan végállapotról 
beszél, amely végérvényes lesz. Ezékiel is egy új isteni beavatkozást 
vár Izrael életében a vég után, és az üzenet előrehaladó hagyományá-
ban hasonló minősítések vannak, mint amelyek a Jeremiás-tradícióhoz 
kapcsolódnak. Más képek találhatóak meg, a lélek ajándéka és a 
kőszív helyetti hússzív (Ez 36,26kk), tartalmilag azonban mindez 
ugyanoda vezet. 

Az egyes jövőre vonatkozó próféciák ilyetén módon történő meg-
világítása ennyiben kell, hogy maradjon. Mit lehet ezek után „eszkato-
lógikusnak” nevezni?  

Az „eszkatológia az Ószövetségben” nem mindig ugyanabban a 
formában ölt testet. Azonban mindig a történelem egy végét jelenti. Ez 
közelebbről az érintett JHVH-népe történelmének végét jelenti, mely-
nek világa összeomlik: a „külső” világ ebből a szempontból nem érde-
kes, vagy csak annyiban, hogy JHVH büntetőeszközévé válik az Isten 
népével szemben. A világ és a történelem dimenziói a későbbi jövő-
váradalmakban kitágultak, de ez nem jelent alapvető különbséget. 

A történelem vége Ámósznál az Isten népének a halála volt. Az ezt 
követő próféciák feljogosítva érezték magukat arra, hogy ezt tovább-
értelmezzék. Itt azonban mégis különbséget kell tenni. Ott, ahol az új, 
csak egy történelmi újrakezdés, mint ahogyan sok egyéb más is, ott az 
eszkatológia fogalma semmi értelmet nem ad. Ott lehet ténylegesen 
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eszkatológiáról beszélni, ahol az újrakezdés minőségi értelmében véve 
vehető véglegesnek, úgy, hogy többé ebből az állapotából visszaesni 
nem tud; ekkor érkezett el ugyanis a történelem egy végpontjához, 
amely egyben a saját végét is jelenti. A „történelem vége” nem azt 
jelenti, hogy az újrakezdés után nem történhet semmi: ennek az új 
életet kell lehetővé tennie. Azonban nem történhet semmi, ami magát 
az újat megkérdőjelezhetné. 

Ez előre vetíti, hogy ez az új stabilabb alapokon nyugszik, mint a 
régi, ami múlandó volt. Gerhard von Rad az eszkatológia lényeges is-
mertetőjelét látta a régi és új tipológiai megfelelőségében: A restitutio 
in integrum jelentheti a tiszta kezdetekhez való visszatérést, azzal, 
hogy ezeknek a kezdeteknek egy definitív megerősítése kizárja a meg-
újuló hanyatlást és pusztulást. Ez ideáltipikus az új szövetséggel és az 
új szívvel kapcsolatosan, de egyébként teljesen különböző mértékben 
valósul meg. Ha az Ézs 1,21-26-ot vesszük példának, úgy ott egy ilyen 
fokozás nem figyelhető meg: JHVH a hivatalnokai miatt megromlott 
Jeruzsálemet kitakarítja tisztítótüzének büntetésével, és a városnak 
ismét bírákat és tanácsosokat ad, mint kezdetben — Jeruzsálem lelki 
állapotának „minőségbiztosítását” az Ézs 11 új uralkodója garantálja. 
Másfelől, bár a kezdet és a vég tipológiai analógiája egy kézenfekvő 
modell, nem elengedhetetlen előfeltétele az eszkatológiának. 

2.  „DEUTERO-ÉZSAIÁS” 

Vég, újrakezdés, minősített végérvényesség: Érvényes-e mindez Ézsai-
ás üzenetére? Nevezhetjük-e üzenetét ezen mérce szerint „eszkatoló-
gikusnak”, és ha igen, milyen sajátos alakot ölt nála az „eszkatoló-
gia”? Az „újrakezdés” nem kérdéses, de hogy viszonyul a véghez és a 
végérvényességhez? Néhány ellenpéldával kezdjük. 

2.1.  Nem eszkatológikus egyedi vonások és témák 

Ha a jövendővárás konkrét tartalmi vonásait tekintjük, legtöbbször 
nem tűnik ki, hogy a „végső dolgokról” lenne szó. Az Ézsaiás könyvé-
nek elején elhangzó programszerűen megjelenő rész: „Vigasztaljátok, 
vigasztaljátok népemet” még nem eszkatológikus. A reményt, hogy 
Kürosz Babilont legyőzi, és a száműzötteket megszabadítja, már Joa-
chim Begrich sem tartotta eszkatológikusnak és a prófétai igehirdetés 
2. szakaszába sorolta, hiszen önmagában véve ez a világtörténelem-
nek csak egy epizódja és nem záróakkordja.8 Ugyanígy az Izrael szá-
mára meghirdetett hazatérés önmagában véve talán egy örömteli hír, 
de természetesen nem eszkatológikus üzenet. Hogy mindenki 

 
8 J. Begrich, Studien zu Deutero Jesaja 1938 (Neudruck ThB 20, München 1963), 115ff. 
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számára kedvező üzenet volt-e, az ezen túlmenően kérdéses, hiszen a 
leégett és földig rombolt Jeruzsálem nem kínált csalogató perspektívát 
az üdvösség beteljesedésre. Ehhez több szükségeltetik, mint jövőbeni 
reménység egy romhalmazra, így beszél már Deutero-Ézsaiás is Sion 
megdicsőüléséről (pl. Ézs 55,5), és még bővebben a trito-ézsaiási 
szövegek. Azonban mint közeli reménykép, a város benépesedésének 
és jólétének ígérete sem eszkatológikus üzenet. Ha Sion a hazatérés 
célja, akkor marad a sivatagba vezető út. Néhány exegéta mindössze 
ennyiben látja a próféta eredeti üzenetét.9 Azonban nehezen várhatta 
volna el hallgatóitól a cél nélküli vándorlást, és a sivatagban vándorló 
istennépe sem egy eszkatológiai nagyság, még nem elég a beteljese-
déshez, az „állandó lakóhely”, mint a beteljesedés célja lebeg a szem 
előtt. Ez akkor is érvényes, ha a sivatagban való vándorlás csodá-
latosképpen átváltozik, még ha JHVH folyókat teremt a sivatagban és 
fák árnyékában vezet is az út. Ilyen csodák elsősorban a hazatérők 
kényelmét szolgálják, a sivatagban való hosszabb tartózkodásra nem 
vonatkoznak. Természetes, hogy sokan a csodálatosan megkönnyített 
hazatérés vonásaiban a prófétai eszkatológia strukturális elemeit 
vélték felfedezni. Ha a Babilonból való kivonulás, a sivatagon át veze-
tő úttal együtt az exodusszal cseng egybe, úgy a pusztai vándorlás 
régi csodái szemmel láthatóan alulmaradnak. Vagyis: vajon a mi pró-
fétánknál az „új exodus” nem egy újonnan minősített történelmi kor-
szakot képvisel, mint ahogy az a jeremiási és ezékieli szövegekben az 
új szövetségről és az új szívről szóló beszédek esetében látható? Ne 
tévesszen azonban itt meg bennünket az új szó, mint közös állítmány. 
A jeremiási és ezékieli ítéletről szóló üzeneteken túlmutató szövegek 
egy olyan antropológiai megújulásról szóltak, amely kizárja az újra-
kezdés meghiúsulásának lehetőségét. Ebben az etikáról, annak a prob-
lémának a megoldásról van szó, hogy az eredendően gonosz ember10 
hogy tudná a jót cselekedni, végső soron, pedig a non posse peccare-ról 
mint az eszkatológikus beteljesedés előfeltételéről. Erről a fokozott 
sivatagi csodák esetében nem beszélhetünk. A deutero-ézsaiási jövő-
képben az etika nem játszik szerepet. Az eljövendő üdvösség előfelté-
teleként csak későbbi szövegek margóján jelenik meg. A múltbeli 
exodus-csodák fokozása ezen kívül, már megtalálható Mózes öt 
könyvének legfiatalabb rétegében, a papi iratban, legvilágosabban a 
Vörös-tengeri csodáról szóló elbeszélésben, mikor a nép vízfalak 
között vonul el. Hasonló figyelhető meg egyes zsoltárokban. Ha Ézsa-
iásnál az eljövendő pusztai vándorlásra való előzetes visszatekintés: 
„Nem szomjaznak” (Ézsaiás 48,21), ez a Pentateuchus Exodusról szóló 

 
9 Vgl. K. Kiesow, Exodustexte im Jesajabuch. Literarkritische und Motivgeschichtliche 

Analysen (OBO 24) Freiburg és Göttingen, 181. 
10 Jer 13,23; 17,1. 
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hírein túlmutat: a sziklából fakadó víz csodája, amit a próféta ugyan-
abban a versben idéz fel, ami ott megmentette Izraelt a szomjan ha-
lástól. Nem így néhányan a zsoltárosok közül: ők a múltbeli sivatagi 
vándorlást olyan túláradó lelkesedéssel ábrázolják, mint Ézsaiás az 
eljövendőt. Szép példa erre a 78. zsoltár 15k:  

„Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inniuk a mélységből. 
Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította le vizüket.”11

Egyszóval JHVH múltbeli történelmi tetteinek dicséretéhez hozzátar-
tozik, hogy a csodát fokozza úgy, hogy a régi exodusnál is bőséges és 
folyamatos vízellátásról beszélhetünk a sivatagban. Ézsaiás ezt a motí-
vumot talán már a régi himnikus tradícióból vette át, de nem hordoz-
za magán az eszkatológia sajátosságait. Amiről itt a lényegi tartalmat 
illetően szó esett, érvényes számos olyan szövegre is, amelyekről 
önmagukban véve nem ismerhető fel, hogy az végső dolgokról 
beszélnek. Vonatkozik ez többek között a vitabeszédekre a 40,12-27-
ben, az ítélet meghirdetésére 41,1-4.21-29, 44,6-8-ban, az üdvoráku-
lumban a 41,8-20.42,14-16.44,1-4-ben, de az ún. „eszkatológikus him-
nuszok”-ra is, amelyek formájukat és tartalmukat tekintve nem ren-
delkeznek eszkatológikus vonásokkal, ugyanígy a nagy Babilon-orá-
kulum a 47. fejezetben. Ezek a szövegek csak egy nagyobb koncepció 
építőelemeként kaphatnak eszkatológikus értelmet. 

2.2.  A történelem vége: a „korábbi” és az ”új” 

Az eszkatológia a történelem végéről beszél. A végről való beszédnek 
itt kettős jelentése van: egyrészt az eddigi történelem végét jelenti, 
másrészt az új végérvényességét. Első kérdésünk: hogy viszonyul ez 
az „új” Deutero-Ézsaiásnál az eddigi történelem végéhez? Egy bizo-
nyos: egyfajta vég adott. Ez a vég múltbeli, és ami a földi realitásokat 
illeti, meghatározza a jelent. De vajon úgy, mint Ámósznál, ez a vég itt 
is JHVH és az ő népe közös történelmének végét jelenti? Ez ellen szól 
egy sor deutero-ézsaiási szöveg. A vég egy pillanatnyi harag volt, egy 
szempillantás, amikor JHVH arcát elrejtette Izrael elől (54,8). JHVH 
továbbra is „én népem”-nek nevezi Izraelt (40,1), továbbra is „Izrael 
Szentje” (41,16), „teremtője” (43,1), „Jákob királya”(41,21), Izrael az ő 
kiválasztott szolgája (41,8) — hogy csak néhány példát említsünk. 
JHVH üdvorákulumban biztosítja népét: „Kiválasztottalak, nem 
vetlek meg!” (41,9).  

Hogy hogyan értelmezhető az elmúlt vég teológiailag, ezt világítja 
meg egy szöveg, amelyből Gerhard von Rad prófétaábrázolásának 
mottóját merítette12 az üdvígéret (43,16-21): 

 
11 Vö. még Ps 78,20; 105,41. 
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16 Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas ví-
zen át, 17 aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadse-
reg és a harcosok, és most ott fekszenek, nem kelnek föl többé, elaludtak, 
elhamvadtak, mint a mécses: 18 Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a 
múltakon tűnődjetek! 19 Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakoz-
ni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban 
folyókat fakasztok. 20 Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a 
sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a 
sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, 21 a népnek, amelyet 
magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. 

Csak néhány vonásra koncentrálunk. Az üdvígéret a bevezető JHVH 
prédikátumokkal a régi Exodust idézi fel, különlegesen a Sástengeri 
csodát. Itt JHVH „hatalmas vizekenen” keresztül biztosítja az utat a 
„hatalmas vizekkel” felcsendül a káoszharc metafora és az a nyelve-
zet, amellyel a zsoltárokban a teremtés megfogalmazódik. Amennyi-
ben a sástengeri csoda JHVH teremtő hatalmának manifesztálódásaként 
jelenik meg úgy, ez ismét a zsoltárok nyelvezetére utal vissza. (vö. Ps 
77,15-21). Grandiózus költői rövidséggel szól a következő két versszak 
a kivonulásról és az egyiptomi haderő pusztulásáról — JHVH „vezeti 
ki őket” — mint ahogy Izraelt a hagyomány szerint „kivezette”. 

Ezután a bevezető után, az üdvhirdetés a következő negatív utasí-
tással kezdődik: „Ne emlékezzetek a régiekről”. Hogy mit ért a régiek 
szó alatt, az összefüggés alapján nem lehet kétséges: nem az 587. évi 
katasztrófa, mint ahogyan néhányan értelmezik,13 hanem az Egyip-
tomból való szabadulás, annak legnagyobb csodájával, a tengernél 
való szabadítással. Az Exodus azonban Izrael történetének eddigi 
alapévszáma volt, mely nem választható el az ígéret földjére való 
bevezetéstől és az ottani élettől. Így joggal mondták, hogy a „régi” az 
üdvtörténetet öleli fel az Exodus óta, amely 587-ben az ígéret föld-
jének elvesztésével és a száműzetéssel ért véget. Itt megszakadt a 
 

12 G. von Rad, Theologie des Alten Testament II, München4 1965. 
13 H.E. von Waldow, Anlaß und Hintergrund der Verkündigung des Deuterojesaja, 

Diss.theol. Bonn 1953 (kézirat), 240-42, vö. még Kiesow, Exodustexte, 72köv. Vö. ellenben 
H. Leene, „Denkt niet aan het vroegere. Metodologische overwegingen bijde uit leg van 
Jesaja 43:18a’, in Loven en geloven (Fs N.H. Ridderbos) Amsterdam 1975, 55-76, W.A.M. 
Beuken, Jesaja IIa (POT), Nijkerk 1979, 182f. 

A régi és az új jelentésének és ezen fogalmak Ézsaiás könyvének „drámai” koncep-
ciójában betöltött szerepének H. Leene egy mélyreható tanulmányt szentelt: De vroegere 
en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja, Amsterdam 1987. A figyelemre méltó munka ezen 
fogalmak Ézsaiás könyvének irodalmi összkoncepciójában betöltött szerepét vizsgálja, 
miközben itt arra keresünk választ, hogy a végső forma különböző rétegekre megy-e 
vissza, amelyekben a fogalompárnak általában nem azonos a jelentése. Ha Leene az 
„új” és a „régi” között egy egészen más határt húz, mint ahogy az itt Gerhard von Rad-
hoz hasonlóan javasolt, úgy az többek között a 42,9 irodalmi szövegkörnyezetben való 
értelmezésén alapul (az azonos fogalompárral). A redakcionális 42,9 a fogalompárt 
nézetem szerint másként használja, mint a próféta a 43,18k-ben. 
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történelem, és Izraelnek nem szabad a régi Exodusról, mint mai léte-
zésének alapjáról megemlékeznie, mert jövőbeni léte már nem ezen 
fog alapulni: „mert én újat cselekszem!” 

De miért idéződik fel a régi Exodus ilyen színpompásan, ha róla és 
a vele megkezdett történelemre nem szabad emlékezni? A válasz: a 
régi Exodus érvényes marad, de nem mint Izrael létét megalapozó 
üdvtett, hanem mint JHVH hatalmának manifesztálódása. 

Ez a hatalomdemonstráció JHVH-ra jellemző marad — ő „ugyan-
az”, aki ilyen szabadító tettekben jelenti ki magát. JHVH-nál folyto-
nosság áll fenn minden időben, Izrael számára azonban a „régi” és 
„új” között diszkontinuitás van. 

Az Izrael történetében bekövetkező mély szakadásra való utalással 
szemben felhozható, hogy Izrael kiválasztottsága fennmaradt (41,9). 
Két dolgot azonban nem szabad összekeverni. Az egyik az Exodussal 
megkezdődött üdvtörténet, amely 587-ben befejeződött, és ez a vég 
határozza meg a száműzött Izrael egzisztenciáját. A másik a 
kiválasztás, amely Izraellel együtt született: JHVH az anyaméhben való 
elhívatás által választotta ki Izraelt, vagyis Ábrahám (41,8f) és Jákob 
ősatyák alakjában. Az ősapa a népet testesíti meg, így a kiválasztás 
egy character indelebilis, „Jákob-Izrael” létezésével adott. Ézsaiás szá-
mára a kiválasztás nem (csak) Egyiptomban történt, a kiválasztás foly-
tonosságának mélyebb alapja van. JHVH-nak egy olyan teremtő tettén 
alapszik, amely által Izraelt az anyaméhben alkotta meg szolgájává. 
Szigorúan véve, a „kiválasztás” egyben egy isteni prédikáció is.  

Amennyiben a „régi” az elmúlt üdvtörténet, mi akkor „az új”, 
amire a jövőben Izraelnek alapulnia kell? Többről van itt szó, mint egy 
menekültcsoport kényelmes hazatértéről. Azok a mondatok, amelyek-
kel az „újat” kifejti, itt az elején idézett csodatettnek megfelelően for-
málódnak meg. Ahogy JHVH egykor utat teremtett „hatalmas 
vizeken”, most a sivatagban teremti meg azt. JHVH hatalmas tette ott 
a „régi” kezdete volt, itt pedig az „újé”. Egy a zsoltárok káoszharc-
metaforájával való összehasonlítás további párhuzamokat mutat a két 
isteni tett között. A teremtéshez ugyanígy hozzátartozik a káosz-
szörny, a kaotikus víz „hasadása”, mint — teremtői fonákságként — 
az éltető víz adománya, ami patakokba és folyókba rendezetten folyik 
(Ps 74,13-15; vö. Ps 104,5-9/10-12). Ha ezt a kettős művet a régi és az 
új Exodusra vonatkoztatjuk, úgy ott is megmutatkozik, hogy az 
„újban” ugyanaz az alkotó munkálkodik. Istennek ezen azonossága 
miatt kellett kezdetben az elmúlt Exodus teremtéstettét felidézni.  

Az Ézsaiás és az eszkatológia kérdésre való válaszkeresésben egy 
dolog csak most sejlik fel: JHVH teremtő tette, az új út, mint az „új” 
kezdete, nem csak Izraelt kell, hogy indulásra csalogassa. JHVH meg-
dicsőülésére szolgál. Az ő uralmát hirdetik a sivatag vadállatai, 
amiket a sakálok és a struccok képviselnek és költészetileg szemlélve 
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ezzel a sivatag csodálatos átalakulását hivatottak kiemelni. JHVH 
azonban nem elégszik meg azzal, hogy a vadállatok által dicsőíttes-
sék: ezt mutatja a záró kiválasztás-kijelentés: eleve kiválasztottnak 
teremtette népét „hogy hirdesse dicséretét”. 

Izraelnek az új úton kell járnia és himnuszokat énekelnie me-
lyeknek üzenete az egész világnak szól. Ézsaiás könyvének egy másik 
szövege szembe állítja egymással a „régit” és az „újat”.14

Az Ézsaiás 48,1-11 véleményem szerint az ézsaiási „iskola” műve,15 
néhány eltéréstől eltekintve azonban a két időszak közti különbség 
továbbra is fennáll. A „régi” a száműzetéssel végződött és ez a vég 
még a jelent is meghatározza, ha a száműzetés ideje már el is múlt. 
Egyben egyidejűleg Izrael hitetlenségének ideje is: „születésed óta hit-
szegőnek hívnak” (48,8). JHVH-nak tulajdonképpen meg kellett volna 
semmisítenie Izraelt, mert az ínség olvasztókemencéjében való tisztu-
lás is hiábavaló volt. Becsületessége miatt azonban még egyszer kivá-
lasztotta (48,9-11)16 Most így hívják: „Izrael, akit elhívtam”, most en-
nek a rétegnek a további kontextusában JHVH szolgája, aki újra hitre 
hivatott: Az „újba” vetett hitre, ami most teremtetik, és ami a hitetlen-
ség számára csak most hirdethető. Az új ismét szabadítást és világot 
betöltő himnuszénekléssel való kivonulásra való felszólítást foglal 
magában (így együtt 48,12-15.20k). Hogy az „új” most miben áll majd, 
még kérdéses. A fordulat a „régiről” az „újra” a 48,7-ben — éppúgy, 
mint a 43,19-ben — a prófétai üzenet „most”-ja. Felerősödve tűnik fel 
a gondolat, hogy az „új” egyedül JHVH kezdeményezésének köszön-
heti létezését és az ő dicsőségét szolgálja, nem Izraelnek valamilyen 
érdemével magyarázható.  

2.3.  Végérvényesség 

Vég és újrakezdés önmagukban még nem eszkatológia, mindkettő a 
történelem ismert folyamatához tartozik. Népek és államok pusztul-
nak el és épülnek újjá, nemzetek képesek súlyos katasztrófák után 

 
14 Egy harmadik szöveg, melyben ez a fogalompár előfordul (42,9), most figyelmen 

kívül marad, mivel az szerkesztői kiegészítés. A szerkesztő, aki a 43,18-hoz  kapcsolja a 
régi alatt valószínűleg a Kürosz-eseményt érti, vagy azt (részben) beleérti (vö. Leene, 
Vroegere, 13,91köv.), de az új, amit a jövőben közölni akar, jelentésében nem annyira a 
szolgát takarja, akiről éppen most szó esett, hanem az események folytatását, különös-
képpen a kivezetést, és az utat az átváltoztatott sivatagon át. A „régi/új” szembeállí-
tásától megkülönböztetendő a korábbi/eljövendő fogalompár Ézsaiás perbeszédeiben, 
vö. E. Heßler, Gott  der Schöpfer.Ein Beitrag zur Komposition und Theologie Deutero Jesajas, 
Diss. Theol. Greifswald 1961 (kézirat), 302, O.H. Steck, Deutero Jesaja als Theologischer 
Denker (1969) TB 70 (1982), 204-20, 216. 

15 H.-J. Hermisson, Deuterojesaja (BKAT XI/2), Neukirchen 1992, 209-15. 
16 Indoklásként, és a Leene-től eltérő értelmezéshez, akinek a fejezet megértéséhez 

szükséges gondolatébresztést szívből megköszönöm vö. az általam írt kommentárt. 
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újjáéledni. A folytonosság itt bizonyos mértékig mindig feltétel. Nyíl-
vánvalóan nem kell azonnal arra gondolni, hogy az újrakezdés ismé-
telten egy múlandó történelmi nagysághoz vezet, viszont elviekben, 
az ember tisztában van minden történelmi képződmény múlékonysá-
gával. Az eszkatológikus váradalom egy utolsó, felülmúlhatatlan felé-
pítményt céloz meg és ezzel elvben elhagyja a történelem színterét.  

Eszkatológikus-e ebben az értelemben Ézsaiás jövővárása? A re-
ménykedés egyes tárgyai legtöbbször nem erre utalnak. Rendszerint 
egy kiűzött nép vágyainak felelnek meg a nemzet hanyatlása után: 
hazatérés, újjáépítés, jövőbeni gazdagság és nagyság. Vannak azonban 
Ézsaiásnál szövegek, melyekkel az egész üzenet új megvilágításba 
kerül. A szövegek összessége túlmutat az újnak puszta állandósága 
utáni vágyon.  

2.3.1.  „…hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!” 
Mindenekelőtt a meghirdetett esemény világméretű hatását kell emlí-
teni. A sivatagi csodaút építése Deutero-Ézsaiás könyvének elejére ke-
rül, mert JHVH bkwr-ját az egész világ előtt akarja kijelenteni (Ézs 
40,5). Hogy ennek a dicsőség-kijelentésnek milyen konkrét formát kell 
öltenie, a következő szövegek mutatják. Az út a fogságban élők 
hazatértét szolgálja, JHVH népe előtt megy, a sivatagon át vezető út 
pedig sima lesz, csodásan gazdag vízben és fákkal gazdagon beülte-
tett. A hazatérés csodálatos volta és Izrael megmentése túl kell, hogy 
mutasson önmagán, és JHVH dicsőségét kell igazolnia az egész világ 
előtt. A „minden test”: nem csak a 43,20 sivatagi vadállatait jelenti, ha-
nem minden élőt jelöl a földön, különösen a világ népeit: így kell a 
hazatérő száműzöttek dicshimnuszának a világ végéig hallatszania. 
Hogy JHVH egész világ előtti megjelenésének mit kell eredményez-
nie, fokozatosan válik érthetővé. Itt van először is a világ akklamá-
ciója, az új Exodusnak Izrael himnuszával megértett reakciójaként. Ide 
tartozik JHVH egyedülállóságának bizonyítéka azon népekkel szem-
ben, akiknek istenei csak saját fantáziájukban és félelmeikben létez-
nek, és így az isteni teremtőerő bizonyításával adósak maradnak. Ezt 
a bizonyítást a prófétának az idegen népek és azok istenei ellen irá-
nyuló perbeszédeiben bizonyító erővel kell levezetnie. A más istenek 
semmisségének bebizonyítása a világ jövőbeni felépítésének nagy 
koncepciójába tartozik. Itt csak egy Isten és egy teremtő létezik, aki a 
világot és a történelmet alakítja, aki világosságot és sötétséget, békes-
séget és bajt teremt (45,7). 

Ez a megállapítás érvényes minden történésre a teremtéstől a jele-
nig és arra, hogy JHVH teremti a gonoszt is, ezt tanúsítja Izrael újfent 
közelmúltjával együtt. Ennyiben tehát még mindig hagyományos 
értelemben vett történelemről van szó, természetesen teológiai érte-
lemben vett történelemről. A Kürosz-orákulumban, amelyben JHVH, 
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mint a jót és bajt teremtő egyedüli Isten jelenik meg, a történelemről 
alkotott kettős tapasztalat még megtalálható, azonban a szöveg ezen 
jóval túlmutat. Csak most kell az egész világnak felismernie, hogy 
JHVH az egyedüli Isten, az Isten, aki békességet és bajt teremt. Babi-
lon, az Izraelt elnyomó idegen hatalom Kürosz diadalmenetében Is-
tent, mint a bajt teremtő Istent fogja megtapasztalni. Ez a világ helyre-
állításához tartozik, ahogy az már JHVH-ról szóló királyzsoltárokban 
megjelenik: JHVH egész világ előtt ujjongva üdvözölt ítélete ismét 
helyreállítja a világot, e helyreállítás másik oldala azonban a gonosz 
eltávolítása. Ami a JHVH-királyzsoltárokban Izrael hitének visszatérő 
tapasztalataként dicsértetik, azt a próféta, mint egyszeri és végleges 
eseményt hirdeti. 

Ezt mutatják azok a szövegek, amik a Kürosz-orákulum után kö-
vetkeznek, különösen a 45,18-23. Az isteni történelemalakítás célja a 
„földnek minden határainak” felhívása arra, hogy hagyják magukat 
megmenteni az egyetlen Istentől. Ézsaiás több mellet tanúskodik, mint a 
„monoteizmus”: JHVH-nak mint az egyedüli megmentőnek egyetlen 
volta majdnem sztereotip módon hirdettetik és ez nem csak Izraelre 
érvényes — a választott nép tanú és tárgyi bizonyíték a világ előtt — 
hanem minden népre. A szöveg JHVH fogadalmával ér véget: 
„Előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv” (Ézs 
45,23). 

Végül az egész világ megvallja az egyedüli szabadító Istent. Ezzel 
azonban a történelem bajjal és békességgel való váltakozásával céljá-
hoz és végéhez ér.  

De hogy fér össze ezzel a Kürosz diadalmenetéről és világuralmá-
ról szóló üzenet? Joachim Begrich ezt a próféta igehirdetésének az esz-
katológikus váradalomban való csalódás utáni egyéni szakaszához 
sorolta,18 azonban ezzel — joggal — nem talált követőkre, mert a 
szövegeket így nem lehet felosztani. Az üzenet valószínűleg fejlődött, 
de az eszkatológikus összkoncepcióban a Kürosz-szövegekről nem 
lehet lemondani. Kürosz előre bejelentett diadalmenete bizonyíték-
ként szolgál JHVH, mint egyedüli teremtő, történelmen uralkodó Is-
ten aktualitásához. Ameddig Kürosz a nagy üdvdrámában szerepet 
játszik, úgy ez problémamentes is: le kell győznie Babilont és meg kell 
szabadítania Izraelt. Hogy áll a dolog azonban a világuralommal, amit 
JHVH adományoz neki? Nem jelenik-e meg itt egy olyan nagyság, 
amit nem lehet „eszkatológikusnak”, „végsőnek” nevezni? Hogyan 
illeszkedik egy ilyen üzenet egy közeli dolog várásához, a történelem-
nek JHVH által már megindított befejezéséhez? 

Kifejezett választ nem ad erre Deutero-Ézsaiás. Jövendővárásának 
horizontján két válasz kínálkozik, az egyik arra fut ki, hogy Kü-

 
18 Vö. 8. lábjegyzet. 
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rosznak diadalmenetével és világuralmával együtt az eszkatológikus 
drámában csak átmeneti szerepe van. Emellett az szólna, hogy a Bábel 
meghódításáról szóló fejezet után (47) magánál Deutero-Ézsaiásnál 
már nem róla van szó.19 A perzsa világbirodalom helyébe JHVH köz-
vetlen uralkodása lép a Sionról. A második válasz, mint a Krónikásnál 
található Kürosz-ediktumban kimaradhatna: JHVH most Küroszt he-
lyezte trónra mint földi világuralkodót, utána másokat is ültethet 
helyébe — az uralkodó örökléte fel sem merül. Mindazonáltal a betel-
jesedett történelemben még van eseményfejlődés. Azonban ott, ahol 
JHVH előtt „hajol meg minden térd” és rá „esküszik minden nyelv”, 
nincsenek már történelmi áttörések és katasztrófák. A történelem 
átlényegül eszkatológiává azáltal, hogy JHVH az egyedüli teremtő, 
aki „békességet szerez és bajt teremt” aki mint az egyetlen szabadító 
jelenti ki magát, azáltal tehát, hogy üdvösséget szerez úgy Izraelnek, 
mint az egész világnak. 

2.3.2.  Ézsaiás 54,7-10 és az „örök” üdvösség 
Az üdvösség világméretű horizontja, mint az eszkatológikus várako-
zás jele nem mindenütt adott, vagy nem mindig fejeződik ki explicit 
módon. A „végérvényesség” másként is megjelenhet, így egy Sionnak 
szóló üdvigében: 

7 Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűj-
telek. 8 Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, 
de örök hűséggel irgalmazok neked — mondja megváltó Urad. 9 Mert 
úgy teszek, mint Noé idejében:20 ahogyan megesküdtem, hogy nem 
árasztja el Noé özönvize a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem 
haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. 10 Mert a hegyek meg-
szűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem 
szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg — mondja könyö-
rülő Urad (Ézs 54,7-10). 

A szöveg magáért beszél. Az isteni kegy határtalan időtartama az 
‘wlm szóval kap hangsúlyt; JHVH „örök hűsége” azonban végeszaka-
datlan üdvöt jelent. Ez az időben határtalan és megingathatatlan Noé 
szövetségen mutatkozik meg, hiszen a Noé-szövetség a Papi irat 
szerint Isten egyoldalú kötelezettsége az emberi magatartásra való te-
kintet nélkül. Ugyanígy megingathatatlan lesz JHVH üdvelkötelezett-
sége, nem fog többé haragudni, sem dorgálni és ezt erősíti meg a 
hegyekhez és a halmokhoz való fokozó hasonlat. Két dolgot kell 
megjegyezni: ez egy személyes szó, Sionra és Sion népére vonatkozik, 
népekről már nincs szó. Ez nem zárja ki, hogy az összkoncepcióban a 
népekről szóló szövegekkel összetartozik. Másrészt hiányzik minden 

 
19 Másodlagos jelleggel még Ézs 48-49. 
20 Lg. prb. bjmj vagy bmj „mint a víz”. 
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mérlegelés, hogy JHVH-nak miért nem kell többé haragudnia, sem 
szidnia, sem dorgálnia. Az elmúlt harag nem volt alaptalan, de Izrael 
antropológiai megújulásáról a jeremiási és ezékieli iskola szövegeivel 
ellentétben nem esik szó. Az etikus garancia, mint a végső üdv előfel-
tétele itt még nem téma.  

Az ‘wlm szó további szövegekhez vezet. JHVH Dávid szövetségét, 
mint örök szövetséget a Sion népére hagyja (55,3). Az Ézsaiás 40,8 a 
prófétai megbízatást erősíti meg:21 „Istenünk igéje örökre megmarad”; 
ez az ige JHVH világ előtti teofániájának, és Izrael hazatértének üdv-
üzenete. A könyv záró szövegében a sivatag átváltozása és a termé-
szet ujjongása Izrael hazavonulásakor „JHVH dicsőségére lesz ez, 
örök jelül, amely nem pusztul el”: ezzel az isteni kijelentéssel az új 
földi körülmények megdönthetetlen fennállása jelentetik be (55,12k). 

Az Ézsaiás 51,4-8 a deutero-ézsaiási szóhasználatnak, különösen az 
ebed-JHVH daloknak művészi képződménye, amiben Izrael üdve már 
nem a világ üdvének kezdete, hanem inkább annak hatása: JHVH a 
népeknek hamarosan üdvös ítéletében igazságot és rendet oszt, hogy 
a feddhetetlen világrenddel Izrael üdvét is tartósan megszilárdítsa. 
Mert ez az üdv a népek ellenségeskedései által — konkrétan a babilo-
niaké által — még mindig veszélyeztetett.22

Izrael örökre garantált üdve egy olyan retorikai fogással kap hang-
súlyt, ami az eszkatológikus koncepcióban fejlődőképes: 

…mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, 
lakói, pedig úgy elhullanak, mint a hegyek. De az én szabadításom örök-
re megmarad, és igazságom nem rendül meg (Ézs 51,6). 

Ez hasonlóan, mint az 54,10-ben, bizonyára fokozó összehasonlítás és 
hipotetikusan értendő („még ha…”), De ebben már a világ pusztulásá-
nak és egy új égnek és egy új földnek későbbi motívuma jelenik meg. 

E szövegek legtöbbjében a népek üdve nem, vagy csak másodlagos 
szerepet játszik, mint Izrael üdvének szükséges kerete. Az Izraelre 
való összpontosítás még nem utal szükségszerűen egy másik eszkatoló-
gikus koncepcióra, mert egy ilyen koncepció nem szisztematikusan 
bontakozik ki Deutero-Ézsaiás könyvében, és a próféta Izrael vigasz-
talására szorítkozhat. 

2.3.3.  Sion és a népek 
Az ‘wlm-szövegek között van egy elrejtett Sion-szöveg: az Ézsaiás 
55,1-5 Dávid szövetségének Izraelre való átruházásáról szól, azonban 

 
21 Vö. a Jeremiás elhívásáról szóló beszámolóhoz kapcsolódó víziót a mandula-

vesszővel. 
22 Vö. H.-J. Hermisson, „Gottesknecht und Gottes Knechte” (1966), in idem, Studien 

zu Prophetie und Weisheit, Tübingen 1998, 241-66, 246-52, „az örök üdvösség”-hez vö. 
45,16k és 51,11. 
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ez az Izrael Sion népévé alakul. Izrael/Sion JHVH tanúja lesz,23 mint 
Izrael/Jákob a pusztai vándorlásnál; miáltal JHVH magát itt is, mint 
ott, megdicsőíti. A dicsőség hatása a népeknek Sion felé való zarán-
doklása. 

…Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged (Ézs 55,5). 

Sion az eljövendő világ középpontja, mint ahogy már a népek zarán-
doklatáról szóló szövegben 49,22-23 is. Ott a népzarándoklatnak még 
aktuális vonatkozása van és az eszkatológikus üdvösség realizálásá-
nak szakaszába tartozik: a népek zarándokajándékként Izrael diasz-
póráját viszik haza. 

A sioni zarándoklatról még egy harmadik, most mindenféle má-
sodlagos hozzáadással átfestett szöveg szól, a 45,14-15.24 Egyiptom, 
Kús, a szábaiak jönnek és Sionnak a következő hitvallással, hódolnak: 

Csak nálad van Isten, nincs máshol, nincs más Isten! (Ézs 45,14). 

Ez a célja JHVH, Izrael megmentője elrejtett útjainak (v. 15). A fejezet 
szövegösszefüggésében ez a Sion előtti hódolat az ő Istene miatt, amit 
JHVH egy fogadalommal erősít meg: „Előttem hajol meg minden 
térd” (Ézs 45,23). 

A népek Sion királynőnek hódolnak, mert JHVH a városban időzik 
és Istennek ez a közvetlen jelenvalósága a pusztai út célja, ami a 40,1-
11-ben kezdődött. JHVH Sionra való körülujjongott megérkezéséről 
beszél egy ezzel megegyező szöveg: 52,7-10. Ha a 40,5 meghirdette, 
hogy minden ember látni fogja az Úr dicsőségét, úgy az 52,10 sejtel-
mes visszapillantásban megállapítja, hogyan történt mindez: 

Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd 
az egész föld határán Istenünk szabadítását. 

Ez az eszkatológikus üdv univerzális horizontját ragadja meg, és egy-
ben összekapcsolja Siont az üzenet pusztai perspektívájával. Deutero-
Ézsaiás más Sionról szóló szövegei csak Jeruzsálem újjáépítéséről és 
annak eljövendő, népek feletti uralmáról beszél (pl. 49,14-21), anélkül 
azonban, hogy az univerzális koncepcióval ellentétbe kerülne. 

Nem így egy Jeruzsálemnek szóló üdvígéret, amely az eljövendő 
város gyönyörűségének ábrázolását messze felülmúlja. Az 54,11-17 
szerint Jeruzsálem drágakövekből építtetik újjá. Az eljövendő dicsőség 
szemléltetése egy régi mitikus motívummal történik és ez mély 
nyomokat hagyott a későbbi eszkatológiában a János-apokalipszisen 
át egészen a „keresztény gyülekezetek énekei”-ig. Ezen szöveg szerint 
az Isten városának garantált az örök béke, a világnak azonban nem. 
 

23 Ebben ismétlődik meg Dávidnak, mint JHVH tanújának szerepe a neki ajándéko-
zott világuralomban. 

24 A kiegészítésekhez lásd: Hermisson, Deuterojesaja, 34-37, 47. 
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Erről tesz bizonyságot, hogy a város potenciális megszállói nem 
JHVH küldöttei, és a város falainál minden bizonnyal csődöt monda-
nak, vagy hogy a város meghazudtolja majd mindazokat, akik ellene 
bíróságra mennek. Az üdvösség, a végérvényes béke csak az Isten 
városának falain belül biztosítottak — ezzel egyrészt feléled a régi 
Sion-hagyomány, másrészt ézsaiási megkérdőjelezésével szemben biz-
tosíttatik. 25 Ez egy másik eszkatológikus koncepcióba tartozik. 

Itt egyszer csak felcsendül egy gondolat az emberi viselkedésről, 
mint a tartós üdvösség feltételéről: Sion fiai „JHVH tanulói”, Sion 
„cdqh-ban (üdvösség /igazságosság) alapíttatott” (v.13k.), így a város 
mindörökre fennmarad.26

3.  „ESZKATOLÓGIA” ÉS „DEUTERO-ÉZSAIÁS” 

Az eredmény röviden összefoglalható. Ézsaiás üzenetének összkon-
cepciója eszkatológikus, azonban a hazatérés, újjáépítés és a jövőbeni 
népek feletti uralom tematikája már nem, ahogyan önálló szövegek 
egész sora mit sem tud eszkatológikus váradalomról. Sem az „új exo-
dus” a pusztai vándorlás még nagyobb csodáival, sem az új Jeruzsá-
lem még pompásabb újjáépítése, mint olyan, nem eszkatológikus; 
inkább hatásukban lesznek azok. JHVH megdicsőül a világ népei 
előtt, Izrael fogságból történő csodálatos hazavezetése és Sion király-
nővé emelése által, ennek az a következménye, hogy az összes nép 
egyetlen istennek és szabadítónak ismeri el JHVH-t, és ezáltal bevo-
nódnak az üdvösségbe. Ezzel érkezik el a történelem a céljához: olyan 
történelmi átalakulás, mely ezt az eredményt újra megkérdőjelezné, 
elképzelhetetlen. Az eszkatológia Deutero-Ézsaiásnál univerzális kon-
cepció. 

Izraelt tekintve, a fogsággal a JHVH és népe között zajló történe-
lem egy végpontjához érkezett; a „régi”, a régi exodus és annak törté-
nelmi következményei elmúltak és többé nem alapozzák meg Izrael 
létét. Az „új” Izraelnek egy megváltoztatott pusztán való csodálatos 
átkelésével kezdődik. A pusztai vándorlás akkor éri el a célját, amikor 
JHVH és népe megérkezik a Sionra, ott jelen van JHVH és uralja a 
világot.  

„Végérvényes” Izrael üdve a világ üdvében, egy új világrendében, 
amelyben minden nép megvallja az egy Istent. Minden történelmet 

 
25 Vö. Ézs 29,1-4: JHVH saját maga ostromolja meg a várost. 
26 Más módon tematizálódik az „etika” a 48,17-19-ben: a törvénynek való engedel-

messég lenne az üdvösség feltétele és így van ez most is: csak akkor lesz az üdvösség 
mérhetetlen és szüntelen. A feltételekhez kötött végérvényesség nehezen összeegyeztet-
hető az „eszkatológiával”. Hogy a vezeklésre való felszólítás az 55,6k-ben ide tartozik-e 
vagy sem, az attól függ, hogy melyik „bűnt” kell ezalatt érteni és, hogy itt is a törvény 
tiszteletének nyomatékosításáról van-e szó. 
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JHVH alkot békességével és bajával együtt, de útjainak végén már 
csak üdvösséget szerez. Ezzel ér véget hagyományos értelmében a tör-
ténelem, amit bukás és újrakezdés, vagy múlandóság jellemez. Nem a 
további eseményeknek vet véget, azonban minden eljövendőt JHVH 
üdvterve határoz meg.  

Így lehet Deutero-Ézsaiás jövendőváradalmát nagy vonalakban 
megrajzolni. Néhány apró szempont zavarhatja a szisztematikus teo-
lógust, a prófétát azonban nem. Így lehet szövegek egy csoportját — 
amelyekben az „örök” üdvösség vigasztalása Izraelre vagy a Sionra 
összpontosul — ugyanazon elgondolás keretein belül megérteni: a 
vigasztalással való megbízatás megértésekor nem kell mindig teljes 
szélességében beszélni a jövendőváradalomról. Mindazonáltal vannak 
szövegek, amelyek nehezen vagy sehogyan nem illenek az elgondo-
lásba. Így van ez az 51,4-8-ban, a népek eszkatológikus békéje JHVH 
útjainak már nem célja, hanem eszköze Izrael üdvének garantálására. 
Amennyiben ez elsősorban súlypontáthelyezés, úgy az 54,11-17 kiesik 
a keretből, mert ebben csak az ékkövekkel újjáépített Jeruzsálemnek 
szól az örökkévaló üdvösség, míg azon kívül az ellenség uralkodik, és 
Jeruzsálem ellenségei az ő falain pusztítanak. Azonban „Sion fiainak” 
felcseng egy Deutero-Ézsaiásnál elhanyagolt tematika: az eszkatoló-
giai üdvösség etikai biztosítása. 

Ezzel végül felvetődik a kérdés „Deutero-Ézsaiással” kapcsolat-
ban. A kérdést nem egyedül a koncepció határozza meg, és nem kell 
más irodalomkritikai indiciumokat megvitatni. Deutero-Ézsaiás köny-
vében a különböző hangok nézőpontbeli különbségei igen beszé-
desek. A viszonyok fogság utáni lassú helyreállása kézenfekvővé tette 
a prófétai üzenet különbözőképpen történő olvasását és kiegészítő 
értelmezését. A próféta nem eszkatológikus megértése bizonyítja a 
Kürosz-ediktum (Ezd 1,1-4) krónikás(i) megfogalmazását: ott a perzsa 
világbirodalom békéjében Deutero-Ézsaiás jövendőváradalma betelje-
sedett. A fogság utáni Izrael más körei megőrizték és továbbvitték az 
eszkatológikus váradalmat — ennek nyomai különösen Trito-Ézsai-
ásnál találhatóak meg, egyéb szövegek mellett, amelyek az aktuális, 
mindennapi problémákkal foglalkoznak. A prófétának — aki a nagy 
fordulat kezdetét meghirdette — kellett Izraelt és a világot felszólítani 
arra, hogy JHVH üdvtettét hitben elfogadják. 

 
 

© Hans-Jürgen Hermisson, „Deutero Jesaja und Eschatologie”, 
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Az ószövetségi tanulmányok egyik legismertebb axiómája szerint né-
hány „Szolgáról szóló ének” található az Ézsaiás 40-55-ben. Bernhard 
Duhm volt az első, aki felfigyelt e szövegek különleges jelentőségére. 
Az 1892-ben megjelent Ézsaiásról írt kommentárjában Duhm úgy ha-
tározta meg a „Szolgáról szóló énekek” helyét, miszerint azok az 
Ézsaiás 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9.(10,11); 52,13-53,12 helyeken találhatók.1 
Duhm szerint e szövegeknek az a sajátosságuk, hogy csak lazán kap-
csolódnak a szövegkörnyezetükhöz, az Ézsaiás 40-55 szakasztól elté-
rően más „Szolgáról” beszélnek, és csak utólag kerültek jelenlegi 
helyükre: 

Die Stelle, die jetzt jedes Gedicht einnimmt, wird einfach bedingt 
gewesen sein durch genügenden freien Raum am Rande oder zwischen 
grösseren Absätzen der deuterojes. Schrift.2

Duhm arra tett kísérlete, hogy a „Szolgáról szóló énekek” jelenlegi 
helyét megmagyarázza, mesterkéltnek tűnik. Úgy tartja, hogy vélet-
lenszerűen kerültek a műbe az adott tekercsek szélén és a nagyobb 
szakaszok közti helytől függően.2a Mindazonáltal kritikai hozzáállását 

 
1 DUHM (HKAT 3/1 [1892] 284-87, 339-43, 351-54, 365-78) és vö. Duhm korábbi, a 

próféták teológiájáról írt munkáját (1875: 287kk., kül. 289.) Az e szövegekkel kapcsola-
tos Duhm előtti kutatások áttanulmányozására lásd RUPRECHT (1972). 

2 DUHM (1892: 285) 
2a C. R. North nyilvánvalóan érezte a nehézségét annak a feltevésnek, miszerint az 

olyan igehelyeket, mint például Ézsaiás 53, a Duhm által feltételezett módon illesztették 
a műbe.  Ezért szívesen magyarázta úgy Duhm értelmezését, hogy a részeket oda illesz-
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a következőképpen lehet meghatározni: ha a „Szolgáról szóló énekek” 
a jelenlegi szövegösszefüggésben idegen szakaszok, akkor a Deutero-
Ézsaiáson belül egy sajátos Schicht-et alkotnak. Ezért önállóan kell 
értelmezni azokat. Továbbá annak a feltételezése sem értelmetlen, 
hogy az „énekek” egy olyan „Szolgáról” beszélnek, mely nem azonos 
a mű többi részében található alakkal. 

Azt lehet mondani, hogy az „énekek” azon értelmezése, miszerint 
azok utólag kerültek az Ézsaiás 40-55-be, a többségi véleményt képvi-
seli a huszadik századi tudósok körében. Mégis a tudósok egy állha-
tatos kisebbsége továbbra is fenntartja azt, hogy az „énekek” a 40-55. 
fejezetek eredeti részét képezik. Azonban ezek az írók is úgy tekintet-
ték őket, hogy ezek sajátos „Szolgáról szóló énekek”. Érdekes megje-
gyezni, hogy a tudósok között nincs egyetértés a corpus alkotója, 
keletkezésének ideje, a bennük foglalt „énekek” száma és a „Szolga” 
kiléte tekintetében. Az egyetlen egyöntetű vélemény, melyet minden 
tudós fenntart, röviden az a meggyőződés, miszerint létezik egy bizo-
nyos számú (rendszerint négy) „Szolgáról szóló ének”, mely egy sajá-
tos szövegcsoportot tartalmaz az Ézsaiás 40-55 más olyan szakaszai-
hoz viszonyítva, melyekben az Úr egy szolgájáról van szó. E tekintet-
ben Duhm elmélete axiómává lett. 

Annak ellenére, hogy Duhm elmélete általános elfogadottságnak 
örvend, van számos olyan szempont mely több megfontolást igényel. 
Itt nem csak arra gondolok, hogy az énekek terjedelmének és számá-
nak kérdése még nincs lezárva. Amint az tudvalevő, néhány író szíve-
sebben határozta meg az első ének helyét a 42,1-9-ben míg a 
másodikét a 49,1-12-ben. Ezzel kapcsolatban e kérdéseket adiafórának 
kell tekintenünk. Sokkal inkább azt kell megfigyelnünk, hogy az Ézsa-
iás 40-55 tartalmaz több más olyan szakaszt, melyeket ugyancsak min-
den joggal „Szolgáról szóló énekeknek” tekinthetünk. A 42,1-4.5-9 fel-
tűnő párhuzama található a 41,8-13-ban, amennyiben mindkét szöveg 
arról beszél, hogy Isten miként választotta ki Szolgáját és ragadta meg 
kezét, tmk (41,9k.; vö. 42,1). Duhm és követőinek az a mulasztása, 
mely szerint a 41,8-13 szakaszt nem sorolta a „Szolgáról szóló énekek” 
közé minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy a „Szolga” e 
helyütt kimondottan Izrael. Még egy lehetséges jelöltet találhatunk a 
42,18-25-ben arra, hogy a „Szolgáról szóló énekek” válogatott 
csoportjának tagja lehessen. Úgy néz ki, hogy ezt a szakaszt általában 
azért nem veszik figyelembe, mert a vak „Szolga” itt azonos Izraellel, 
míg az „énekek” „Szolgája” feltehetően más. Ugyancsak megkérdez-
heti valaki, hogy az 51,4-8-at milyen alapon nem sorolják a „Szolgáról 
szóló énekek” közé, amikor e szakasznak vannak olyan nyilvánvaló 

 
tették be „ahol elegendő hely volt a széleken, vagy a bekezdések illetve a különálló lapok 
között” (NORTH 21956: 47; kiemelés tőlem). 
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vonásai, melyek alapján az 50,4-9-hez kapcsolódnak (vö. 51,7-8 és 
50,6k.9). Ezen észrevételekhez még hozzátehetjük azt a zavaró tényt, 
miszerint az Ézs 61,1-3 könnyedén alkalmazkodik a „Szolgáról szóló 
énekek” sorozatához. 

Az effajta megfontolások azt a feltételezést sugallják, hogy néhány 
szóban forgó szövegrész szokásos meghatározása, mint „Szolgáról 
szóló ének”, bizonyos fokú önkényességről tanúskodik. Továbbá az is 
feltételezhető, hogy a kétségek, melyeknek erre vonatkozóan számos 
tudós hangot adott, jól megalapozottak. Így például Karl Budde Die 
sogenannten Ebed-Jahwe Lieder című nagyszerű munkájában (1900), 
mely prófétai módon az „Ein Minoritetsvotum”2b alcímet viseli, kifej-
tette kétségeit Duhm elméletével kapcsolatban. Ezen kívül az Ed. 
König Ézsaiás-kommentárban (1926) nyújtott néhány gondolatébresz-
tő elképzelést Duhm „Szolgáról szóló énekei” és azok saját szövegkör-
nyezete közötti kapcsolatra vonatkozólag. Vitairata szabályosan 
árasztja a szkepticizmust Duhm munkája felé3. A Budde-val és König-
gel egy sorban lévők között ott volt C.C. Torrey is, aki az 1928-ban 
megjelent tanulmányában megjegyzést tett a sajátos „Szolgáról szóló 
énekek” elméletével kapcsolatban: 

But this view of the passages in question, as separate or separable, is 
utterly mistaken. They are not in any sense complete in themselves, nor 
even possessed of characteristics not shared by the rest of the book of 
which they form a part.4

E.J. Kissane is az 1943-ban megjelent kommentárjában fenntartotta azt 
a meglátását, miszerint az „énekek” által a mű tágabb összeállításán 
belül elfoglalt hely az ellen szól, hogy különálló csoportként elválaszt-
hatóak lennének: 

If the plan of the work wich we have outlined in a previous chapter is 
approximately correct, there is no more reason for selecting any other 
four fragments for such tratment than for selecting any other four 
groups of strophes.5

Ugyanakkor hozzátehetjük, hogy „a mű tervszerű felépítésének” Kis-
sane szerinti értelmezése aligha helyes, és elemzése gyakorlatilag nem 
is talált támogatókra. Ezért Kissane legfőbb kifogása Duhm tételével 
szemben tarthatatlan. H.M. Orlinsky az 1967-ben kiadott kutatásában 
C.R. North érveire hivatkozik a jelenlegi „énekek” mögötti deutero-

 
2b Budde tanulmányát angolul adták ki: „The so-called ‘Ebed-Yahweh Songs’, and 

the Meaning of the Term ‘Servant of Yahweh’ in Isaiah, Chaps. 40-55” The American 
Journal of Theology 3 (1899) 499-540. 

3 KÖNIG (1926: 445-481). 
4 TORREY (1928: 137). 
5 KISSANE (1943: p. lxv, a kompozíciós elemzésre utal: pp. xxii ff.). 
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ézsaiási szerzőség mellett, komoly kifogásokat emelve azon kijelen-
tések ellen, melyek szerint egy csoportként lehet azokat azonosítani.6

Még egy másik tagja e merész csapatnak N.H. Snaith, aki arra 
mutat rá, hogy az Ézsaiás 40-55 modern értelmezésének megfelelően a 
mű ötvenegynéhány egymástól független egységből áll. Snaith szerint 
ez azt jelenti, hogy nincs a „próféciának egy fő teste” mellyel szemben 
a „Szolgáról szóló énekek”, mint kontrasztban álló csoport emelkedne 
ki.7 Ez az érv számomra nem tűnik igazán átgondoltnak, ugyanis bár-
mikor elképzelhető, hogy egy ötvenegynéhány elemből álló gyűjte-
ményben néhány egység elegendő közös elemet tartalmazzon ahhoz, 
hogy egy csoportként lehessen beazonosítani azokat. 

Ugyancsak szkepticizmust fejezett ki Lohfink egy cikkében, mely-
ben az „Izrael” szó Ézs 49,3 béli előfordulásáról vitatkozik. Arra a 
belátásra jut, hogy a szóban forgó „Izrael”-nek eredetinek kell lennie. 
A szót csak olyan érvek alapján vághatták ki, melyek előfeltételezik a 
„Szolgáról szóló énekek” létét. Bár Lohfink elismeri a szóban forgó 
feltételezés ellenőrzésének kívánatosságát, egy effajta eljárás azonban 
meghaladja művének célját. Ezért csak egyszerűen megjegyzi, hogy 
legalább azokban a szövegváltozatokban, melyekben a „Szolgának” 
individuális értelme van, a „Szolgáról szóló énekek” elmélete valószí-
nűtlennek látszik.8

P.-E. Bonnard tollából származik az az újkeletű kommentár (1972), 
melyben kifejezett kifogás található Duhm elmélete ellen.9 Bonnard 
tudatában van annak, hogy Duhm elmélete tarthatatlan és állítása 
szerint az „énekek” nagyobb valószínűséggel ugyanazon szerzőtől 
származnak, melytől a mű többi része. Ugyanakkor nem nyújt egy 
olyan rendszerezett vitairatot a lehetséges kritériumokról, mely a 
témát alaposan kimerítené. Emellett a Szolga kilétéről folytatott vitája 
nem meggyőző, mivel különböző „Szolgákat” feltételez. Hol Izraelről, 
hol Küroszról, hol pedig magáról a prófétáról beszél, mint az Úr 
Szolgájáról, olyan különféle igehelyekre hivatkozva, ahol az ‘ebed 
megjelölés használatos.  

Hiába az ellentétes vélemények e képtára, egyik sem képes azon a 
tényen változtatni, hogy a kutatások fő irányát Duhm elmélete szabja 
meg, melyben a „Szolgáról szóló énekek” egy sajátos rétege feltétele-
zett, akár Deutero-Ézsaiás műveként, akár nem. Az Ószövetség-kuta-
tók többsége követi Duhmot olyannyira, hogy mára a négy „Szolgáról 
szóló ének” létezését állító elmélet az ószövetségi tanulmányok egyik 
legszilárdabb eredményévé vált. Az ez ellen felhozott kifogásokat 
 

6 ORLINSKY (1967: 12-16). Vö. NORTH (21956: 156-191). 
7 SNAITH (1967: 166-69). 
8 LOHFINK (1972: 226-27). 
9 BONNARD (1972: 37-46, kül. 39 k.). Nyilvánvalóan Bonnard nem törekedett arra, 

hogy meggyőzze Feuillet-t, lásd: FEUILLET (1975: 122kk.). 
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szívesen fogadták, de a meggyőzésben nem jártak sikerrel. Kommen-
tárok és Einleitung-ok serege után is Duhm elmélete olyan jogoknak 
örvend, mint egy kétségbevonhatatlan axióma. Elég a legutóbbi évek 
szakirodalmát fellapozni ahhoz, hogy észrevegyük: Duhm műve 
ellenállhatatlan tekintélyt vívott ki magának. 

Tehát az azonos témájú irodalmak közül nem azért választottam 
Soggin Introdukcióját, mintha az e tekintetben különösképpen gyen-
gébb lenne, hanem azért, mert ez mutatja be az opinio communis-t azon 
szövegekkel kapcsolatban, melyeket Duhm egykor „Szolgáról szóló 
énekeknek” nevezett el: 

They are marked out not only by  a special theme, independent from 
that of the rest of the work, but also by the fact that they have evidently 
been interpolated in their present context, from which they can be 
removed without any resultant damage or interruption. They also have 
their own linguistic characteristics and their own theological content, 
which is independent of that of the other passages int he work. Collected 
together in a separate unit, they present a logical progresson, 
culminanting int he expiatory death of the Servant, and also in his 
triumph.9a

Amint utaltam rá, Soggin itt bemutatott álláspontja a legjobbak sorába 
állítja őt, és csak halvány változtatással fordul elő a standard beveze-
tésekben10 csakúgy, mint a kommentárokban. Elliger Biblischer Kom-
mentar-hoz való jókora hozzájárulása még befejezetlen, de már min-
den jel arra mutat, hogy itt is az alapvető megközelítés Duhm elméle-
tére reflektált.11 Ugyanez áll J.L. McKenzie és R.N. Whybray ezzel 
kapcsolatos hozzászólására is.12 Még egy olyan érzékeny írásmagya-
rázó, mint Westermann, sem bizonytalanodik el, mielőtt a Duhm által 
jelzett ösvényre lép. Ugyanakkor mostanában új perspektívák csillan-
nak meg Bonnard kommentárjában.14

Ezért nem meglepő, hogy találhatók olyan cikkek éppúgy, mint 
teljes monográfiák, melyek csak Duhm négy „Szolgáról szóló éneké-
nek” magyarázatával látják el az olvasót, s csak érdekességképpen 
tesznek utalást a Deutero-Ézsaiás többi részére. Ezzel kapcsolatban 
elég Kaiser Der königliche Knecht (1959) és Grelot Les poèmes du Servi-
teur (1981) című munkájára vagy bármely más újabb hozzászólásra 

 
9a SOGGIN (1976: 313). 
10 Lásd: pl. FOHRER (1969: 414), W.H. SCHMIDT (1979: 265) és CHILDS (1979: 311-338, 

többször), megjegyzendő, hogy Childs rá is mutat a „Szolgáról szóló énekekkel” 
kapcsolatban: „However, it is obvious that the problem has not been resolved in spite of 
the enormous effort which has been expended” (322). (Mindamellett nyilvánvaló, hogy 
a probléma még nem megoldott a ráfordított roppant fáradozás ellenére sem.) 

11 ELLIGER (1978: 198-221; a szóban forgó Lieferung 1971-ben tűnt fel). 
12 J.L. MCKENZIE (1968: xxxviii kk.) és WHYBRAY (1975: 70 k., 135 k., 150 k., 171). 
14 BONNARD (1972: 37-46, kül. 39). 
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gondolni.15 Ezekben és még számos hasonló tanulmányokban a kiin-
dulási pont Duhm elmélete a sajátos „Szolgáról szóló énekek” soro-
zatáról. Azzal a kérdéssel, miszerint ez az alap elég szilárd-e ahhoz, 
hogy elbírjon egy egész monográfiát, nem foglalkoztak. Ehelyett 
betont öntöttek, az megkötött, és megbízhatónak kiáltották ki. De 
valóban az? Beszélhetünk meggyőződéssel egy különálló csoportról, 
mely a „Szolgáról szóló énekekből” áll?  

A jelen érvelés során, amikor „Duhm elméletéről” beszélek azt az 
elgondolást értem ez alatt, miszerint el lehet különíteni egy sajátos 
szövegcsoportot a Deutero-Ézsaiás többi szövegétől. Ez a feltételezett 
szövegmennyiség: Ézs 42,1-9; 49,1-12; 50,4-11; és 52,13-53,12 részekből 
áll, és úgy fogok utalni rájuk, mint a „Szolgáról szóló énekek”. Tágabb 
meghatározásként, melyet az Ézs 40-55-ben előforduló minden olyan 
szakaszra alkalmazható, melyben az db,[, kifejezés szerepel, az „Ebed 
szakaszok” kifejezést használom. Ez utóbbi kifejezés alkalmazható 
úgy a „Szolgáról szóló énekekre”, mint más olyan szövegekre is, mint 
például Ézs 41,8-13, melyben az db,[, kiemelkedő szerepet játszik. A 
„corpus” kifejezés alatt a mű összes többi részét értem, mely Ézs 40-55. 

A „Szolgáról szóló énekek” eredetének és szövegkörnyezetével 
való kapcsolatának kérdése csupán feltételezett alapon több úton is 
megközelíthető: 

Kapcsolat a szövegkörnyezettel Szerzőség 
A. 1) Deutero-Ézsaiás 

 

Az „énekek” kezdettől 
fogva a környezetük szer-
ves része voltak 2) Deutero-Ézsaiás egy előfutára 

B.  3) Deutero-Ézsaiás egyik kortársa 
 

Az „énekeket” később il-
lesztették a műbe 4) Egy későbbi személy 

A feltételezhető lehetőségek: A1, A2, A3 és B1, B2, B3, B4. Amint 
láttuk Duhm azt a nézetet részesítette előnyben, miszerint a „Szolgá-
ról szóló énekeket” egy, Deutero-Ézsaiás  utáni szerző állította össze 
és illesztette a műbe, mely lehetőség ez esetben a B4-es. Még egy lehe-
tőség szerint, mely magától állott a modern tudósok elé maga a pró-
féta szerezte őket, de később illesztette a műbe. Ez a lehetőség B1-es 
(így vélekedik C.R. North).16 Egy harmadik lehetőség szerint a Deu-
tero-Ézsaiás egy előfutára vagy kortársa állította össze e szövegeket, 
melyeket aztán Deutero-Ézsaiás beépített a művébe. Ez a lehetőség, az 
A2 és A3 (így vélekedik Baltzer). Ezenfelül B2 és B3 szintén elképzel-
hető és megengedi, hogy a „szolgáról szóló énekek” egy sorozatáról 
beszéljünk. Másrészről A1 bizonyulhat igaznak — eszerint a kérdéses 
szakaszt maga a próféta írta és a könyv corpus-ának szerves része — 

 
15 Lásd: pl. FEUILLET (1975: 119-79) és GERLEMAN (1980: 38-60). 
16 NORTH (21956: 157-91, kül. 187). Vö. STUHLMUELLER (CBQ 42 [1980] 1-29, 5, 21-29). 
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de akkor aligha beszélhetünk a „Szolgáról szóló énekek” egy sajátos 
sorozatáról. 

Az arra való tekintet nélkül, hogy ki melyik lehetőséget választja, 
már abból az egyszerű elhatározásból is, hogy valaki a „Szolgáról 
szóló énekekről” beszél, hallgatólagosan is egyetért az elmélet legyőz-
hetetlen előfeltételével, nevezetesen azzal, hogy a „Szolgáról szóló 
énekek” egy elkülöníthető csoportot alkotnak. Olyan csoportot, mely 
valamilyen módon elkülönül attól a háttértől, melyet a corpus 
maradék része ad a számára. 

Milyen kritériumok alkalmazhatók annak érdekében, hogy kimu-
tatható legyen a „Szolgáról szóló énekek” ilyen sajátos helyzete? Nyil-
vánvaló, hogy Duhm elméletének vizsgálatakor nem elhanyagolható 
annak kiderítése, hogy a „szolgáról szóló énekek” nyelvezetük és 
versmértékük alapján elkülöníthetők-e a corpus többi részétől. C.R. 
North a The Suffering Servant in Deutero-Isaiah c. művében már kielégí-
tően tárgyalta e kérdést.17 North elemzésének eredménye nem tá-
masztja alá azt az elgondolást, miszerint a „Szolgáról szóló énekek” 
szerzője más volt, mint a mű többi részét szerezte. Kissé meglepő, 
hogy amíg nő azon tudósok száma, akik hajlanak ezen eredmények 
elfogadására, addig ezek is még mindig „Szolgáról szóló énekekről” 
beszélnek. Részemről hajlandó vagyok North eredményeit elfogadni 
és semmi újat nem tudok hozzáadni elemzéseihez. 

A kritériumok, melyeket Duhm alkalmazott, elsődlegesen össze-
állítási kritériumok voltak. Erre vonatkozóan újra és újra megemlítet-
te, hogy a „Szolgáról szóló énekek” lazán kapcsolódnak a szövegkör-
nyezetükhöz.18 Ugyanígy hangsúlyozta a tartalmi jegyekkel kapcsolat-
ban azt, hogy az „énekek” egy olyan „Szolgáról” szólnak, aki külön-
bözik a corpus többi részében előfurdulóktól.19 A következőkben vizs-
gálat alá veszem e két kritériumot. Továbbá fel szeretném tenni a for-
makritikai kérdést is, tudniillik, hogy az „énekek” Gattung-ja feljogo-
sítja-e őket egy, a corpuson belül elfoglalt különleges helyzetre.  

Miután megfigyeltük, hogy az „énekek” kifejezésmódban és ütem-
ben különösebben nem különülnek el, e három kritériummal fogunk 
foglalkozni: a formakritikai, összeállítási és a tartalmi kritériumok 
felöl. Ezek a kritériumok a következő kérdésekhez vezetnek el: 

1. formakritikai: kapcsolatban állnak-e egymással műfajilag az „éne-
kek” olymódon, hogy egy eredeti egységességet sugalljanak? 

 
17 NORTH (21956: 161-178). RADDAY (1973) tudatában van a „Szolgáról szóló énekek” 

kérdésének, de nem tűzi ki feladatául az e szakaszokban szereplő szóhasználat 
összehasonlítását az Ézsaiás 40-55 corpus egyéb részeiben előfordulókkal. 

18 DUHM (1892: 284, 339, 351, 365). 
19 DUHM (1892: 284-87, 339-43, 365). 
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2. összeállítást illető: kiemelkedik-e ez a négy szöveg a mű összeállí-
tásából úgy, mint egy sajátos csoport? 

3. tartalmi: a tartalmuk alapján kiemelkednek-e e szövegek, mint 
egy független minőségű csoport az Ézs 40-55-ön belül? 

1.  A „MŰFAJ” KÉRDÉSE 

Ha be lehetne mutatni azt, hogy a négy „Szolgáról szóló ének” műfaji-
lag kapcsolatban áll egymással, akkor ez erősen alátámasztaná Duhm 
feltevését. Mindazonáltal ha valaki kísérletképpen kiragadja ezen 
„énekeket” a szövegkörnyezetükből és folyamatosan, egymás után ol-
vassa őket, akkor mindjárt az a benyomása támad, hogy jelentősen 
elütnek egymástól, és műfajbeli jellegzetességeik különböző irányba 
mutatnak. Klaus Baltzer érdekes kísérletet tett arra, hogy megha-
tározza a négy „ének” közötti műfajbeli kapcsolatot.20 Baltzer úgy 
értelmezi e szövegeket, mint egy életrajz részeit, melyekben olyan 
információt kapunk a szereplő hivataláról és feladatáról, mely 
prófétaként írja le őt. Baltzer fenntartja, hogy ez az életrajz egy már 
létező irat volt, mely később került az Ézs 40-55-be.  

Unter den Voraussetzungen der vorliegenden Untersuchung ist es 
warnscheinlich, dass die Biographie, wie sie sich aus den sogenannten 
Gottesknecht-Texten zusammensetzen lässt, dem Deuterojesaja-Buch 
bereits vorgelegen hat. Die entscheidende Veränderung im jetzigen 
Kontext ist das kollektive Verständnis des „Knechtes”. Dass „Israel” 
Knecht ist, ist die ausdrückliche Meinung im übrigen Deuterojesaja-
Buch.21

Kétségkívül Baltzer elmélete az újdonság vonzerejével hat. De 
ugyanakkor járható ez az út? Személyesen úgy érzem, hogy bár 
lehetségesnek tekinthetjük, de ez nem jelenti azt, hogy valószínű is. 
Annak érdekében, hogy párhuzamos anyagokat találjon, Baltzer arra 
kényszerül, hogy az Ószövetség keretein kívül kutasson. Így jut el az 
„ideális életrajz” egyiptomi műfajához. Eszerint tehát mindaz, amit a 
„Szolgáról” kell mondanunk, meglepően gyér és külső életrajzi voná-
soktól mentes. Ha Baltzer tétele helyes, akkor az „énekek” egy megle-
pő redukciójával kell szembesülnünk, mely csak a „Szolga” beiktatá-
sát (42,1kk.), kinevezését (49,1kk.) és halálát (53) tartalmazza. Össze-
hasonlító kutatásának alapján maga Baltzer különösnek találja „das 
starke Hervortreten von Leiden und Scheitern des Amtsträgers”.22

Baltzer elméletével kapcsolatban két ellenvetést hozhatok fel. Elő-
ször is tartozik annak magyarázatával, hogy miként történt az eredeti-
 

20 BALTZER (1971: 27-43 és 1975: 171-77). 
21 BALTZER (1971: 42). 
22 BALTZER (1971: 42). 
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leg egységes életrajz feltételezett feldarabolása, valamint hogyan 
kerültek e töredékek azon helyekre, ahol most a „Szolgáról szóló éne-
keket” találjuk. Baltzer elmélete még vonzóbbá válna, ha be tudná 
bizonyítani, hogy e szövegeknek közös funkciója van a könyv irodalmi 
felépítésén belül. Amint azonban lejjebb látni fogjuk, igen kétséges, 
hogy valóban ez a helyzet. 

Másodszor, a kérdéses szövegekre csak igen nagy nehézség árán 
lehet ráerőltetni azt, hogy egy eredeti egységességre hasonlítsanak. Ez 
egy köztudott dolog. J.L. McKenzie azt írja kommentárjában, hogy e 
szövegek valóban „szoros egységet” mutatnak „témában és hangulati-
lag”, de ezen továbbmegy: 

Yet it should be noticed that the four songs do not form a single literary 
unit. They cannot be read together. They are detached not only from the 
context but even more obviously from each other.23

A Baltzer által rekonstruált Szolga-életrajz egy formakritikai mozaik, 
melyet a teljes anyagnak csak egy szeletével hasonlított össze. Olyan-
nal, mint például az egyiptomi vezír, Rekh-mi-Re temetési felirata. 
Más szóval Baltzer Szolga-életrajza egy problémás számú Gliedgattun-
gen (koordinált forma) közé tartozik. Amint a korai formakritikai 
tanulmányok tanították a 42,1-4 a legvalószínűbben egy (királyi) kine-
vezés, a 49,1-6 Jeremiás siralmaihoz kapcsolódik, az 50,4-9 egy biza-
lomzsoltár, az 53,1-6 a hálaadózsoltárokkal közös elemeket tartalmaz, 
míg az 52,13-15 és az 53,11-12 egy töredéket egészítenek ki, mely egy 
üdvorákulum maradványa. Ugyanakkor, míg maguk a szövegek 
árulkodnak a hagyományos műfajokkal való kapcsolataikról, világos, 
hogy szerzőjüket nem korlátozták a szokások. Így azzal a feltéte-
lezéssel kapcsolatban, miszerint a „Szolgáról szóló énekek” valamikor 
egy próféta életrajzának részei voltak, visszahoznám a „nem bizonyí-
tott” ítéletet. Inkább Westermannal24 és Meluginnel25 értek egyet ab-
ban, hogy amennyire a műfajt illeti, a „Szolgáról szóló énekek” he-
terogének. 

2. A „SZOLGÁRÓL SZÓLÓ ÉNEKEK” ÉS AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS SZERKEZETE 

Duhm egyik legfontosabb kritériuma, mely alapján a „Szolgáról szóló 
énekeket”, mint egy sajátos csoportot különítette el, e szövegek 
környezetükbe való bizonytalan illeszkedése volt. A továbbiakban 
tárgyalni fogom azon következményeket, melyek Duhm elméletének 
e kritériumából fakadnak. Eközben nem elégszem meg azzal, hogy 

 
23 MCKENZIE (1968: xxxix). 
24 WESTERMANN (21970: 20). 
25 MELUGIN (1976: 64-74). 
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csak egy röpke pillantást vessek azokra a kapcsokra, melyek e szöve-
geket kapcsolják az előző és az utánuk következő egységekhez. Egy 
effajta eljárás módszertanilag bizonytalan lehet, és gyakorlatilag an-
nak is bizonyult számos szerencsétlen kiértékelésben. A dolgok termé-
szetéből adódóan egyszerűen szükségszerű az, hogy kitágítsuk a látó-
terünket, mellyel aztán az Ézs 40-55 összeállításának szerkezetével 
kapcsolatos teljes kérdéskört átfogjuk.26 Mielőtt azonban tovább-
mennék, hangsúlyozni szeretném, hogy úgy hiszem, nem csak a 40-
55. fejezetek köszönhetők Deutero-Ézsaiásnak, hanem 60-62. fejezetek 
is, és az is lehet, hogy az 56-66. szövegegyüttes nagyobb része is.27 
Mindazonáltal, amint látni fogjuk, a 40-55. fejezetek összeállításukban 
egy egységet alkotnak, ezért az 56-66. fejezeteket nem foglaltam bele a 
következő szerkezet-elemzésbe. 

1.  A dicshimnuszok 

A legjobb kiindulópontot az Ézs 40-55 összeállításának elemzéséhez a 
dicshimnuszok adják, melyek „úgy ékesítik a művet, mint drágakö-
vek a koronát”.28 Egész egyszerűen azonosíthatók, úgy, mint 42,10-13; 
44,23; 45,8; 48,20-21; 49,13; 51,3 (töredékesen); 52,9-10 és 54,1-3. A tar-
talom alapján hozzáadhatjuk ezen igehelyekhez a könyv prológusát és 
epilógusát: 40,9-11 és 55,12-13 (lásd alább). Amint Ámósz könyvének 

 
26 Az Ézs 40-55 összeállításának problémájáról igen hosszú ideig hevesen vitatkoz-

tak. Az e témában végzett tanulmányok hatalmas erőfeszítései dacára nem született 
megegyezés. A kutatás áttekintéséhez lásd: SCHOORS (1973: 1-31), MELUGIN (1976: 1-7), 
és A. Richter (in WESTERMANN 1981: 116-122). Azon tudósok közt, akik az összeállítás 
atomisztikus látásmódja felé hajlanak megemlíthető GRESSMANN (ZAW 34 [1914] 254-
97), MOWINCKEL (ZAW 49 [1931] 87-112 és 242-60) és SCHOORS (1973: 297 n. 2). Mások 
megpróbáltak szerkezeti egységre utaló jeleket találni: ELLIGER (1933), ENGNELL (BJRL 
31 [1948] 54-93), MUILENBURG (IB 5: 381kk., kül. 384kk.), HESSLER (1961), HARAN 
(VTSup 9 [1963] 127-55), WESTERMANN (1964: 92-170 kül. 157kk.), LACK (1973: 77-120), 
SPYKERBOER (1976, hangsúlyozva a bálványimádás elleni igehelyek szerepét [Ézs 40,18-
20; 41,6-7; 44,9-20 és 46,5-7], mellyel kapcsolatban lásd még: CLIFFORD, CBQ 42 [1980] 
450-64), MELUGIN (1976), GOLDINGAY (VT 29 [1979] 289-99) és STUHLMEULLER (CBQ 42 
[1980] 1-29). RINGGREN (1977: 371-76) úgy értelmezi Ézs 49-55-öt, mint egy, az őszi 
ünnepkör alapvető motívumait magába foglaló beszédet. 

27 Vö. SNAITH (1967: 139-146) és MAASS (BZAW 105 [1967] 153-63). Az e kérdéssel 
kapcsolatos további kutatásoknak megfelelő figyelmet kell fordítaniuk azon statisztikai 
kutatások eredményeire, melyeket Radday végzett: RADDAY (1973). 

28 E dicshimnuszok rendező szerepét korábban KISSANE (1943: xxii kk.) és WESTER-
MANN (1964: 157kk.) hangsúlyozta. Amint az a következőkből kitűnik, nem értek egyet 
e tudósok meglátásával az összeállítás szerkezete kapcsán. Nem fértem hozzá Deming 
művéhez (1978), melyet az Ézs 40-55-ben található himnikus anyagról írt. Vö. Summary 
in Diss. Abstr. Internat. (vol. 39: 4, 2350-A). Deming szerint mindegyik himnikus darab 
egy nagyobb anyag központi magját alkotja. Ez azonban aligha helyes. A himnikus 
anyaggal kapcsolatos tanulmányi viták rövid áttekintéséhez lásd: A. Richter (in WESTER-
MANN 1981: 99-102). 
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himnuszaira úgy tekintenek, hogy azoknak rendező szerepe van,29 
valószínűnek tűnik, hogy az Ézs 40-55 dicshimnuszairól is hasonló-
képpen kell vélekednünk. 

Westermann a következőképpen vizsgálja az anyagot:30 e dicshim-
nuszoknak olyan jellegük van, mint a responzóriumoknak. A prokla-
mációt követik, és láthatóan konklúzióként szerepelnek többé-kevésbe 
úgy, mint a zsoltárok doxológiái valamint úgy, ahogy Ézsaiás 12-nek 
az azt megelőző anyaghoz kapcsolódóan van szerepe. Westermann 
szerint e dicshimnuszok közül négy eredetileg is Ézs 40-55-ben volt. 
Ezek közül három egy hosszú szakaszt tartalmaz (44,23; 48,20-21; 52,9-
10), míg egyikük egy rövidet (45,8). Westermann úgy érzi, hogy a 
többi dicshimnusz a (szekunder) „Szolgáról szóló énekek” respon-
zóriumaként szolgál. Így ezek közül az első a 42,10-13-ban található, a 
második a 49,13-ban, a harmadik pedig egy olyan himnusz végét 
alkotja, melynek megmaradt egyetlen töredéke az 51,3. Westermann 
úgy véli, hogy a negyedik s egyben az utolsó „Szolgáról szóló ének” 
az első háromnál később került a műbe. 

Ez az elemzés azonban nem meggyőző. Ha a dicshimnuszok közül 
négy eredeti, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a másik három 
nem az? Továbbá az eredeti négy dicshimnusznak tulajdonított szerep 
kissé terjengőssé válik, ha azt vesszük figyelembe, hogy 45,8 a Kürosz-
orákulumot zárja, míg a többi még hosszabb egységeket. Ha Wester-
mann nézőpontját nem uralta volna a „Szolgáról szóló énekek” elkép-
zelése, nehezen jutott volna el a himnuszok szerepének megértéséig. 
Mennyiben változik a helyzet, ha elszakadunk a hagyományos elkép-
zeléstől? 

Nos, az észrevétel, miszerint a dicshimnuszok az őket megelőző 
anyagok záró responzóriumaként szolgálnak, csak részben helyes. A 
nőnemű felszólító mód az 54,1-3-ban azt mutatja, hogy ez a szakasz 
inkább a következő szakaszhoz, a Sion helyreállításának leírásához 
kapcsolódik semmint az előző, a Szolgáról szóló szakaszhoz az 53. 
fejezetben. Úgy tűnik számomra, hogy hasonló a helyzet a 48,20-21-
ben. Itt a megbízás — „Menjetek ki Babilóniából, fussatok ki a káldeu-
sok közül!” — természetesen az előző fejezethez kapcsolódik, mely-
ben Babilon megalázásáról és bukásáról olvashatunk. Ugyanakkor 
továbbmutat az 52,11-12-re, ahol az 52,9-10-ben található dicshim-
nuszt közvetlenül követi egy hasonló parancs: „távozzatok, távoz-
zatok, vonuljatok ki onnan…!” Továbbá a 48,20-21-ben található him-
nusz közvetlen kapcsolatban van a következő szakasszal, 49,1-12-vel. 
A parancs, miszerint hirdessék Isten szabadítását ‘ad qecé há’árec, „a 
föld határáig” (48,20) 49,6-ban folytatódik: lihjót jesú‘átí ‘ad qecé há’árec, 

 
29 Lásd: KOCH (ZAW 86 [1974] 504-37). 
30 WESTERMANN (1964: 157kk, kül. 160kk.). 
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„hogy eljusson szabadításom a föld határáig”. A 48,21-ben található, 
az Exodusra vonatkozó utalásnak a 49,9-12-ben van párja. Továbbá 
úgy, amint 48,20 hirdeti, hogy „megváltotta (gá’al) az Úr szolgáját, 
Jákóbot”, 49,7 úgy beszél az Úrról, mint gó’él jiszrá’él, „Izráel meg-
váltója”. 

Az 52,9-10-ben található dicshimnusz szintén figyelemre méltó. Itt 
kétségtelenül helyes úgy tekinteni a 7. verstől a 12. versig terjedő teljes 
szakaszt, mint himnikus színezetű egységet.31 Már megjegyeztük, 
hogy magát a himnuszt egy Exodusra való utalás követi (vö. 48,20-21). 
Az 52,7-12-ben található himnikus szakasznak világos, visszautaló 
kapcsolata van az 51,9-52,6 szakasszal. Ugyanakkor ez az igehely kap-
csolatban áll az azt követő Ebed-szakasszal is, amennyiben 52,10 kije-
lenti, hogy: 

Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd 
az egész föld határán Istenünk szabadítását. 

Ez a formula visszhangzik a következő részben, ahol ezt olvassuk: 

mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik… Ki hitte volna 
el, amit hallottunk, Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma [karja]? 
(52,15-53,1) 

Vizsgáljuk meg még egyszer a dicshimnuszok helyzetét: 

42, 10-13 44, 23  45, 8 48, 20-21  49, 13 51, 3 52, 7-12   54, 1-3 
  ↑      ↑  ↑ 

Három helyen aránylag rövid szövegegységet találunk, melyeket itt a 
nyilak jelölnek. E szakaszok közepe a 49,1-12. A fentebb elmondottak 
alapján kitűnik, hogy a 49,1-12-t himnuszok zárják közre, mint 
drágakövet a foglalat, kidomborítva így a szöveget. Hasonlóképpen 
találunk két másik aránylag rövid, himnuszok közé helyezett sza-
kaszt. Ezek a Küroszról szóló szakasz a 44,24-45,7-ben és a negyedik 
„Szolgáról szóló ének” az 52,13-53,12-ban. Ez még akkor is egyér-
telmű, ha figyelembe vesszük, amit már fentebb említettünk, hogy az 
54,1-3 az azt követő szakaszhoz kapcsolódik. Így e három szövegrész 
összeállításbeli helyzete erősen kidomborítja őket. 

E három szakasz közül különleges figyelmet fordítunk a 49,1-12-
nek. Azt a megfigyelést, miszerint ezt az igehelyet az őt keretbefoglaló 
két himnusz kidomborítja, az a tény is alátámasztja, hogy e szakasz a 
corpus legfontosabb felosztásainak egyikénél helyezkedik el. A 
49,14kk. után olyan igehelyekbe ütközünk, melyek Sion-Jeruzsálemre 
vonatkoznak. Ez azonban nem fordul elő a könyv első részében, ahol 
is az „Izrael” fogalom a leginkább kihangsúlyozott. Nagyjából mind-

 
31 Lásd: LACK (1973: 186kk.). 
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két könyv felének közepén találunk nagy jelentőségű szakaszt. Mind-
kettőt dicshimnuszok fogják közre: a Kürosz-orákulum, és a szöveg-
rész, mely a fájdalmak férfiával foglalkozik.  

2.  A könyv prológusa és epilógusa 

Miután behatároltuk a három „ékkő jelegű” szakaszt (44,24-45,7; 49,1-
12; 52,13-53,12), melyeket kiemel helyzetük, most a könyv prológusá-
val és epilógusával folytatjuk a munkát.32 Rendszerint azt feltételezik, 
hogy a prológus a 40,1-11-re szűkíthető,33 de véleményem szerint a 
teljes 40. fejezet e célt szolgálja.33a  

A tudósok régóta tudatában vannak annak, hogy kifejezett kapcso-
lat van a mű prológusa és epilógusa között. Egy ilyen kapcsolat a 40,6-
8-at az 55,10-11-hez kapcsolja, amennyiben a mű Isten Igéjével kapcso-
latos monumentális leírással kezdődik és végződik:34

Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. 
(40,8) 

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, 
hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a 
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, mely 
számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit 
akarok, eléri célját, amiért küldtem. (55,10-11) 

Melugin fenntartja azt, hogy a 40,1-8.9-11 a 40-55 fejezetek szerkezetét 
tükrözi vissza, amennyiben az 1-8 versekről elmondható, hogy a 41-
48-as fejezeteket előlegezi meg, míg a 9-11. versek a 49-55. 
fejezeteket.35 Valóban igaz, hogy a nőnemű megszólítások a 9-11. ver-
sekben (Sion-Jeruzsálem) kiemelten mutatnak előre a 49-55. fejeze-
tekre. Másrészről az elképzelés, miszerint az 1-8. versek különösen a 
41-48. fejezetekre mutatnak, nem igazán meggyőző. 

Itt megjegyezhetjük, hogy ha a teljes 41. fejezetet prológusnak 
tekintjük, akkor máris nyilvánvaló, hogy van némi igazság abban a 
követelésben, miszerint a 12-26.27-31 verseket tekinthetjük úgy, mint 
az Ézsaiás 40-55 főrészének miniatűr megelőlegezését. A 40, 12-26 
Isten kozmikus nagyságáról és mindenhatóságáról beszél, így 
megelőlegezi a későbbi vitát arról, hogy ki igazán Isten. Ez a 41-48. 
fejezetekben található és később sehol másutt a könyvben. Ugyanígy a 

 
32 Különösen HESSLER (1961: 242-54) tett értékes megállapításokat ezekkel kapcso-

latban. 
33 Így vélekedik például HESSLER (1961: 242kk.) és MELUGIN (1976: 82kk.). 
33a  Vö. ELLIGER (1978: 45-47). 
34 Isten igéjének fogalmával kapcsolatban az Ézs 40-55-ben lásd a legfrissebb művet: 

ZIMMERLI (VT 32 [1982] 104-24). 
35 MELUGIN (1976: 85). 
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40,27-31-ben Izrael hitetlenségére adott cáfolatot találunk vita formá-
jában: az Úr tisztában van Izrael szerencsétlen sorsával. Úgy tűnik, 
ugyanez a téma már szerepet játszik a könyv első részében is (vö. 
42,18kk., a „vak szolgáról” szóló szakasz, mely kétségkívül visszautal 
a 40,27kk-re), de különösképpen a mű második részében fedezhető fel 
metaforikus élességgel. Az a tény, miszerint az Úr nem hagyta el 
Izraelt Leitmotif-ként halad végig a 49,14-55,5 szakaszon. Ezt olvas-
hatjuk: 

De Sion ezt mondta: elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én 
Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe 
gyermekén? (49,14-15) 

Az 50,1 ezt a témát fejti ki más változatban: 

Ezt mondja az Úr: Hol van anyátok válólevele, Amellyel elküldtem őt? 

Ezután újra felbukkan 54,6-ban: 

Ki vetheti el fiatalságának menyasszonyát? Mondja Istened.35a

Ha helyes az a megállapítás, miszerint a prológus ily módon előremu-
tat és megelőlegez utána következő elemeket, akkor nem meglepő az, 
hogy egy fontos kapcsolatot fedezhetünk fel a prológus első fele és a 
fent tárgyalt dicshimnuszok között. A prológusban ezt olvassuk: 
nahamú nahamú ’ammí jó’mar ’elohékem, „vigasztaljátok, vigasztaljátok 
népemet! — Mondja Istenetek” (40,1). Ez újra elhangzik változatos 
formákban, három dicshimnuszban: 
 
49,13b: kí niham JHWH ‘ammo wa‘anijjáw jerahém 
51,3a: kí niham JHWH cijjón niham kol horbótehá 
52,9b: kí niham JHWH ‘ammo ga’al jerúsaláim 
 
Állításom szerint ez a kapcsolat kihangsúlyozza a dicshimnuszok ren-
dező szerepét.36

Van egy szakasz Ézs 40-55-ben az epilógus mellett, amely kiemel-
ten utal vissza a prológusra: ez az 52,7-12.37 E szakasznak jó néhány 
jellegzetessége megegyezik a 40,1-11-ével: 

40,1-11  52,7-12  
v. 9 mebasszeret cijjón 

mebasszeret jerúsaláim 
v. 7 mebasser (2x) 

 
35a A szerző saját fordítása. 
36 A prológus és a himnuszok e helyeit kivéve, a nhm csak az 51,12-19-ben fordul elő 

piélben. Azt is meg kell jegyezni, hogy egy hasonló himnikus nyelvezet visszhangzik a 
könyv legvégén (55,12-13). 

37 Lásd: WESTERMANN (21970: 202).  
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3, 6 A qól használata, 
mint közbeszúrás 

v. 8. A qól ugyanilyen haszná-
lata 

v. 9-11 Az Úr visszatérése 
Sionra 

v. 8 Ugyanaz a koncepció 

v. 10  Az Úr jön „hatalom-
mal” behazaq 

v. 7 málak ’elohájik 

v. 5 Az Úr kabód-ja megje-
lenik, „látni fogja 
minden ember 
egyaránt” 

v.10 Az Úr karja megmu-
tatja hatalmát 

10. v 

„Kinyújtotta szent karját 
az Úr… meglátják majd 
az egész föld határán 
Istenünk szabadítását.” 

v.10-11 Az Úr hazatereli nyá-
ját 

v. 12 Az Úr hazavezeti népét 

Megjegyzendő a prológus és az 55,7-12 közötti kapcsolat, mivel ez a 
himnikus szakasz közvetlenül megelőzi az „ékkő jellegű” szakaszok 
egyikét, nevezetes az egyetlent, amelyik a fájdalmak emberéről szól. 

3.  A „Szolgáról szóló énekek” rendező szerepe 

Miután kifejtettük észrevételünket a dicshimnuszokkal és a prológus-
sal kapcsolatban, kézenfekvő, ha most feltesszük kérdést az Ézs 49,1-
12, azaz a második úgynevezett „Szolgáról szóló ének” azon szerepé-
vel kapcsolatban, melyet e szakasz a mű szélesebb szövegössze-
függésein belül betölt. Westermann negatív kategóriákban válaszol e 
kérdésre: összevetve a 13. versben található dicshimnusszal a 49,1-12 
későbbi betoldás.38 Melugin mindazonáltal 49,1-13-ra úgy tekint, hogy 
az a könyv eredeti része, és fenntartja azt az állítást, miszerint 40,12-
31-gyel együtt egy inklúziót alkot, mely elhatárolja a könyve első fő 
részét a többi résztől.39 Harmadik lehetőségként Eduard Nielsen azt 
állítja, hogy a 49,1-12 egy hidat alkot a könyv két része között.40  

Véleményem szerint ez utóbbi álláspont több olyan észrevétellel is 
alátámasztható, melyet Nielsen nem említ. Először is több olyan kap-
csolódási pont van a könyv két fő része között, melyek egyértelműen 
feltűnik a 49,1-12-ben is (vagy még 48,20-49,13-ban, ha a himnikus 
résszel is számolunk). A Szolga elrejtése a 49,2-ben a következő kap-
csolódási pontok között van: 

Éles karddá tette számat, keze árnyékával betakar engem 

 
38 WESTERMANN (1964: 163). 
39 MELUGIN (1976: 92k., 123, 146). 
40 NIELSEN (VT 20 [1970] 190-205, 199). 
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Ez világos visszhangja 40,27-nek, ahol is Izrael ezt mondja: 

Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. 

Ugyanakkor ez a megfogalmazás előremutat 51,16-ra, ahol az Úr 
hirdeti Izraelnek: 

Igéimet adom szádba, és kezem árnyékával takarlak be. 

Egy másik hasonló kapocs az új Exodus leírása a 49,9-12-ben, mely 
eszünkbe idéz számos igehelyet úgy a könyv első feléből (40,14-26; 
41,17-20; 42,14-17; 43,14-21), mint a másodikból (49,14-26; 51,9-16; 
52,11-12). Ugyanez vonatkozik arra a megfogalmazásra, amely a 
49,6b-ben található: „hogy eljusson szabadításom a föld határáig”. Ez 
nemcsak előremutat az 52,10-re, hanem vissza is utal a 40,5-re. 

A fent említett jellegzetességek tanulmányozásához hozzávehe-
tünk jó néhány olyan kapcsolódási pontot is, melyek a könyv két része 
közül csak az egyikre terjednek ki. E kapcsolódási pontok között 
megemlíthetjük már sokszor vitatott kifejezéseket: ’ór gójím (49,6) és 
berít ‘am (49,8). Mindkettő jelen van a 42,6-ban. Ezután figyeljük meg a 
jócri mibbeten — aki már anyám méhében… teremtett engem — kifeje-
zést. Az Úr Izrael teremtőjeként való olyan leírása, melyben a jácar ige 
valamely változata szerepel, hétszer fordul elő a könyv első részé-
ben.41 Ezenkívül az „…Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet 
[’etpa’ar]” (49,3) kifejezés határozottan a 44,23-ban álló, „az Úr… meg-
mutatja dicsőségét [jitpa’ar]” kifejezés maradványa.  

E kapcsolódási pontokat azonban, melyek visszautalnak a könyv-
ben, ellensúlyozzák azok, melyek előre mutatnak a mű második felé-
re. Például itt van a kivonulásra adott parancs (48,20; 49,9; 52,11) és a 
kifejezés a 49,7-ben, mely szerint királyok fognak felkelni, amikor 
meglátják a Szolga orcáját. Olyan kifejezés ez, mely az 52,15-höz ha-
sonlítható. 

Azt a megállapítást, miszerint a 49,1-12 a központi szakasz, mely 
egyszerre elválasztja és összekapcsolja a könyv két részét, alátámaszt-
ja a dicshimnuszok közti, korábban figyelmen kívül hagyott kölcsön-
hatás is. A 48,20-21-ben található „Exodus himnusz), mely közvetlenül 
megelőzi 49,1-12-t, kapcsolatot mutat 52,7-12-vel, ahol is a himnusz és 
az exodus-motívum hasonló kombinációjával találkozunk (v. 9-10.11-
12). Továbbá a himnusznak, amely 49,1-12-t közvetlenül követi, 
ugyanaz a felépítése, mint a 44,23-ban található dicshimnusznak, és a 
szóhasználatban is hasonlóságot mutat: 
 
44,23: romnú sámajím… pishú hárím rimná 
49,13: romnú sámajím… jipsehú hárím rimná 

 
41 Lásd: Ézs 43,1.7.21; 44,2.21.24; 45,11. 
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Ily módon azt fedezzük fel, hogy a dicshimnusz, mely a kérdéses sza-
kaszt megelőzi, előremutat, míg a himnusz, mely azt követi, vissza-
utal. Ehhez még hozzávehetjük azt a tényt is, hogy a 45,8-ban szereplő 
himnusz és az 51,3-ban található himnusztöredék mindkettő a termés-
sel és termékenységgel kapcsolatos. Gyakorlatilag a 49,1-12-ben talál-
ható szakaszt egyfajta himnikus satu fogja közre, melyet a következő-
képpen tudunk ábrázolni (1. ábra). 

Ezen észrevételek alapján nehéz elkerülni azt a megállapítást, mi-
szerint a 49,1-12 szakasz egyfajta hídként szolgál, mely a kompozíció 
két felét összekapcsolja. 

Következésképpen a mű összeállításának szerkezete két részre 
való felosztottságot mutat, mely részek rendre a 41,1-48,19 és 49,14-
55,5. Ez az észrevétel összhangban van azzal a ténnyel, hogy a könyv 
első fele Izraelről és Jákobról beszél, míg a második része Sion-Jeru-
zsálemről. Ezen kívül Kürosz csak a könyv első részében játszik jelen-
tős szerepet. 

Ahogyan tehát a 49,1-12-ben található Ebed-szakaszt a két himnusz 
hangsúlyozza ki, ugyanúgy a 44,24-45,7-ben található Kürosz-oráku-
lum is két himnusz közé van beékelve. Ha párhuzamot keresünk a 
könyv második felében a Kürosz-orákulumhoz, akkor a dicshimnu-
szok közti, fentebb bemutatott kölcsönhatás alapján azt várnánk, hogy 
ez a párhuzam az 51,3-ban és 53,12-ben található himnuszok között 
kapott helyet. De nem ez a helyzet. Az igehely, amely szemmel látha-
tóan megfelel a Kürosz-orákulumnak, az 52,12-53,12-ben található 
Ebed-szakasz, melynek témája a Fájdalmak Férfia. Amint a 49,1-12 
Ebed-szakasza egy „Exodus himnuszt” követ (48,20-21) ez az Ebed-
szakasz is egy Exodus-himnusz” után következik, mely az 52,7-12-ben 
található. E kapcsolatok a következőképpen írhatók le: 

40,10-13 44,23   45,8 48,20-21  49,13 51,3 52,7-12  54,1-3 
 ↑   ↑  ↑ 
 Kürosz Ebed  Ebed 

Ezt az elemzést a 41-42 fejezetek összetételének vizsgálata is megerő-
síti.42 A 41,1-5 egy per, mely Küroszra utal.43 Ezt a szakaszt egy fontos 
igehely követi, nevezetesen a 41,8-13, mely Szolga Izrael kiválasztását 
tárgyalja. Ugyanakkor egy másik Küroszra vonatkozó per következik 
valamivel később (41,21-29; vö. 25. vers), és ezt is hasonlóképpen egy, 
 

42 Vö. MELUGIN (1976: 93-102) és GOLDINGAY (VT 29 [1979] 289-99, kül. 289-94), akik 
mindketten értékes észrevételeket mutatnak be. Meluginnel egyetértek abban, hogy a 
41,1-gyel kezdődő  szakasz 42,10-13-ban zárul le, míg Goldingay szerint a szakasz a 
42,14-17-ben is folytatódik. 

43 Nem győzött meg N.H. Snaith próbálkozása, mellyel azt próbálta bizonyítani, 
hogy a 41,1-5 az Új Izraellel és nem Kürosszal foglalkozik. SNAITH (1967: 163k). 
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a Szolgáról szóló szakasz követi (42,1-9). A 41,1-42,9 egységet a 42,10-
13-ban található himnusz zárja mely nem az első „Szolgáról szóló 
ének” (42,1-9) lezárása, ahogy azt Westermann gondolja, hanem 
inkább a 41,1kk-kel kezdődő teljes szakaszé. 

Véleményem szerint elkerülhetetlen az a végkövetkeztetés, hogy a 
szövegek Kürosz és a Szolga szerepére összpontosítanak. Ez igaz a 
41,1-42,9 szakaszra. Ami a legfontosabb: ugyanez a helyzet mindenütt 
a könyvben, ahol a szöveg Küroszt és a Szolgát egymással szembeál-
lítja, a két „ékkő jellegű” szakaszban, a 44,24-45,7 és az 52,13-53,12 
szakaszokban. E megvilágításban szemügyre véve csábító a hé‘ir — 
felindít, fellelkesít — ige megfigyelése Kürosszal kapcsolatban a 
41,2.25 és a 45,13 helyeken a könyv első részében, valamint ugyana-
zon ige másképp ragozott alakjáé Sionnal és Jeruzsálemmel kapcsolat-
ban a második részben (51,17; 52,1; vö. 51,9 az Úr karjával kapcso-
latban).  

Az összeállítás ilyetén értelmezését megerősíti azon kifejezések fel-
tűnő párhozama is, melyek Küroszra illetve az ‘ebed-re vonatkoznak. 
Mindkét alakot nevén szólítja a mű (45,3; 49,1) és mindkettejük kezét 
megfogta az Úr (45,1; 41,9.10.13; 42,1.6). Végül mindkét férfi küldetése 
az, hogy véghezvigye az Úr akaratát (44,28; 53,10b).44

A Kürosz és a Szolga közötti kapcsolat a könyv első felében 
pozitív, jóllehet, ha a könyv teljes egészét nézzük, akkor nem marad-
hat észrevétlen az ellentét Kürosz és az „antihős”, a „Fájdalmak Fér-
fia” között. Hasonló ellentétet mutat a könyv két fele Babilon és Sion 
között. Kürosz tevékenységének leírása elkerülhetetlenül vezet el 
Babilon megalázásának és elestének leírásához (46-47). Ennek megfe-
lelően a könyv második felében azt a szöveget, melynek főszereplője a 
„Fájdalmak Férfia”, Sion dicsőségének leírása követi. A Babilon és 
Sion közötti kapcsolatot kihangsúlyozza az a tény is, hogy mindkettőt 
„lány”-nak nevezik (47,1.5; 52,2).  

A könyv összetételének szerkezetével kapcsolatos elemzésemet a 2. 
ábrán bemutatott módon vázolhatjuk fel (lásd 2. ábra). 

Elemzésünket nagyobb részletezéssel folytathatnánk, de ez már 
szükségtelen, mivel a kérdés, melyet felvetettünk, Duhm azon axió-
májának helytállóságára vonatkozik, miszerint a könyv magába foglal 
néhány sajátos „Szolgáról szóló éneket”. Az eredmény, amelyre a 
könyv összeállításának elemzése során eljutottunk, több mint elég 
ahhoz, hogy értékelhessük az összeállítási kritérium által felvetett 
utalásokat Duhm axiómájának vizsgálata során. 
 

44 Kürosznak az Ézsaiás 40-55-beli szerepéről hevesen vitatkoznak. A legjelen-
tősebbek: KITTEL (ZAW 18 [1898] 149-62), HALLER (1923: 261-77), BARNES (JTS 32 [1931] 
32-39), SIMCOX (JAOS 57 [1937] 158-71), JENNI (ThZ 10 [1954] 241-56), MOWINCKEL (1956: 
244k.), NIELSEN (VT 20 [1970] 197kk.), JONES (VT 22 [1972] 304-19) és KOCH (ZAW 84 
[1972] 352-56). 
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Már megfigyeltük, hogy műfajilag a „Szolgáról szóló énekek” nem 
alkotnak olyan egységet, mely alapján azt mondhatnánk, hogy egy 
eredetileg egységes szöveg részei voltak. Az összeállítás szerkezetéről 
éppen bemutatott elemzés egy még erősebb akadályt állít annak útjá-
ba, hogy úgy fogjuk fel e szövegeket, mint a „Szolgáról szóló énekek” 
egy sajátos csoportját. 

(1) Megfigyeltük, hogy a 49,1-12 szakasznak fontos rendező szere-
pe van: a könyv két része közötti hídként szolgál. A számtalan, fen-
tebb kiemelt kapcsolódási pont e szakasz és a könyv két része között 
azt mutatja, hogy rendkívül jól beilleszkedik a könyv teljes szerke-
zetébe. 

(2) Amint nem lenne helyénvaló kivágni szövegkörnyezetéből a 
Kürosz-orákulumot (44,24-45,7), ugyanígy helytelen lenne úgy véle-
kedni, hogy a negyedik „Szolgáról szóló éneket” (52,13-53,12) későbbi 
betoldás. Ez egyrészt „orvosi műhiba” lenne, másrészt eredménytele-
nül vezetne egy összeállításbeli kiegyensúlyozatlansághoz, amennyi-
ben a Fájdalmak Férfiával foglalkozó szöveg megfelel a Kürosz-orá-
kulumnak. 

(3) Az első „Szolgáról szóló ének” (42,1-9) célját a 41,1-42,13 egysé-
gen belül kell nézni. Ez a szerkezet azt mutatja, hogy a 42,1-9-et való-
színűleg úgy kell tekinteni, hogy az a 41,8-13 társa (a Szolga Izrael 
kiválasztása). Inkább, mint kapcsolatba hozni a „Szolgáról szóló 
énekek” egy (feltételezett) sajátos csoportjával.   

Elemzésünk nem foglalja magába a harmadik „Szolgáról szóló 
éneket” (50,4-11), de ugyanúgy, ahogy a másik három „ének” eseté-
ben, az eredmény egyértelmű: mindegyik különböző, a könyv széle-
sebb szerkezetén belül betöltött, pontosan meghatározható szereppel 
bír. Végeredményképpen aligha határozhatjuk meg őket úgy, mint 
egy sajátos Schicht, vagy egy másodlagosan betoldott Fremdkörper-
sorozat. 

3. UTAL-E SAJÁTOS HELYZETRE 
A „SZOLGÁRÓL SZÓLÓ ÉNEKEK” TARTALMA? 

A kérdéses négy szövegrész különleges tanulmányozását látszólag 
nem ösztönözheti a nyelvezetük, műfajuk vagy az összeállításban 
betöltött szerepük. Ezért most az utolsó kritérium tárgyalásával foly-
tatom a munkát, azzal, amelyikről azt lehetne tartani, hogy feljogosít 
minket arra, hogy sajátos „Szolgáról szóló énekekről” beszéljünk: a 
tartalmuk. A szokásos tudományos nézőpont szerint ez a négy szö-
vegrész olyan „Szolgáról” beszél, mely különbözik a könyv többi 
részében szereplőtől. Ennek megfelelően azt tartják, hogy tartalmuk a 
corpus-szal sajátos viszonyban áll. 
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A tartalmi kritérium tanulmányozását két lépésben hajtom végre. 
(a) Mivel a „Szolgáról szóló énekek” és a szélesebb szövegösszefüg-
gésük közti, feltűnő tartalmi hasonlóságok ténye zavaró lehet Duhm 
elméletére nézve, addig megkísérlem futólag feltárni, hogy vannak-e 
ténylegesen ilyen hasonlóságok. Ez azt vonja maga után, hogy a 
„Szolga” fogalmára fogok összpontosítani úgy, ahogy a corpus-ban és 
az „énekekben” előfordul. (b) Másodsorban felvetem a kérdést, hogy 
vajon e két egységben előfordulva mutatnak-e biztos különbségeket, 
melyek Duhm egy sajátos szövegciklusról szóló elméletének táma-
szául szolgálhatnának. Mivel a már áttanulmányozott többi kritériu-
mok egyike alátámasztotta Duhm feltevését, most egy ilyen tartalmi 
különbség léte szükséges előfeltétele ezen elméletnek. 

1.  A hasonlóságok: a „Szolga” fogalmának kérdése 

Amint az jól ismert, az ‘ebed kifejezés jó néhányszor előfordul az úgy-
nevezett „Szolgáról szóló énekekben” (42,1; 49,3.5.6.7; 50,10; 52,13; 
53,11), de ugyanakkor számos más helyen is előfordul a könyvben: 

41,8.9 „De te, szolgám, Izráel… ezt mondtam neked: szol-
gám vagy” 

41,19 (bis) „Van-e olyan vak, mint az én szolgám…?” (40,27kk. és 
43,8 alapján, ahol valószínűleg Izraelről van szó. 

43,10 „Ti vagytok… szolgáim, akiket kiválasztottam” 
44,1 „De most hallgass rám, szolgám, Jákób, Izráel, akit 

kiválasztottam!” 
44,2 „Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrún, akit kiválasztot-

tam!” 
44,21 (bis) „Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te Izráel, az 

én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy 
te, Izráel, nem feledkezem meg rólad!” 

44,26 „Én váltom valóra szolgáim beszédét, és megvalósí-
tom követeim tanácsát.” (E helyen néhol a szöveget 
többes számra javították a LXX A és Targ. alapján. A 
kifejezés egy vagy több prófétára vonatkozik.) 

45,4 „Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izráelért…” 
48,20 „Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot!” 
54, 17 „Ez az öröksége az Úr szolgáinak” 

Itt azt kell mondanunk, hogy az Ézsaiás 40-55 corpus-ában a Szolga 
Izrael, azt a szövegrészt kivéve, melyben a kifejezés egy vagy több 
prófétára vonatkozik (44,26). Felmerül így a kérdés, hogy vajon a 
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szövegeket, melyeket szokás szerint „Szolgáról szóló énekként” 
emelnek ki és nyomtatnak, lehet-e annak analógiájára értelmezni, 
ahogyan a könyv többi részében az ‘ebed kifejezést használják. Nem 
kell különösképpen kihangsúlyozni, hogy ha bebizonyosodna, hogy 
így áll a helyzet, akkor az utolsó érvek egyike összeomlik azon tudo-
mányosság számára, amely még küszködve kitart a „Szolgáról szóló 
énekek” sajátos helyzetét állító, hagyományos elmélet mellett  

Köztudott, hogy jó néhány tudós kihangsúlyozta annak fontossá-
gát, hogy e szövegeket is a szövegkörnyezetük fényében kell értel-
mezni, valamint arra is, hogy a könyv többi részében előforduló kulcs-
szavakat fel kell használni arra, hogy fényt vessenek a „Szolgáról” 
szóló szövegekre. E tudományos programot olyan személyek támo-
gatták, mint K. Budde, F. Giesebrecht, Ed. König, O. Eissfeldt, H. 
Wheeler Robinson, J. Lindblom, H. Ringgren, G. Rignell, J. Muilen-
burg, O. Kaiser és A.S. Kapelrud, csakhogy a legfontosabbakat említ-
sük.45 A műfajjal és e szövegek rendező szerepével kapcsolatban 
fentebb bemutatott észrevételek erőteljesen támasztják alá ezt a néző-
pontot, mely még utoljára a Szolga kollektív értelmezéséhez vezet 
bennünket. Folytassuk hát a szövegek vizsgálatát. 

 
Ézs 42,1-9. A korábban elkezdett szerkezet-elemzés magába foglalta, 
hogy ez a szakasz a 41,1-42,13 szélesebb egységébe tartozik. Két pert 
találunk ebben az egységben, nevezetesen a 41,1-5 és a 41,21-29. Mind-
két szakasz egyaránt Küroszra utal (41,2 és 41,25). Továbbá mindkét 
szakaszt olyan szöveg követi, mely az Úr Szolgájával kapcsolatos, 
nevezetesen a 41,8-13 és a 42,1-9. Az összeállítás szempontjából e két 
utóbbi szakasz megfelel egymásnak. Ebből az következik, hogy a má-
sodik úgynevezett „Szolgáról szóló ének” az összeállítás szempontjából 
megfelel annak a szakasznak, mely a Szolga Izraelről szól (41,8-13). 

Ezek után nem meglepő az észrevétel, miszerint a második 
„Szolgáról szóló ének” csupán a tartalmát tekintve is szóbeli egyezést 
mutat a 41, 8-13-mal. Mindkét esetben az Úr beszél, és olyan valakihez 
fordul, akit úgy nevez: ‘abdí, „szolgám” (41,8.9; 42,1). Mindkét esetben 
ez a Szolga isteni kiválasztás tárgya (41,8.9; 42,1); ez királyi kinevezés 
formájában jut kifejezésre, ideértve a klasszikus „toposzt” is, melyben 
Isten megfogja az uralkodó kezét, s melyről a Ps 63,9 is és 

 
45 Lásd: BUDDE (1900), GIESEBRECHT (1902), KÖNIG (1926: 453kk.), EISSFELDT (1933), 

WHEELER ROBINSON (1936), LINDBLOM (1951), RINGGREN (ZAW 64 [1952] 120-47, és 
IDEM, 21969: 292-94), RIGNELL (1956), MUILENBURG (IB 5: 406kk.), KAISER (1959, kül. 35, 
65, 132-37), KAPELRUD (1964, kül. 84-93, IDEM, in Festschrift Albright 1971, 307-14, IDEM 

in Festschrift Dupont-Sommer 1971, 297-303) és BONNARD (1972: 37-46 és passim). Az 
értelmezés közös vonaláról NORTH (21956: 28kk., 57kk., 103kk.) ad áttekintést. 
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valószínűleg Mari is tanúskodik.46 A legjelentősebb szóbeli egyezé-
seket az Isteni kiválasztással kapcsolatban a következő lista mutatja. A 
felhozott igék mindkét szakaszban szerepelnek, és az Isten Szolgához 
való viszonyát mutatják be: 

 41,8-13 42,1-9 
házaq 9.13. v. 6. v. 
qárá 9. v. 6. v. 
báhar 9. v. 1. v. (a báhír főnévvel) 
támak 10. v. 1. v. 

Világos most már, hogy a 42,1-9 megfelel a 41,8-13-nak, úgy tartalmi-
lag, mint rendező szerepük tekintetében. Ezek után bűvészmutat-
ványnak tűnhet az, ha valaki megpróbálja a 42,1-9-et a szövegkörnye-
zetből kiszakítani, és a „Szolgáról szóló énekek” egy sajátos csoport-
jához utalni. Gyakorlatilag ez a színpadi mágia csak akkor lehetséges, 
ha hanyagul nem veszi figyelembe azon jelek sokaságát, melyek e 
szakasznak a szövegkörnyezetébe való szilárd beágyazódására 
utalnak. 

Azon a tényen túlmenően, miszerint valószínűleg a LXX tárja elénk 
a 42,1 eredeti értelmét a „Jákób az én szolgám… Izráel a választottam” 
kifejezéssel — amint azt mostanában állítják47 —, észrevehetjük, hogy 
a 42,1-9-ben előforduló kifejezések egyike sem gördít komolyabb 
akadályt a „Szolga” kollektív értelmezése elé. A „megrepedt 
nádszálra” és a „füstölgő mécsesre” való sejtelmes utalások (v. 3.) 
néhány vita tárgyát képezték. A legvalószínűbb elképzelés az, misze-
rint ezek Egyiptomra vonatkozó metaforák (vö. Ézs 36,6; Ez 29,6; Ézs 
43,17).48 A szolga Izrael nem támaszkodhat a „megrepedt nádszálra”, 
Egyiptomra és így nem törheti össze. Most nem kísérlem meg a 42,6-
ban előforduló berít ‘ám és a ’ór gójím (v.ö.: 49,6.8) kifejezések közelebbi 
vizsgálatát. Itt elég megemlíteni annyit, hogy nyomós érvek szólnak 
amellett, miszerint a berít ‘ám kifejezés is a népekre vonatkozik.49

Van még egy kisebb, de mindazonáltal jelentős részlet a 42,5-9-ben, 
ahol először találkozunk a Szolga egyes szám második személyű meg-
szólításával (6. vers), mely később a többes számú ’etkem-re változik a 
9. versben. Ez egy Verlegenheitsauskunft, mely azt sugallja, hogy a szó-
nak semmi köze a szövegkörnyezethez. A probléma azonban megol-
dódik, ha a „Szolgát” kollektív értelemben használjuk. A megszólítás 
ez esetben a Szolga-Izraelhez szól, amint a 1-9 versek többi része. 
 

46 Így vélekedik KAISER (1959: 20), és utal PARROT-ra (1950: 37-40). Vö. KEEL 
(Symbolism fig. 191). Lásd még RENGSTORF (1967: 30-39). 

47 TIDWELL (VTSup 26 [1974] 84-91). 
48 Lásd: MELUGIN (1976: 99) 
49 Lásd: NORTH (21956: 132k.), IDEM (1964: 38, 56, 112) és LINDBLOM (1951: 21). 

Ellenkező véleményként lásd: STAMM (1971: 510-24, kül. 521-24). 
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Ugyanaz az egyes és többes szám közti ingadozás figyelhető meg Ézs 
55,3-5-ben, ahol Izraelt a 3. versben többes számban, az 5-ben egyes 
számban szólítja meg. 
 
49,1-12. Amint az közismert, ez a szövegrész figyelemre méltó rokon-
ságot mutat Jeremiás vallomásaival. A Szolga feladatát az 1-6 versek 
mutatják be prófétai kategóriákban, ezért csábító lehet magával a 
prófétával azonosítani a „Szolgát” e szövegekben. Ugyanakkor szá-
mos olyan részlet található a szövegben, melyek még nagyobb jelentő-
séggel bírnak, ha a „Szolgát” Izraelre vonatkoztatjuk, ahogy egyéb-
ként Ézs 40-55-ben. 

Már a szöveg kezdetének van egy ilyen jellegzetessége, ahol a 
„szigetek” és a „távoli nemzetek” a megszólítottak. A Szolga, akit a 7. 
versben ‘ebed móselím-nek hív, akinek eljövetele királyokat és fejedel-
meket késztet arra, hogy szertartásosan leboruljanak előtte, könnyeb-
ben értelmezhető úgy, ha a népre vonatkoztatjuk, mintsem ha magára 
a prófétára vonatkoztatnánk. 

Egy sokatmondó jelzés az „Izrael” szó, mely a 49,3-ban felbukkan. 
Itt a Szolga Izraellel való kifejezett azonosításával találkozunk a 
„Szolgáról szóló énekek” kellős közepén. Amint az közismert, 
seregnyi olyan törekvés van, mely megpróbálja helyreigazítani ezt a 
zavaró formulát a szövegen kívül. N. Lohfink azonban meggyőzően 
bizonyította, hogy az effajta eljárások tarthatatlanok.50 Az „Izrael” 
szót alátámasztják úgy az ókori változatok, mint a héber szövegha-
gyomány Qumránt is beleértve. E szövegtanúk egyöntetűségével 
szemben csak a Kennicott 96 kézirat áll, melyről azonban aligha lehet 
azt mondani, hogy ellensúlyozná mindazt az olvasatot, melyek 
„Izraelt” hoznak. 

Ezenkívül a 49,3-ban található kifejezés és annak a szövegkörnye-
zete feltűnően emlékeztet azon nyelvhasználatra, mely a könyv más 
helyein Izraellel kapcsolatban használatos. Az a tény, miszerint Isten 
meg akarja dicsőíteni magát Izraelben (49,3), már korábban szerepel a 
44,23-ban, ahol gyakorlatilag ugyanazon igével találkozunk (pá’ar, 
Hitp.). Amikor a Szolga így szól a 49,4-ben: ’ákén mispátí ’et JHWH — 
„de az úrnál van az én ügyem” — ezt feltehetően ugyanaz az Izrael 
mondja, aki a 40,27-ben ezt: nisterá darkí mi-JHWH umá’eloháj mispátí 
ja‘bor — „rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé”. 
A lényeg itt az, hogy a kétségbeesést és beletörődést, mely a 40,27-ben 
kifejezésre jut, a 49,4-ben egy reményteljes várakozás váltja fel. 

De még ez sem minden. A 49,1-12 a könyv corpus-ával való továb-
bi kapcsolódási pontokat is mutat. Itt csak kettőt szeretnék megemlí-
teni. Feltehetően nem jelentéktelen, hogy a 49,2-ben előforduló 

 
50 LOHFINK (1972: 217-29). 
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kifejezés kicsivel korábban már használatos a néppel kapcsolatban. A 
49,2-ben ezt olvassuk: 

Wajjásem pí kehereb haddá becél jádó hehbí’ání — Éles karddá tette számat, 
keze ügyében (árnyékában) tartott engem. 

Ez erősen emlékeztet az 51,16-ban szereplő kifejezésre, ahol is ugyan-
azt mondja a népről: 

Wá’ászím debáráj bepíká ubecél jádí kisszítíká — Igéimet adom a szádba, és 
kezem árnyékával takarlak be. 

A másik megfogalmazás, mely foglalkoztat engem a 49,1-12-ben, az a 
Szolga megjegyzése, miszerint Isten már az anyaméhben szolgájának 
alkotta őt (jócrí mibbeten le‘ebed ló). Tudvalevő, hogy ugyanazon ige 
(jácar) használatos újra és újra a corpus többi részében, amikor Izrael, 
mint nép megalkotásáról beszél (43,1.7.21; 44,2.21.24; 45,11). 

Összességében azt lehet mondani, hogy a 49,1-12 szakasz számos 
pontján ugyanazon kifejezések használatosak, melyek a corpus többi 
részében Izraellel kapcsolatban fordulnak elő. Ezért, amikor a 49,3-
ban a Szolga Izraellel való kifejezett azonosításával találkozunk, úgy 
tűnik számomra, hogy elkerülhetetlen az a következtetés, miszerint a 
Szolga, akit a 49,1-12 többi része említ, nem más, mint a Szolga Izrael. 
Az, akivel a corpus számos helyén találkozunk. Ez azt bizonyítja, 
hogy lehetetlen az Ézs 49,1-12-t egy, a „Szolgáról szóló énekek” sajá-
tos csoportjához sorolni, egyrészt azon szerep miatt, amit ez a szakasz 
az összeállítás egészében betölt, másrészt pedig a szakasz tartalma 
miatt. 
 
50,4-11. A harmadik úgynevezett „Szolgáról szóló énekben” számos 
olyan jelet találunk, melyek alátámasztják azt a végkövetkeztetést, 
miszerint a Szolga, akire utal a szöveg, nem más, mint az, akire a 
könyv egésze utal általában, illetve nem utolsó sorban, akit „Izrael-
nek” nevez a 49,3-ban. Az 50,4-11 igehelyet az 51,7-8 fényében kell 
értelmeznünk. E későbbi igehely is szemmel láthatólag úgy értelmezi 
a „Szolgát”, hogy az Izrael népe. (vö. 4. vers.). Itt ez áll Izrael ellensé-
geiről: „Mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly” (51,8). 
Ennek megfelelően a korábbi igehely ezt mondja a Szolga ellen-
ségeiről: „mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg 
őket.” (50,9). A Szolga eltökéltsége az „énekben” (50,7-8) pontosan az 
a magatartás, melyre az Úr felszólítja népét (51,7b). Továbbá, amint az 
51,7-ben Izraelt úgy említi a szöveg, mint a népet, mely Isten tórá-ját - 
törvényét, vagy útmutatását — szívébe zárta, úgy a Szolga az „ének-
ben” úgy szerepel, mint aki hallgat kallimúdím, „mint egy tanítvány” 
(50,4). Így nem kerülhetjük el azt a következtetést, hogy Duhm 



BÚCSÚ A „SZOLGA-ÉNEKEKTŐL” 99

harmadik „Szolgáról szóló éneke” ugyanarról az izraelita népről 
beszél, mint az 51,4-8. 

Ezt a végkövetkeztetést támasztja alá az a tény, miszerint a Szolga 
50,6-ban bemutatott rossz bánásmódját olyan metaforákkal ábrázolja, 
melyeket másutt Izraelre ért. Így olvassuk az 51,23-ban: 

Kínzóid kezébe adom azt (t.i. a harag poharát), akik ezt mondják neked: 
hajolj le, hadd tapossunk rajtad! Te pedig olyanná tetted hátadat, mint a 
föld, mint az utca, amelyen taposnak.  

Megemlíthetjük a szolga és ellenfeleinek kapcsolatát is, melyet peres 
vitaként ábrázol az 50,8-9 szövege. Bízvást vethetjük ezt össze 41,11-
el, mely ugyanezen metaforákat alkalmazza, amikor Izrael ellenségeit 
úgy írja le, mint ’ansé ríb. 

Amint azt fentebb említettük, a kompozíció-elemzésünknek nem 
volt következménye Duhm harmadik „Szolgáról szóló énekére” néz-
ve. Ugyanakkor a tartalommal kapcsolatos megfigyeléseink segítenek 
a tisztánlátásban, amennyiben számos szál köti 50,4-11-et a könyv 
corpus-ához olymódon, hogy ellenállhatatlan a végkövetkeztetés: a 
Szolga, aki az 50,4-11-ben beszél, nem más, mint a corpus-ban Izraellel 
azonosított Szolga. 

Most egy kicsit elhalasztjuk az Ézsaiás 53 vizsgálatát. A tartalom-
elemzés során mindeddig képesek voltunk rámutatni egy jelentős 
mennyiségű hasonlóságra a Szolgának az Énekekben előforduló, és a 
könyv többi részében előforduló fogalma között.  Minden arra mutat, 
hogy ugyanazzal a „Szolga” fogalommal van dolgunk. Ugyanakkor 
nem vagyunk feljogosítva e végkövetkeztetés levonására, mielőtt fel-
tennénk a második, tartalommal kapcsolatos kérdésünket. Neve-
zetesen azt, hogy lehet-e tartalmi különbségeket találni úgyannyira, 
hogy azok kényszerítsenek minket az Ézsaiás 40-55-ben előforduló két 
különböző „Szolga” fogalom elfogadására. 

2.  Az állítólagos különbségek 

Már megemlítettük azt, hogy számos alapja van azon feltevésnek, 
miszerint a Duhm által kiemelt, és általa „Szolgáról szóló énekeknek” 
nevezett szövegekben említett Szolga fogalmát azon szövegtanúk 
alapján kell értelmeznünk, melyek a könyv többi részében a „Szolga-
problémát” érintik. Ez az eljárás szemmel láthatóan a Szolga alakjának 
kollektív értelmezését követelik meg. Azok, akik kritikusan álltak 
ehhez a megközelítéshez, egybehangzóan két fő érvet hoztak fel 
ellene: 

1. A „Szolgáról szóló énekek” Szolgáját ártatlannak mutatja be a 
szöveg. Szenvedése engesztelés mások bűneiért (53,4-6.9.12). 
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Ezzel ellenkezőleg Izraelt bűnösnek mutatja be a szöveg, aki a 
saját bűnei miatt szenved (42,18-25; 43,22-28; 47,6; 48,4; 50,1; 
54,7).51 

2. Azt is állíthatjuk, hogy az „énekek” Szolgájának küldetése van 
Izrael felé. Ezt az állítást rendszerint a 49,5-6-ra való hivatkozás-
sal támasztják alá. Erről azt tartják, hogy abszurditásként húzza 
át a lehetőséget, miszerint a Szolga Izrael, mivel ezek szerint saját 
maga felé van küldetése. 

Kezdjük a második állítással, mely az Ézsaiás 49,5-6-ban előforduló 
megfogalmazásoktól függ. Már megjegyeztük, hogy „Izraelt” nem 
szabad eltávolítani Ézs 49,3-ból. Ezért maga a szövegkörnyezet kifeje-
zetten azonosítja a szolgát Izraellel. E ténynek mindenképpen 
eszközül kellene szolgálnia a 49,1-12 értelmezéséhez.  

Három infinitivus található az 5-6 versekben, melyekről azt mond-
ják, hogy úgy mutatják be a Szolgát, hogy amennyiben Izraellel azo-
nosítjuk, akkor maga felé van küldetése: 

5. vers: lesóbéb ja‘qób ’éláw 
6. vers: leháqím ’et sibté ja‘qób 

únecíré jiszrá’él lehasíb 

H. Wheeler Robinson és O. Eissfeldt52 Szolgával kapcsolatos értelme-
zései kitartanak amellett, hogy az ősi Izraelben az individuális és 
kollektív közötti kapcsolatnak valószínűleg különböző értelmezései 
léteztek, ugyanúgy, ahogy az most a modern világban is létezik. Az 
individuális és kollektív értelmezés közötti ingadozás elképzelhe-
tőnek látszott, és e jelenség leírására Robinson a „corporate personality” 
meglepő kifejezést használta. Eszerint az észrevétel, hogy a Szolgának 
küldetése lehet saját magához, nem tűnik feltétlenül abszurdnak, azok 
pedig, akik egy ilyen abszurditást fedeztek fel, valójában abban vétke-
sek, hogy egy anakronisztikus nézőpontot vezettek be. 

Mindazonáltal a jelenlegi kérdés az, hogy vajon a szöveget az alap-
ján kell-e értelmezni, miszerint a Szolga a három kérdéses infinitívusz 
alanya. A 49,5-6 megfogalmazását a könyv más igehelyei alapján tud-
juk megvilágítani: 

 
51 További ellentétekkel kapcsolatban lásd: FISCHER (1939: 10-11). 
52 WHEELER ROBINSON (BZAW 66 [1936] 49-62, kül. 58kk) és EISSFELDT (1933). E 

tanulmányokat évtizedekkel megelőzte Cobb sokszor figyelmen kívül hagyott tanulmá-
nya: COBB (JBL 14 [1895] 95-113). Cobb például ezt írja: „ Ábrahám és magva  közti 
összetartás magyarázza az „Úr Szolgája” fogalom használatát” (98. o.) — Robinson 
corporate personality elméletét találóan kritizálta Rogerson, de ugyanakkor ez a tudós is 
állítja a „Szolgáról szóló énekek” kollektív és individuális értelmezése közötti feszült-
séget. Lásd: ROGERSON (JTS 21 [1970] 1-16, kül. 15). 
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Wá’ászím debáraj bepíká úbecél jádí kisszítíká lintóa‘ sámajím welíszód ’árec 
welé’mór lecíjjón ‘ammí ’attá — Igéimet adom a szádba, és kezem árnyéká-
val takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek, 
Sionnak pedig ezt mondom: az én népem vagy! (Ézs 51,16) 

Pusztán nyelvészeti szempontból két lehetőség kínálkozik: a szöveg-
ben szereplő alany vagy az Úr népe, vagy pedig maga az Úr. A tarta-
lom alapján azonban ez korántsem egy nyitott kérdés. Egyszerűen ab-
szurd lenne Izraelt az infinitívuszok alanyaként értelmezni. Az alany 
egyértelműen az Úr, hiszen Ő az, aki az eget kifeszíti, és alapot vet a 
földnek. 

Ha elemezzük a kérdéses kifejezések tartalmát, akkor ugyancsak 
egyértelművé válik, hogy az Ézs 49,5-6-ban szereplő infinitívuszok 
alanya maga az Úr. E versek Izraelnek a babiloni fogságból való kive-
zetésével és az új nép helyreállításával kapcsolatosak. Nos, pontosan 
ez az Ézs 40-44 központi témája. Ugyanakkor az is világos, hogy ki a 
cselekvő alany, mintamennyiben a könyv egésze e tettet úgy írja le, 
mint az Úr saját művét. Ő érkezik meg a 40,10k-ben, s itt a kiszaba-
dított Izrael az ő „szerzeménye”, „amiért fáradozott”. Legelteti nyáját, 
„mint egy pásztor”, és maga az Úr az, aki egy új Exoduszban vezeti 
népét (43,16-21; 48,20-21). Ugyancsak ő gyűjti össze népét Keletről és 
Nyugatról (43,5-7), amint ő az, aki kihirdeti Júda lerombolt városainak 
újjáépítését (44,26). Röviden tehát, az Úr az, aki Izrael „megváltója”.53 
Az Ézsaiás 49,5-6-ban szerelő három infinitívusz ezt a lényeget fejezi 
ki, amiért is természetes azt feltételezni, hogy az Úr az aktív alany a 
leszóbéb, lehaqím és a lehásíb mögött. Míg e kifejezések nyelvtani alakja 
azt a „luxust” engedik meg, hogy két lehetőséggel számoljunk (vagy 
az Úr, vagy a nép az aktív alany), addig a könyvben számba vett szö-
vegtanúk tartalma csak egy végkövetkeztetést engednek meg: itt is az 
Úr a cselekvő alany. 

Ezt az elképzelést, miszerint e három infinitívusznak az Úr a 
cselekvő alanya, már korábban kijelentette néhány tudós,54 és külö-
nösképpen N. Lohfink hangsúlyozta ki.55 Ugyanakkor Eissfeldt, aki 
egyébként kollektívan értelmezi a Szolga fogalmát, ellenvetést hoz fel 
azon megfigyelés ellen, miszerint a kérdéses infinitívuszok alanya az 
Úr. Teszi ezt annak alapján, miszerint a 6. versben szereplő a mondat 
(náqél mihjótká lí ‘ebed) azt jelenti, hogy a következő mondat egy kisebb 
feladatról beszél, mint ami a Szolgára hárul, s mely ellentétben áll a 
következőkben megemlített nagyobb feladattal, nevezetesen azzal, 

 
53 A g’l gyök Istennel kapcsolatban használatos a könyv következő részeiben: Ézs 

41,14; 43,1.14; 44,6.22.23.24; 47,4; 48,17.20; 49,7.26; 51,10; 52,3.9; 54,5.8. 
54 Lásd: HITZIG (1833: 540), DUHM (1892: 342 k.), BUDDE (1900: 21-25), BEWER (1950: 

65-76, 67 k.) és RIGNELL (1956: 61 k). 
55 LOHFINK (1972: 222-26). 
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hogy a pogány népek világosságává legyen.56 Az ötlet logikája vonzó 
de nem meggyőző. A 6. versben szereplő kifejezésről könnyedén meg-
állapíthatjuk azt, hogy egy egészen más ellentétre vonatkozik, azaz 
két különálló isteni cselekvés megkülönböztetésére. Inkább, mintsem 
a Szolga két különböző feladata. Eszerint Isten célja egyrészt Izrael 
helyreállítása, másrészt ugyanazon Izrael felemelése azért, hogy a 
pogány népek világosságává váljon és így Isten szabadítása így eljus-
son „a föld határáig” (6b. vers). Az egyik nem lehet meg a másik nél-
kül. Isten az, aki (a) véghezviszi népe helyreállítását, és (b) a pogány 
népek világosságává teszi őt. Az utóbbi tett jócskán felülmúlja az 
elsőt. Ezért így fordíthatjuk a 49,6-ot: 

Ezt mondta: „kevésnek tartom — figyelembe véve, hogy te vagy az én 
Szolgám — hogy csak felemeljem Izrael törzseit: de (vagy: ezennel) a po-
gányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld ha-
táráig.57

A 49,5-ben is az Úr az infinitívuszok alanya. Ezt mondattani szem-
pontból kétféleképpen lehet értelmezni: az egyik esetben azzal a meg-
győződéssel találkozunk, melyre egyébként bőséges támaszt találunk 
Ézs 40-55-ben, miszerint Isten cselekedete az ő akaratának szuverén 
döntésén alapszik. Másik esetben egy tényleges mozzanat leírásával 
találkozunk,58 „miszerint visszavezeti magához Izraelt.”59

Mindezeknek megfelelően levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 
49,5-6 infinitívuszai Isten cselekvéséről beszélnek. Nem a Szolga az 
alanyuk. Láthatjuk tehát, hogy a Szolga kollektív értelmezésével 
szemben tett ellenvetés, amely szerint úgy tűnik, hogy a Szolgának 
Izraelhez van küldetése, az Ézs 49,5-6 olyan értelmezésén alapszik, 
mely nem áll meg egy alapos elemzés után. 
 
A másik ellenvetés, mely néha felmerült a Szolga kollektív értelmezé-
sével szemben az, miszerint az Ézs 53 ártatlan Szolgája nem lehet az 
az Izrael, amelyről a könyv többi része ír. Nem lehet úgy vélekedni az 

 
56 EISSFELDT (1933: 20), Vö. SELLIN (1901: 27-33). 
57 Úgy is felfoghatnánk az unetattíká kifejezést, mint a perfectum performativum egy 

esetét. Erre vonatkozóan lásd: METTINGER (1967: 261). A de Boer által javasolt értelme-
zés erősen megkérdőjelezhető: „van még annál is tisztességtelenebb (illetlenebb), hogy 
Szolgám légy, s hogy felemeljem Jákob törzseit és visszavezessem Izrael sarjait – azaz, 
hogy a népek világosságává tegyelek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig” De 
Boer (OTS 11 [1956] 94kk. kül. 99). 

58 Ugyanez a helyzet a rendkívül sokszor használt lé’mór — mondván — esetében. 
Az ezzel kapcsolatos példákra vonatkozóan lásd: GKC § 114 o. 

59 Vonzó lehetőség úgy tekinteni az Ézs 42,7 infinitívuszait, hogy azok Isten cselek-
vésére vonatkoznak és olyan járulékos mozzanatokat fejeznek ki, mint „megnyitván… 
kihozván”. A 49,8b-9a infinitivusait is érthetjük Isten cselekvésére. 
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Ézs 53 ártatlanul szenvedő Szolgájáról, hogy az a kollektíven értelme-
zett Szolga mozaikképének egy jelentős darabja? 

Kezdésképpen megengedem magamnak azt, hogy a korábbi össze-
állítás-elemzés eredményeire utaljak. Ez a vizsgálat kimutatta, hogy 
az Ézs 52,12-53,12 kiemelhetetlenül bele van ágyazva a könyv corpus-
ába. A szakasz megfelel a Kürosz-orákulumnak, mely a könyv első 
felében található (44,24-45,7). E tények azt követelik meg az 
egzegétától, hogy úgy próbálja magyarázni a Fájdalmak Férfiával 
foglalkozó szöveget, mint az Ézsaiás 40-55 eredeti részét. Itt megint a 
könyv szélesebb szövegösszefüggéseinek kell eligazítania bennünket 
az Ézs 53 magyarázata közben.59a

A kérdéses szakasznak három részre osztott szerkezete van. A 
szakasz középső részében a „mi” (plur. 1.) a Szolga szenvedésének 
mélyebb jelentése feletti csodálkozást fejezi ki (53,1-6). Ezt a részt két 
olyan igehely keretezi, amelyekben az Úr beszél. A bevezető keret az 
52,13-15-ben található, míg a befejező rész az 53,7-12-ben. Szerintem 
az a tény, miszerint a 10. versben az Urat harmadik személyben említi 
a szöveg, nem győz meg arról, hogy a próféta beszél az 53,7-10 sza-
kaszban.60

A „Szolga” megnevezés kétszer fordul elő e szövegben (52,13; 
53,11), mely teljes egészében a Szolgával foglalkozik. A Szolga kiléte 
azonban nem derül ki, habár a szöveg „mi”-jével gyakorlatilag ellen-
tétben áll. Ennek megfelelően bizonyos, hogy ez a „mi” egy fontos 
nyomot ad nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan kell értelmeznünk 
a Szolgát. 

De kik is az a „mi”? A kérdésre nem találunk kifejezett választ az 
53,1-6 szakaszban. Ha azonban figyelmünket az 52,13-53,12 szélesebb 
szövegösszefüggése felé fordítjuk, akkor nem hiányoznak a nyomok. 
A „mi” nem lehet más, mint a „népek” és a „királyok” akik rögvest a 
következő versekben szerepelnek (52,14-15). Az 52, fejezet befejezése a 
népek bámulatba eséséről szól. Ezért ésszerűnek tűnik úgy tekinteni 
az 53,1kk-ben következő sorozatot, hogy az a népek döbbent reakciója 
a szolgával szemben. Minden más feltételezés lerombolná az igehelye 
sorozatát. Más szóval, a nép, amely az 53,1-ben így fejezi ki meglepő-
döttségét: „Ki hitte volna el, amit hallottunk?”, nem más, mint az a 
„sok nép”, kiknek a döbbenete abban a mondatban fejeződik ki, mely 
szerint olyat kell tapasztalniuk, „amiről addig nem hallottak (52,15). 
Továbbá az 53,1-6-ban a „mi” vallomását gondosan készíti elő az a 
mondat, amely arról ír, hogyan fogják be szájukat a királyok, amikor 
 

59a Olyan értelemben használom az „Ézs 53” jelölést, mint az Ézsaiás 52,13-53,12-ben 
található költemény alkalmasnak mutatkozó címét. 

60 A költemény szerkezetével kapcsolatban Kaisert követem: KAISER (1959: 87). 
Ellenkező véleményen van például LINDBLOM (1951: 37-51) és BONNARD (1972: 274-78). 
Az Ézs 53 irodalmi elemzésével kapcsolatban lásd: CLINES (1976). 
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meglátják a szolgát (52,15). Feltör tehát a vallomásuk. És amikor a 
szöveg „mi”-je azt kérdezi: „Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma 
(karja)?”, akkor ez visszautal az 52,10-re, mely pont azt írja, le, hogyan 
mutatkozik meg az Úr karja a népeknek.  

Ezen kívül világos az is, hogy a Szolga feladatának már a kezdettől 
fogva köze volt a pogány népekhez (42,1-4; 49,1-6). Ennek megfelelő-
en ott még várni kellett arra, amit aztán ki is mondtak, amikor az Úr 
megtette a végső kijelentését a Szolgával kapcsolatban. Ez az, ami 
ténylegesen megtörténik az 53,1-6-ban. Ezzel jár az is, hogy a népek 
megvallják: a Szolga az ő bűneikért és gaztetteikért szenvedett. Ki 
tehát az Ézs 53 szolgája? 

Láttuk, hogy az Ézs 53 beleágyazódik a könyv corpus-ába és ennek 
alapján kell értelmezni. Továbbá azt is, hogy a Szolga alatt Izraelt kell 
értenünk a könyv corpus-ában. Egy váratlan „manőver” lenne a 
prófétától, ha hirtelen egy új Szolgát hozna színre, kit korábban be 
sem mutatott. Ez a megoldás valóban teljesen elszigetelné Ézs 53-at a 
könyv szerkezetén belül, egész addig a pontig, amikor is a priori 
feltesszük, hogy a Szolga itt is Izraelre értendő. E következetést alátá-
masztja az az észrevétel is, miszerint az 53,1-6-ban szereplő „mi” nem 
más, mint a pogány népek. E versek alapvető ellentéte természetesen 
a pogány népeket az egyik félre, a Szolgát a másikra állítja. Ebben az 
összefüggésben nem lehet elvitatni, hogy Izrael megfelelően ellensú-
lyozza a pogány népeket. 

Egy történetkritikai vizsgálódás során, mely figyelme középpont-
jában a próféta saját szándékát tartja úgy, amint az üzenetében 
visszatükröződik, a tudós az Ószövetség horizontjai közé van zárva. 
Ebből a szemszögből nézve aligha képzelhetünk el egy történelmi 
izraelita egyént (individual), aki azt gondolhatta volna, hogy elvezeti a 
népeket Isten igaz ismeretére. Még bajosabb elképzelni egy olyan törté-
nelmi izraelita egyént, akinek gyalázata és megaláztatása képes lett 
volna olyan hatást gyakorolni a népekre, amely azt az Ézs 53,1-6 
bemutatja. Szigorúan véve nehéz megérteni, hogyan lehetett képes né-
hány tudós olyan alternatívákat alkalmazni, mint például egy leprás 
rabbi, maga a próféta, vagy egy másik (bármennyire is impozáns) 
Einzelpersönlichkeiten. 

Az a felfedezés, miszerint az Ézs 53 összesűrítetten személyes for-
mában ábrázolja a Szolgát, nem állít különösebb akadályt a korábban 
felvázolt következtetésem elé, miszerint a Szolga Izraelt szimbolizálja. 
Egyébként maga az Ószövetség sem nélkülözi az effajta ábrázoló ana-
lógiákat. Valóban, a Fogság kiemelkedően jelentőségteljes időszaká-
ban felismerhetjük a szenvedő ember azon esetét, melyet Jeremiás 
Siralmai a 3. fejezetben bemutat, nagy valószínűséggel Izraelt ábrá-
zolva, illetve amelyet Ezékiel próféta részletes leírása ábrázol Oholáról 
és Oholibáról, kik Samáriát és Jeruzsálemet jelképezik. Ézs 54,1-ban 
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továbbá találunk egy ábrázolást Sionról, mely részletekben olyan 
gazdag, hogy a tudósok kimerítő monográfiákat írtak volna ez isme-
retlen női alakról, ha már nem tudták volna eleve, hogy a próféta itt 
Jeruzsálemről beszél.61

A Szolga, aki meghint és így megtisztít62 sok népet nem más, mint 
Izrael. Az a tény, miszerint számolhatunk egy nemzeti-kollektív for-
mával, a szöveg jó néhány kifejezéséből is kitűnik. Az 53,3-ban a hádal 
’ísím kifejezést gyakran így fordítják: „eltaszított, az emberektől elha-
gyott”. Itt van azonban a kérdés: a hádél vajon nem a „fehlen — defi-
cere” értelemben kell értelmezni, a hádal alapján? Gesenius az igének 
ilyen értelmezésével kapcsolatban olyan részeket említ, mint Dt 15,11; 
Ps 49, 9; Jób 14,7 és Péld 10,19. Egyébként BDB is megemlíti Jób 19,14-
et. Rignell mondattani alapon értelmezi Ézs 53,7-et, és így fordítja ezt 
a melléknevesített szerkezetet: „hiányt szenvedő férfiak”.63 Így ez az 
igehely egy olyan Izraelről beszél, mely egy kicsiny, jelentéktelen cso-
porttá zsugorodott. Ez a felfogás a könyv más részein is előkerül. 
Ezért 41,14 így szól e megfogyatkozott Izraelhez: „Ne félj, férgecske, 
Jákób, ti Izrael férfiai!”,64 ugyanúgy, amint az 54,1 gyermektelen anya-
ként ábrázolja Izraelt. 

A feltételezést, miszerint a Szolga alakjának kollektív értelme van, 
az Ézs 53 lezárása is megerősíti, ahol az áll, hogy Isten a „nagyok 
között” ad neki részt, és (a Szolga) a „hatalmasokkal együtt részesül 

 
61 Erre WHEELER ROBINSON (1955: 73) mutatott rá. 
62 Ézs 62,15. A kén jazze gójím rabbím kifejezés nagyon nehézkes, és nincs probléma-

mentes feloldása. A különböző ötletek közül a következőket említhetjük meg: (1) Néme-
lyek feltételezik, hogy a héber nzh II, kapcsolatban áll az arab naza’ szóval. Azok, akik 
ezt fogadták el, általában egy átszármazott jelentést feltételeznek: „felugraszt, felriaszt”. 
Lásd BDB p. 633 b. SNAITH (1967: 161-62) a betű szerinti értelmet fogadja el: „(lábra) fel 
ugrasztja őket”. Ez a vonal két különböző módjáról beszél annak, hogy miként mutatják 
ki tiszteletüket a népek a Szolgának. Nevezetesen felállva és elhallgatva. Vö. Jób 29,8k; 
(2) Mások ragaszkodnak a héber náza igéhez. Így tesz YOUNG (1955: 199-206) és mások 
úgy értelmezve, hogy a Szolga „meghint sok népet”, mely nem más, mint az engesztelő 
megtisztítás végrehajtása. Ugyanakkor azonban a náza ige hitp. alakjával a személyt 
rendes esetben az ‘al prepozíció vezeti be. NYBERG (SEÅ 7 [1942] 47 k.) úgy próbálja 
feloldani ezt a problémát, hogy feltételezi: a gójím az alany. Nyberg úgy érvel, hogy a 
sor jelentése: „így sok nép végre fogja hajtani a megtisztulás rítusát (Ő miatta)” ami azt 
jelenti: „általa védve vannak a tisztátalanná válástól”. V.ö.: NORTH (1964: 64, 228). Vrie-
zen a maga részéről a szó átszármazott jelentését fogadja el, mely rendszerint rituális 
kifejezés: „kettérepeszt, azaz „elrepít, szétszór”. A népekről az áll, hogy a Szolga győ-
zelmével szemben érzett félelem miatt visszavonulnak. Lásd: VRIEZEN (OTS 7 [1950] 
201-35, kül. 203 k) és vö. GERLEMAN (1980: 40). (3) LINDBLOM (1951: 40-42) a jáza igének 
jelenlétét feltételezi, melyet néhány személynév igazol. A vokalizáció valószínűleg jizzá. 
Lindblom szerint az ige azt jelenti: „meghint”, azaz „megtisztít sok népet a bűneiktől”. 

63 RIGNELL (1956: 80). Vö. BDB p. 293 a. 
64 Itt nem térhetek ki a meté jiszrá’él kifejezés tárgyalására. V.ö.: BHSapp és a 

kommentárok. 
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zsákmányában”. Az Ézs 40-55 szélesebb szövegösszefüggésein belül 
ez úgy érthető, mint Izrael jövőbeli nemzeti nagyságának előrelátása.  

Így ez a nyilvánvaló tény azt mutatja, hogy az Ézs 53-ban is úgy 
kell magyaráznunk a Szolga alakját, hogy az Izrael. Ennek ellenére fel-
merül még a kérdés, hogy a szolga ilyetén értelmezését össze lehet-e 
egyeztetni azon kifejezések jelentős értelmezésével, melyek szenvedé-
sére utalnak. A Szolga szenvedése az Ézs 53-ban nem egy elszigetelt 
jelenség. A Szolga szenvedéséről már értesülünk az Ézs 50,4-11-ben. 
Ezen igehellyel kapcsolatban már megállapítottuk, hogy ez valójában 
a nép gyötrődését mutatja be. Ez mindenek előtt akkor derült ki, 
amikor összevetettük e helyet az 51,4-8-cal. Az Ézs 53-at is e kap-
csolaton belül kell nézni. Így e szakaszok — 50,4-11; 51,4-8 (kül. 7) és 
52,13-53,12 a nép szenvedésére vonatkoznak. Az a történelmi helyzet 
is, melyben a próféta beszél, arról értesít bennünket, hogy milyenfajta 
nemzeti szenvedést fejeznek ki e szövegek: Izrael Fogságának 
gyötrelmét. Az újdonsága azonban, és a korábban nem hallott jelleg-
zetessége ennek az, hogy nem csak a nép szenvedésével van dolgunk, 
hanem azzal a ténnyel is, miszerint ez a szenvedés helyettes szenve-
dés, ugyanazon nép érdekében.65

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy az Ézs 53 teológiai központ-
ját, a helyettes szenvedést leíró kifejezéseket, a kollektíven értelmezett 
rendszeren belül lehet megérteni. A bűnbak fogalmának meghatározó 
szerepe van az Ézs 53 mélyebb teológiai rendszerében. Az Engesztelés 
Napján a két válogatott bak közül az egyiknek ki kellett vinni a nép 
bűneinek terhét a pusztába. Ebben az összefüggésben a kulcsfogalom 
ez a mondat: nászá ‘áwón, „(el)hordozni a bűnt” (vö. Lev 16,22 és 
10,17-kben a bűnbak rítusát). Ennek az elképzelésnek egy sajátos 
változatával találkozunk az Ezékiel 4-ben: a próféta néhány napig hol 
az egyik, hol a másik oldalán fekszik, elhordozva így Júda és Izrael 
népének bűneit (4-6. versek). Van néhány félreérthetetlen utalás az 
Ézs 53-ban a bűnbak, és általa a nép bűneinek pusztába való kivezeté-
sével kapcsolatos papi hagyományra. Többféle kifejezés és fogalom 
fejezi ki azt az elképzelést, miszerint a Szolga magára veszi és elhor-
dozza népe bűneit: 

53, 4  ’ákén holájénú hú’ nászá’ úmak’óbenú sebálám 
53, 11 wa‘awónótám hú’ jisból 
53, 12 wehú’ hét rabbím nászá 

 
65 A soron következőkből kiderül, hogy lehetetlennek tartom azt, hogy egyetértsek 

ORLINSKY-vel (1967: 51, kk) és azokkal, akik elutasítják azt, miszerint az Ézs 53 a helyet-
tes szenvedés gondolatát fejezi ki. Megfigyelendő a szerep, amelyet a bűnbak alapmotí-
vuma játszik e szövegben. 
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Nos, ez tökéletesen illeszkedik a kollektív értelmezés keretébe: amint 
az Engesztelés Napjának bűnbakját kivezetik a pusztába, úgy vezette-
tett a nép a Fogságba. A Szolgát „kiirtják a földön élők közül” (Ézs 
53,8). Gerleman tanulmányozta a tizennégyszer előforduló ’erec hajjím, 
„élők földje” kifejezést, és arra a következtetésre jutott, hogy az „élők 
földje” (vagy „az élet földje”) kifejezés nem a halottak birodalmának 
ellentétpárja, hanem a világ azon részének, amelyen nincs emberi élet, 
lakatlan és lakhatatlan, különösképpen a pusztának. Pozitív szöveg-
összefüggésben a kifejezést gyakran alkalmazzák Izrael földjére.67 E 
megfigyelések is alátámasztják állításomat, miszerint irodalmi szinten 
az Ézs 53 a Szolga Izrael Fogságbeli szenvedésével foglalkozik. 

Az Ézs 53,8-9-ben előforduló, a Szolga sorsával kapcsolatos kifeje-
zések haszonnal tűntek fel Ezékiel 37-tel. Amint az köztudott, a Fog-
ság úgy jelenik itt meg, mint a nép halála, helyreállítása pedig úgy, 
mint feltámadás. Amint a Szolgát „kiirtják” (nigzar) az élők földjéről 
(Ézs 53,8), a fogságban lévő nép így szól az Ezékiel 37,11-ben: „elszá-
radtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, kiirtottak minket [nig-
zarnú lánú]”. Az Ezékiel 37 olyan nyelvezetet használ, mely félre-
érthetetlenül a halálról és a pusztulásról beszél: a csontok kiszáradtak, 
lélegzet nélküliek (5.8-10 versek). Így Ezékiel azokhoz beszél, akiket 
megöltek (harugím), amikor a csontok felett prófétál (9. vers). Isten 
terve így az, hogy kinyissa sírjaikat (qibrót), majd hazavezesse őket 
„Izrael földjére” (12. vers). 

Ennek megfelelően az Ézsaiás 53 a Szolga haláláról, betegségéről és 
temetéséről beszél.68 Az a tény, miszerint lehetséges volt úgy beszélni 
e nemzeti katasztrófáról, mint a nép haláláról, kitűnik Ezékiel 37-ből. 
Ezért ésszerű az a következtetés, hogy az Ézs 53, amikor ugyanarról a 
halálról beszél, mint Ezékiel 37, a Fogság nemzeti katasztrófájára 
gondol. 

Ezen a ponton fel kell tennünk a döntő kérdést: vajon teológiailag 
nem lehetetlen-e, hogy az Ézs 53 ártatlan Szolgáját azonosítsuk a fog-
ságban lévő Izraellel? Izrael bűnlajstroma69 vajon nem teszi lehetetlen-
né ezt az elméletet?  

Mindennek ellenére van felelet ezen ellenvetésekre. Mindenek előtt 
arra kell szemünk előtt tartani, hogy az Ézs 40-55 paradox képet fest 
Izraelről. Izraelt egyértelműen bűnös, vétkes népnek ábrázolja.69 
Ugyanakkor nemcsak Ézs 53 írja le Izraelt mindemellett igaznak, 
hanem például 51,7 is: „…akik ismeritek az igazságot, népem, mely 
szívébe zárta igazságomat.” Egyet kell értenünk ezen a ponton C.R. 
 

67 GERLEMAN (1980: 41 k). Vö. SELLIN (1901: 260 k). 
68 A Szolga halálával és feltámadásával kapcsolatban vö. SOGGIN (ZAW 87 [1975] 

346-55). Annyiban térek el Soggintól (vö. 346, n. 2), hogy szerintem a Szolga halálával 
kapcsolatos kifejezés a Fogságra vonatkozik. 

69 Vö. az 51. jegyzettel. 
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North észrevételével, miszerint „a megszólítás Izrael közösségéhez 
szól, ámbár nem minden tagját akarja az „igazság ismerőjének” minő-
síteni”.70 Hasonló paradoxonnal van dolgunk, amikor a vak Szolgára 
utal (42,18-25), aki Isten tanúja (43,8-13). 

Amint Budde megjegyezte, Izrael bűnei különböző látásmódok 
szerint szerepelnek a könyvben. Azt is megjegyzi továbbá, hogy Izrael 
helyzetének megítélése a szerint változik, hogy Isten, vagy a nép 
szemszögéből ír-e, 

Mag Jahwe immer auch Gründe für Israels Züchtigung gehabt haben: 
für die Heiden, die hier reden [scil. Isa 53: 1-6], kommen sie nicht in 
Betracht, sondern nur der Zweck, den Jahwe damit verband. Mag Israel 
immer gesündigt haben: vor dem Cewissen der Heiden bezeugt sich der 
einzige Verehrer des wahren Gottes als der einzige Unschuldige.71

Ez még nem minden. Találunk egy kifejezést a könyv bevezetésének 
legelején, mely nagyszerű kulcsot nyújthat a soron következők megér-
téséhez. Itt arról értesülünk, hogy Jeruzsálemet „kétszeresen sújtotta 
az Úr keze minden bűnéért” (40,2). A kérdés mármost az, hogy vajon 
ez az igehely valójában nem azt sugallja-e, hogy a Fogságban Izrael 
nagyobb nyomorúságot tapasztalt meg annál, amennyi a bűneihez 
mérten megfelelő lett volna.72

Még egy észrevétel segít nekünk abban, hogy tisztázzuk az ártat-
lan Szolga és vétkes Izrael problémáját. A Fogság idejétől kezdve az 
írások elkezdenek különbséget tenni magán Izraelen belül. Így például 
Jeremiás próféta egyértelműen két különböző csoportot különböztet 
meg népén belül (Jer 24). Egyrészről ott vannak azok, akiket Jójákin 
királlyal együtt hurcoltak el az első fogságba vitelkor (vö. 2 Kir 24,8-
17), másrészről azokat látjuk, akik Izraelben maradtak. A két kosár fü-
géről szóló látomásában ezt a megkülönböztetést úgy értelmezi, hogy 
a „jó fügék” a száműzötteket jelképezi, akikre az Úr kegyelmesen fog 
tekinteni, akiket helyre fog állítani, és népének fog nevezni. (Jer 24,4-
17). Másrészről Cidkijjá királyt és azokat, akik otthonmaradtak, Isten 
haragja sújtja (8-10. versek). Hasonló megjegyzések szerepelnek az 
elsőként fogságba hurcoltakról az Ezékiel 11,14-21-ben. E megfigye-
lések kellőképpen rávilágítanak arra a tényre, hogy a Szolga-Izraelt 
többé-kevésbé úgy említi, mint simul justus et peccator.  

 
70 NORTH (1964: 210k). 
71 BUDDE (1900: 10). V.ö.: EISFFELDT (1933: 18). 
72 Lásd például BUDDE (1900: 11), EISFELDT (1933: 18) és PHILPIPS (ZAW 94 [1982] 

130-32). Mindazonáltal hangsúlyoznom kell, hogy a bizonytalanság, mely e kérdéssel 
kapcsolatban megmaradt, nem hagyható figyelmen kívül. Nem vethetjük el azt a lehe-
tőséget, miszerint ez a „kétszeresen” itt egy jogi fogalom, mely megfelel a kétszeres 
visszafizetésnek (vö. Ex 22,3.6.8). Eszerint Ézs 40,2 csupán csak annyit akar mondani, 
hogy az Úr szenvedést mért ki Izraelre bűneinek megfelelően (vö. ELLIGER: 1978: 15-17). 
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Valóban úgy néz ki, hogy ez a kétértelműség érzékelhető az Ézs 53 
egyik igehelyén. Itt a már sokszor vitatott mondatra gondolok: 
mippesá‘ ‘ammí nega‘ lámó (53,8). A lámó szuffixuma a Szolgára vonat-
kozik. Ezért, ha a Szolga a fogságba hurcolt kisebbség, egy jámbor 
maradék, akkor semmi sem tarthat vissza minket attól a kijelentéstől, 
hogy az ‘ammí kifejezést a bűnös többségre érti a próféta. 

Most összefoglalhatjuk az Ézs 53-ról folytatott tárgyalásunkat. A 
„mi”, akiről a szövegrész középső része beszél, a pogány népekre 
vonatkozik. Továbbá e szövegben is a Szolga Isten népe, Izrael, külö-
nösen a fogságba hurcolt kisebbség. Ezért a Fogság szenvedései azok, 
amiket a Szolga gyötrelme és halála szimbolizál. Röviden: az Ézs 53-at 
is magyarázható a Szolga kollektív értelmezésének fényében, mely a 
könyv többi részében kerül felszínre. Nem lehet az Ézs 53-ból ellenve-
tést levezetni a Szolga ilyetén kollektív értelmezésével szemben.  

Elsődleges célunkból — Duhm „Szolgáról szóló énekekkel” kap-
csolatos elméletének kritikai tárgyalásából — adódó végkövetkezte-
tésünk szerint a Duhm feltevéséhez ragaszkodók nem kereshetnek 
vigaszt az Ézs 53-ban. Amint azt megjegyeztük, úgy a teljes 
összeállításban betöltött szerepe, mint a tartalma alapján e szöveg is 
az Ézsaiás 40-55 által alkotott corpus meghatározó része. 

3. A Szolga és a demokratizáció folyamata 

Duhm „Szolgáról szóló énekekkel” kapcsolatos elméletének vonzereje 
valószínűleg főképpen abban volt, hogy a Szolga individuális értelme-
zéséhez adott lehetőséget. Ez utat nyitott a kollektív értelmezés elke-
rüléséhez, melyet egyébként gyakorlatilag elkerülhetetlen. 

Így hát, amikor elvetjük Duhm elméletét, önmagától adódóan 
kötelezve vagyunk arra, hogy kollektíven értelmezzük a Szolgát, tud-
niillik, amint az a teljes Izraelt, vagy az elhurcolt kisebbséget jelenti. 
Ezért alkalmasnak tűnik most felhívni a figyelmet egy tényre, mely 
még jobban alátámasztja a kollektív értelmezést. Ez nem más, mint az 
a Fogság alatti folyamat, amely során a dávidi teológia „nacionalizáló-
dott”. Olyan elképzeléseket, melyek azelőtt a királyhoz kapcsolódtak, 
ekkor a népre kezdetek alkalmazni. A dávidi teológia kutatása során 
Becker és Veijola voltak azok, akik nagy hangsúlyt fektettek ezen 
újításra.73

Ez a tendencia az Ézsaiás 40-55-ben a legvilágosabban az 55,3-5-
ben figyelhető meg.74 Az itteni kifejezés a 3. versben,75 haszdé dáwid 
 

73 Lásd: BECKER (Theologie u. Philosophie 52 [1977] 561-78, és idem 1977: 63-73) és 
VEIJOLA (1982: 133-75). 

74 Lásd: különösen KAISER (1959: 132-39) és VEIJOLA (1982: 170-73). 
75 Egyetértek WILLIAMSON (JSS 23 [1978] 31-49) véleményével, miszerint e helyütt 

genitivus objectivus áll (Dávid az isteni heszed tárgya). Ezzel szemben a kifejezés genitivus 
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hanne’amáním — Dávid szilárd kegyelme — a Dávidi Szövetségre 
vonatkozik (vö. Ps 89,25.29.34.50),76 mely ezúttal a népre tevődik át. 
Hasonlóképpen ugyancsak a nemzet az, aki megkapja Dávid helyét, 
mint a népek parancsolója (4-5. vers). Továbbá az 5. versben található, 
Izraellel és a népekkel kapcsolatos kifejezés már korán megjelent gya-
korlatilag ugyanolyan formában a dávidi királlyal és a népekkel kap-
csolatban a Ps 18,44-ben (ahol is Dávid ezt mondja: ‘am ló’ jáda‘tí 
ja‘bdúní). Ezen kívül, amint Ézs 55-ben Dávid szerepe az, hogy tanú 
legyen a népek előtt (4. v.), a könyv más része világosan utal arra, 
hogy ez a feladat már a népre szállt (Ézs 43,10-12; 44,8; vö. 42,18-25). 

E folyamatnak, melyben a nép felvesz néhány individualizált 
sajátosságot, egyik jellegzetessége az a tény, miszerint most először a 
népet úgy említik, mint az Úr „Szogáját”,77 vagy „szolgáit”.78 Meg-
jegyzendő ezen összefüggésben a „szolgám, Jákób” kifejezés is.79

Mondani sem kell, hogy az Ézsaiás 40-55-ben szereplő Úr Szolgáját 
e határozott fejlődés fényében kell értelmezni. Világos, hogy az a tény, 
miszerint a Szolga jó néhány individualizált sajátossággal bír, nem be-
szélve a királyi szerepről, alapvetően nem jelent akadályt a kollektív 
értelmezés számára. Úgy az Ézsaiás 40-55 belső elemzésének alapján, 
mint a fogsági időszak alatt végbement teológiai fejlődés figyelembe-
vételével a Szolga alakjának kollektív értelmezése kiváltképp éssze-
rűnek tűnik. Duhmnak a „Szolgáról szóló énekek” sajátos sorozatával 
kapcsolatos elméletét úgy tekinthetjük, hogy az egy kiváló, de 
sikertelen kísérlet, mellyel egy védőbástyát próbált építeni a Szolga 
individuális értelmezése köré. Ez az értelmezés egy olyan növény 
volt, amely folyamatosan új hajtásokat hozott az évtizedek folyamán 
Duhm Ézsaiásról 1892-ben kiadott kommentárját követően,80 s mely 
még ma is virágzik Duhm elméletének oltalmában. 

Így hát gyakorlatilag a visszanyerés jele volt — jóllehet csak részle-
ges —, amikor Kaiser lehetetlennek találta a kollektív értelmezés elke-
rülését,81 még akkor is, ha szemmel láthatóan elfogadta a „Szolgáról 
szóló énekek” elméletét. A tudomány feladata ma nem más, mint le-
vonni a végső következtetést, és így kivenni Duhm elméletet az elfo-
gadható exegetikai eszközök arzenáljából, és az idejétmúlt feltéte-

 
subjectivus felfogásával kapcsolatban (eszerint Dávid hűségéről van szó) lásd CAQUOT 
(Semitica 15 [1965] 45-59) és GERLEMAN (1980: 48 k: „Davids über alle Masse 
hinausgehende verdienstvolle Taten”; a hesed ilyetén értelmezésével kapcsolatban lásd 
még GERLEMAN, VT 28 [1978] 151-64) és vö. BORDREUIL (VT 31 [1981] 73-76). 

76 A Dávidi Szövetséggel kapcsolatban lásd: Mettinger (1976: 254-293, kül. 275kk). 
77 1 Kir 8,30; Jer 30,10; 46,27.28; Ez 28,25; 37,25. 
78 1 Kir 8,23.32.36; Ézs 63,17; Ps 79,2.10; 89,51; 102,15.29. 
79 Jer 30,10; 46,27.28; Ez 28,25; 37,25. 
80 Lásd: NORTH (21956: 47-57). 
81 KAISER (1959: kül. 34k, 65, 129-39). 
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lezések antik polcára száműzni azt. Lehet, hogy ez az eljárás fájdalmas 
lesz, de hosszútávon hasznos a tudomány számára. 

 

Duhmnak a négy „Szolgáról szóló énekkel” kapcsolatos elmélete 
majd’ egy évszázadon át élvezte a legkiválóbb helyet. Sikere hatalmas, 
de nem megérdemelt volt. Szélesebb körű hatásait figyelembe véve, 
melyeket ez az elmélet Duhm művének megjelenése óta a tudomá-
nyos publikációkra gyakorolt, egész meglepő, hogy a tudósok ilyen 
kevés figyelmet fordítottak azokra a kritériumokra, melyeken az elmé-
let alapult. Az ugrás egy újonnan felvetett feltételezéstől az általános 
elfogadásig valóban rövid idő alatt ment végbe. 

Mindazonáltal ez az, amit elhatároztam: bírálni azt, amit majdnem 
mindenki magától értetődő igazságnak vélt. A kritériumok, melyek 
jelentősnek bizonyultak Duhm elméletének kritikai elemzésében, a 
lingvisztikai, formakritikai, kompozíciós kritériumok és azon igehe-
lyek tartalmi jegyei voltak, melyeket általánosan „Szolgáról szóló éne-
keknek” címkéztek. E kritériumok egyike sem biztosít olyan említésre 
méltó eredményt, amely Duhm elméletét alátámasztaná. Ez az elmélet 
minden bizonnyal jó volt arra, hogy megalapozza a legjelentősebb 
huszadik századi Ószövetség-kutatásban megjelent cikkek és mono-
gráfiák egy impozáns katedrálisát. Sajnálatosan a szekunder irodal-
mak szembetűnő épületét alátámasztani kívánó alap egy sóvárgó 
egzegetikai gondolkodás futóhomokjának bizonyult. 

A négy „Szolgáról szóló ének” elmélete azzal a rendkívüli előnnyel 
bírt, hogy felszabadította a tudományt azon szükségszerűség alól, 
hogy a Szolga alakját az Ézsaiás 40-55 szövegösszefüggésében értel-
mezze úgy, mint egy egészet. Abban a szövegösszefüggésben, mely 
félreérthetetlenül úgy értelmezi a Szolgát, hogy az Izrael. Ennek ered-
ményeképpen mindazon történelmi alakok teljes katalógusával 
számolnunk kellett, akik a viták folyamán a Szolgát megszemélyesí-
tették: maga a próféta, Duhm ismeretlen Törvény-tanítója, Ézsaiás, 
Uzzijás, Ezékiás, Józsiás, Jeremiás, Ezékiel, Jób, Mózes, Jójákin, 
Kürosz, Sesbaccár, Zerubbábel, Meshullam, Nehemiás és Eleázár. 
Tagadhatatlanul, hogy a lista hasonlít egy sikeres vadászatra az egze-
getikai Szavannán. Mindazonáltal az a tény, miszerint a Szolga ilyen 
változatos értelmezésnek volt kitéve, egy alapvető tévedés tünete. 
Elég jó az észrevétel, miszerint bár az igazság egyszerű, „…a tévedés 
azonban száz utat hagy nyitva”.82 Vizsgálódásunk rámutatott arra, 
hogy a kérdéses tévedés rögtön a kiindulási pontnál van: abban az 
elhatározásban, hogy kiemeljük e szövegeket egy sajátos elemzés 

 
82 BUDDE (1900: 4): „…der Irrtum aber lässt tausend verschiedene Wege offen.” 
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céljából, mint a „Szolgáról szóló énekek” sorozatát, és így a Szolgáról 
szóló viták alapjává tegyük azokat. Ennek eredményeként ahelyett, 
hogy a kutatás kézzelfogható eredményekre vezetett volna, Duhm 
„Szolgáról szóló énekekkel” kapcsolatos elmélete megbénította az 
Ézsaiás 40-55 kutatását, és a félrevezetett tudományos erőfeszítések 
évtizedeit tette szánalmas veszteséggé.83
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1. Az elválás legtöbbször fájdalommal jár — az Ebed-JHVH daloktól 
vett búcsú mégis örömmel tölti el e rövidke tanulmány szerzőjének 
szívét: Mettinger szerint ugyanis túl hosszú ideig (ti. 1892 óta) 
nyomorította meg az exegézist Bernhard Duhmnak a négy Ebed-
JHVH dalról mint a deutero-ézsaiási könyv különálló szövegrétegéről 
alkotott hipotézise (46). Most azonban ő (ti. Mettinger) felébresztette 
Deutero-Ézsaiás értelmezését Csipkerózsika-álmából még a százéves 
határidő lejárta előtt. Akit megvisel a váratlan búcsú, megvigasz-
talódhat: a tudománynak csak hasznára lesz, ha Duhm elmélete végre 
elfoglalhatja helyét az „elavult hipotézisek kuriózumvitrinében” (45). 
Különben is, már elhangzott egy figyelmeztetés.1

Természetesen, aki már hosszabb ideje foglalkozik Deutero-
Ézsaiással, nem becsüli túl ezt a boldog bizonyosságot, mert emlé-
kezni fog arra, hogy az írásértelmezés történetében az Ebed-JHVH-
problematika „végérvényes” megoldásai nem mennek ritkaság 
számba. Ernst Sellinnek becsületére válik, hogy ő újra és újra búcsút 
tudott venni a rejtély véglegesnek vélt válaszadásaitól. Így ennek az 
újabb, „végérvényű”, a probléma eliminálása révén létrejövő megol-
dásnak is helyt kell hagynia azon kérdésfeltevés számára, hogy vajon 

 
* Recenzió Tryggve N.D. Mettinger, A Farewell to the Servant Songs. A Critical Exami-

nation of an Exegetical Axiom (Scripta Minora Regiae Societatis Humaniorum Litterarum 
Lundensis, 1982-1983:3), Lund 1983 könyvéhez. 

1 Vö. T.N.D. Mettinger, „Die Ebed-Jahwe-Lieder. Ein fragwürdiges Axiom” in FS G. 
Gerleman, ASTI 11 (1977/78) 68-76. A jelenleg angol nyelven rendelkezésre álló részletes 
munkának ezt a rövidebb változatát itt már nem vizsgálom.  
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elérte-e a kívánt célt, vagy fennakadt valahol a csipkebokor tövises 
ágain. 

1.1. Mettinger olyan formában fogalmazza meg a problémát, 
mellyel részben már előlegezi is a választ. Duhm hipotézisét, mely 
szerint az Ebed-JHVH-énekek csupán laza, másodlagos betoldásként 
illeszkednek kontextusukhoz (és egy másik istenszolgáról beszélnek, 
mint Deutero-Ézsaiás egyébként), így teszi a vizsgálat tárgyává: Ha az 
Ebed-JHVH-dalok idegen betoldások a szóban forgó szövegösszefüg-
gésben, akkor egy külön szövegréteget alkotnak Deutero-Ézsaiás 
könyvében, és akkor az a feltevés sem elvetendő, hogy egy különböző 
Szolgáról szólnak (9). Ezek szerint már az is a feltételezés ellenkezőjét 
igazolná, ha bebizonyosodna, hogy az Ebed-JHVH-dalok szerves 
alkotórészei a deutero-ézsaiási könyvnek. Pontosan ez a kérdés. 

Habár Mettinger a deutero-ézsaiási könyv kompozícióját helyezi 
érvelése középpontjába, Duhm tartalmi argumentumát is behatóan 
vizsgálja, nevezetesen azt a megfigyelést, hogy az énekekben szereplő 
Szolgáról másfajta leírást kapunk, mint Izráelről, Isten Szolgájáról a 
könyv további részeiben. Az embernek persze az a benyomása támad, 
hogy az igazi csata Mettinger számára itt már eldőlt. Azzal, hogy a 
nyelvezet és a metrum különbségeire vonatkozó kérdéseket már C. R. 
North által elintézettnek tekinti (14),2 önkényesen és nagyobb fárad-
ság nélkül tol félre egy Duhm számára még ismeretlen formatörténeti 
kritériumot. 

1.2. A kutatás jelenlegi állásának rövid ismertetését itt most átugor-
hatjuk. Érdekes azonban Mettinger modellje az elméleti megoldás 
lehetőségeiről. A vitatott szövegeknek szövegösszefüggéshez való 
viszonyával kapcsolatban két lehetőséget különböztet meg: 

A. A „dalok” kezdettől fogva szerves részei voltak kontextusuknak. 
B. Vagy csupán egy későbbi stádiumban kerültek a szövegbe. 

A szerzőség tekintetében a dolog természeténél fogva négy lehetőség 
adódik: 1. Deutero-Ézsaiás, 2. egy előfutár, 3. egy kortárs 4. vagy egy 
kései utód. 

A két alternatívát kombinálhatjuk, és ekkor hipotetikusan a követ-
kező változatokhoz jutunk: B 1-4, és A 1-3 (14). 

Az A 1 lehetőség Mettinger számára gyakorlatilag kizárná az 
Ebed-JHVH-énekek különállóságáról felállított tételt. Az A 2-t vagy az 
A 3-at nyugodtan elhanyagolhatjuk, mert a könyvét összeállító prófé-
ta ezen esetekben bizonyára egyetlen meghatározott értelemmel 
ruházta volna fel a dalokat. De az A 1 lehetőség konkrétan csak azt 
jelentheti, hogy a próféta a vitatott szövegeket az Ézs 40-55 megszakí-
tás nélküli leírásának folyamatában fogalmazta meg… Lehetséges, 

 
2 C. R. North: The Suffering Servant in Deutero-Isaiah (1956) 161kk. 
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hogy Deutero-Ézsaiás szerzőként volt tevékeny, azonban merész felté-
telezés az a gondolat, hogy a 40-55. fejezeteket mint művet „egy 
szuszra” jegyezte le, és akkor sem az egyetlen lehetőség, ha minden 
szövegrész tőle származik. Izgatottan várjuk tehát, hogy Mettinger 
milyen bizonyítékkal akar előállni ezzel kapcsolatban. Ő a továb-
biakban három szinten érvel: a formakritikai, a szerkezeti és a tartalmi 
szinten. 

2. „A műfaj kérdése” feliratot viselő bekezdésben Mettinger másfél 
oldalon át (16-17) kizárólag K. Baltzer tételét vizsgálja, mely szerint a 
szövegek egykor egy „ideálbiográfiát” képeztek, Deutero-Ézsaiás 
pedig megváltoztatott (kollektív) értelemben illesztette be őket művé-
be.3 Az persze még nem cáfolja az iménti hipotézist, hogy a felté-
telezett keretműfaj (ideálbiográfia) több kisebb műfajt is magában 
foglalt: hiszen ettől még elképzelhető lenne, hogy a különböző műfa-
jok egy új, mindent átfogó műfajjá kapcsolódtak össze. Mivel azonban 
a recenzens a szövegek összetartozását nem egy meghatározott keret-
műfaj felől kiindulva próbálja igazolni, hanem a Szolga küldetésére 
vonatkozó koncepció felől, az ideálbiográfiai hipotézist más helyütt 
kell megvédeni Mettingerrrel szemben. Az egyes darabok műfajiságá-
nak kérdése nem érdektelen, de egyetlen esetben sem válaszolható 
meg — ahogy Jeremiás siralmainál sem — egy adott sémába történő 
besorolással. Be kell érnünk az ismert műfajokra való referenciákkal. 
Különben pedig meg kellene vizsgálni, hogy a különböző szövegek 
miképpen utalnak egymásra, vajon egyetlen kompozíció részeinek 
tekinthetők-e, és végül, hogy felmutatnak-e bizonyos közös jellemző-
ket. Az utóbbi kérdésfeltevést el kell halasztanunk addigra, mikor 
majd rátérünk Mettinger tartalomra vonatkozó érvelésének tárgyalá-
sára. 

3. A vitairat második és egyben legfontosabb része viszonylag részle-
tesen foglalkozik a kompozícióval — nem az Ebed-JHVH-dalok 
felépítésével, hiszen ezek önállóságát a szerző kétségbe vonja, hanem 
a deutero-ézsaiási könyv szerkezetével egészében. Mettinger úgy véli, 
hogy itt Duhmnak az egyik legfontosabb kritériumát támadhatja meg, 
amely a szövegek elkülönítése mellett szól. 

3.1. Mielőtt fölvennénk a bizonyító gondolatmenet fonalát, fel kell 
tennünk a kérdést, hogy egy ilyen bizonyítás valójában mit is igazol-
hatna. Habár B. Duhm minden szóban forgó szöveg esetében kimutat-
ta, hogy nincsenek szorosabb kapcsolatban közvetlen szövegkörnye-

 
3 K. Baltzer: „Zur formgeschichtlichen Bestimmung der Texte vom Gottesknecht im 

Deuterojesaja-Buch” in Probleme biblischer Theologie. FS G. von Rad (1971) 27-43; ua., Die 
Biographie der Propheten (1975) 171-177. 



H.-J. HERMISSON 122

zetükkel, és a kontextusuktól minden további nélkül eltávolíthatóak, 
egyben azt is látta, hogy ez más szövegekre is érvényes (1922, 311. o.) 
— így ezt a kritériumot nem szabad túlértékelni. A későbbi 
kutatásban végleg le is mondtak ezen ismérv alkalmazásáról, mert a 
Deutero-Ézsaiás-könyvet nem egy folytatólagosan megírt szövegnek 
tekintették, hanem egyedi szövegek gyűjteményének, melyből min-
den egyes darab hiányozhatna az értelmi összefüggés károsodása 
nélkül, hiszen egy ilyen folytonos összefüggés nem is létezik. Ezután 
már csak az volt a kérdés, hogy az egyes szövegegységeket milyen ter-
jedelemben kell behatárolni. Ha nem akarunk újra visszatérni azon 
belátás elé, melyet lényegében a formatörténet segítségével nyertünk, 
akkor csupán a gyűjtemény egységével és a gyűjtő szerkesztési elvei-
vel kapcsolatban tehetünk fel kérdéseket. Eleve nem zárható ki, hogy 
maga Deutero-Ézsaiás volt a szerkesztő, és a szóban forgó könyv 
végső változatként az ő keze nyomát viseli. De ez a feltevés csak 
akkor tartható, ha éppolyan mentesek vagyunk az irodalomkritikai 
aggályoktól, mint a vizsgált tanulmány szerzője. Mivel azonban abban 
az írott anyagban, melyet ő a könyv kompozíciójának igazolására 
használ, jópár vitatott eredetű szöveg is található, előbb az 
irodalomkritikai kérdéseket kellene megválaszolni, mielőtt azt állíta-
nánk, hogy Deutero-Ézsaiás egy tudatos szerkesztői elv szerint járt el. 
Különben csak egy vélhetően sokkal későbbi „végső változat”-hoz 
jutunk, melyben az Ebed-JHVH-dalok eredeti értelme régen megvál-
tozhatott: pl. egy individuális jelentéstartalomtól egy máig uralkodó 
kollektív magyarázatig, melyet a szövegösszefüggés tesz látszólag 
kézenfekvővé. Azonban még ha feltételeznénk is, hogy Deutero-
Ézsaiás teológusíróként munkálkodott, és könyvét íróasztal mellett 
állította össze (Mettinger nyilvánvalóan ezt lehetőséget (A 1) részesíti 
előnyben), ebben az esetben is nyitva marad a kérdés, hogy a Szol-
gáról, illetve az Izráelről mint Szolgáról szóló, művészien komponált, 
hasonló értelmű szövegek vajon ugyanazt akarják-e közölni. Itt me-
gint csak nem a szövegek elhelyezésének, hanem a tartalmi szempon-
toknak kellene döntő szerephez jutniuk — hacsak a különleges kom-
pozíció nem adna kényszerítő erejű utasításokat arra nézve, hogy 
hogyan kell őket értelmezni. 

3.2. Mettinger C. Westermann és R.F. Melugin munkáinak kritikus 
folytatójaként először is a himnuszokat tekinti a könyv tagoló egysé-
geinek. Ezek közé sorolja az Ézs 42,10-13; 44,23; 45,8; 48,20k.; 49,13; 
51,3; 52,9-10; 54,1-3-ban található szövegeket,4 majd Westermann-nak 
a dicséretek kompozíciós szerepéről kialakított tételét teszi a vizsgálat 

 
4 Ahogy C. Westermann: „Sprache und Struktur der Prophetie Deuterojesajas” in 

Forschung am Alten Testament (ThB 24) (1964) 92-170, különösen: 157 kk.; vö. R.F. 
Melugin, The Formation of Isaiah 40-55 (BZAW 141) (1976). 
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tárgyává. Westermann a dicséretek tagoló funkcióját a 44/48/49. fe-
jezetek esetében a hosszabb szakaszok reszponzórikus lezárásaként, a 
45,8-ban pedig a Küroszról szóló részletek befejezéseként határozta 
meg, a 42/49/51. fejezetek dicséreteit a másodlagosan betoldott (és 
másodlagosan kibővített) Ebed-JHVH-dalok reszponzóriumainak 
tekintette. Mettinger nem tartja megalapozottnak a himnuszok külön-
böző (elsődleges/másodlagos) kompozíciós szerepének elkülönítését, 
és megpróbálja bebizonyítani, hogy ezek a szövegek nem csak a 
korábbiakra utalnak vissza, hanem a következőkkel is szoros össze-
függésben vannak. 

Ezen az úton jut a következő eredményhez (20k.): Hosszabb szö-
vegegységek mellett három rövidebb szakaszt magasztaló énekek 
fognak közre, és ezáltal ki is emelik őket: a Kürosz-szöveget (44,24-
45,7) és a két másik szöveget, melyek a Szolgáról szólnak (49,1-12 és 
52,13-53,12). Ezek így fontos kompozícíciós szerephez jutnak: a könyv 
közepén található 49,1-12 az Izráelről (40-48) és a Sionról (49-55) szóló 
részek között teremt kapcsolatot, és a két másik szöveg nagyjából 
szintén megfelezi a könyv egyik, illetve másik felét. 

3.3 A kompozíció eddig felvázolt képe lenyűgöző, de kiállja-e a 
közelebbi vizsgálat próbáját? Ami a himnuszoknak a megelőző és a 
következő szövegekre való vonatkozását illeti, Mettinger részint 
elgondolkodtató megfigyelésekkel áll elő: a 48,20-ban és a 49,6-ban is 
előfordul a „föld határáig” kifejezés, és a 48,21-ben, valamint a 49,9-
12-ben hasonló módon jelenik meg az exodus-motívum. Nos, az 
utóbbi összevetés túlmutat a tulajdonképpeni Ebed-JHVH-szövegen, 
az elsőként említett összefüggés pedig nem több, mint egy címszókap-
csolat, ameddig nem tudunk összefüggést felmutatni Izráelnek a föld 
végső határáig elhangzó dicsérő éneke, illetve JHVH-nak a Szolga 
által véghez vitt világméretű üdvtette között. Ez írásmagyarázati kér-
dés, amelyet most nem taglalunk, mindenesetre itt feltételezhető egy 
kompozitorikus szerkesztői szándék. Ezzel ellentétben nem figyelhető 
meg egyértelműen ilyesfajta szándék az 52,10 és az 52,15/53,1 között 
(vezérszavak: „JHVH karja” és „látni”), hiszen a himnikus szófordula-
tok és az Ebed-JHVH-dal között álló versek (52,11-12) nem sorolhatók 
be egyszerűen a „himnikusan színezett egységek” (20) kategóriájába. 
A 42,10-13-ban található himnusz sokkal inkább a következő 
versekhez kapcsolódik, mint az előzőekhez, az 54,1-3 pedig szintén 
csupán a következő szöveggel van kapcsolatban, és semmi köze az 
előtte álló Ebed-JHVH-énekhez.5

 
5 Erre Mettinger is utal (19), és ezzel éppen Westermann reszponzórium-tételét 

akarja megcáfolni. Azonban az 54,1-3-ról mint a kompozíció eszközéről Westermann 
nagyon bölcsen lemondott, és az „eszkatologikus dicséretek” felsorolásánál csak záró-
jelben említette az 54,1-2-t (uo. 157). 
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Mindenekelőtt azonban tekintettel kell lennünk annak az anyag-
nak a sokféleségére, amelynek itt „himnusz”-ként a szerkesztői vezér-
elvet kellene biztosítania. Egyértelmű és önálló himnusz csupán a 
42,10-13. A 44,23-ban és a 49,13-ban, valamint a 48,20k-ben a himnusz 
része egy nagyobb egységnek, és ez érvényes az 52,9-10-re is. Ha meg 
is engedjük ezeket a változatokat, akkor sem tekinthetők ezek a szöve-
gek már olyan egyértelműen tagoló elemeknek: főképp akkor nem, ha 
itt egy szabadon alkotó íróprófétát képzelünk el, nem pedig egy 
redaktort, akinek be kell érnie a rendelkezésére álló anyaggal. Még 
problematikusabbak a fennmaradó szövegek: az 54,1kk egyáltalán 
nem himnusz, hanem üdvprófécia, amelynek bevezető szakaszát 
himnikus stilizáltság jellemez. Ezentúl a szöveget — legalábbis a 10. 
versig6 — egy nagyobb egységnek kell tekinteni, tehát semmiképpen 
sem lehet összevetni a rövidke kompozíciós elemekkel. Az 51,3 ese-
tében először a szövegbeli tényállást kellene tisztázni (miként azt 
Westermann megkísérli), mert azt, hogy a próféta a kompozíció ked-
véért itt megelégedett volna egy hiányos himnusztöredékkel, nehéz 
elhinni. 

Végül csupán a 45,8 marad a szépen felépített konstrukció közpon-
ti tartópilléreként. Hogy ebben a versben egy kései redaktor (egy 
későbbi nagy tudóshoz hasonlóan) egy himnuszt vélt felfedezni, még 
el tudnánk képzelni. Azonban az, hogy Deutero-Ézsaiás ennyire félre-
értette volna saját szövegét, elképzelhetetlen. Valóban nem tartalmaz 
ez a vers egyetlen dicsőítésre vagy örvendezésre való felhívást sem, 
sem egy himnikus „ki”-t, sem pedig egy himnuszkorpuszt. Sokkal in-
kább a Teremtő igéje ez. Ő az, aki megszólal, aki az egeknek és a fel-
hőknek megparancsolja, hogy esőt, áldást és termékenységet árassza-
nak (nem pedig dicséretet!), hogy szabadulás sarjadjon a földből, mert 
„én, az Úr, teremtettem mindezt” (a koincidencia perfektuma). Kü-
roszhoz ennek semmi köze sincs.7 Éppígy nincs köze e versnek az 
utána következőkhöz, attól eltekintve, hogy a szövegek mindegyike 
JHVH teremtő munkájáról beszél. 

Mielőtt következtetéseket vonnánk le ezekből a megfigyelésekből, 
előbb be kell mutatnunk a mettingeri konstrukció befejező részleteit 
is. 

3.4. A következő szakasz (21-23) a deutero-ézsaiási könyv prológu-
sával és epilógusával foglalkozik, és felhívja a figyelmet egyrészt a 
40,6-8 és az 55,10,11, másrészt a 40,1-11 és az 52,7-12 már ismert 
összefüggéseire. Ezen kívül Mettinger a teljes 40. fejezetet prológus-
 

6 Talán egészen a fejezet végéig. 
7 A wytarb szuffixumának problémáját itt nem taglaljuk, ám Deutero-Ézsaiás máshol 

sehol sem mondja, hogy őt — Küroszt — JHVH teremtette; a 46,11-ben található rxy az 
eseményre vonatkozik. Megint csak arra lehetne gondolni, hogy egy redaktor így értette 
félre, és ezért toldotta be. 
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ként próbálja értelmezni, és a 12-31. verseket a könyv központi rész-
leteinek megelőlegezéseként magyarázni: a 12-26. versek az első rész 
igéit előlegezik, melyek JHVH egyedülállóságáról beszélnek, a 27-31. 
versek pedig az Izráel hitetlenségével kapcsolatos ellenvetéseket szó-
laltatják meg, melyek különösen a második részben válnak hangsú-
lyossá. Ez a nagyvonalú felosztás és besorolás természetesen általáno-
sító és önkényes, de érintetlenül hagyhatjuk, mert a dolog megér-
téséhez semmivel sem járul hozzá. 

3.5. Fontosabb az ezután következő szakasz, mely az Ebed-JHVH-
dalok tagoló funkciójáról szól (23-28). A tanulmány szerzője először a 
49,1-12 centrális szerepét próbálja igazolni, amely bizonyos „híd”-
szerepet tölt be: egyrészt a könyv két fő részére való vonatkozások 
révén, másrészt a szöveget közrefogó himnuszok művi konstrukciója 
által. (A 48,20k. az 52,7-12-vel, a 44,23 pedig a 49,13-mal állna szoro-
sabb összefüggésben.) Az utóbbi páros hasonlósága föltűnő, az előb-
bié megmarad az általánosság szintjén, és csak az 52,7-10-nek a 11k. 
versekkel való kibővítése révén válik lehetségessé. Sőt a perfektumi 
himnuszrészlet (52,9b) jobban is illik a 44,23-hoz és a 49,13-hoz. A 
központi darab vonatkozásai a könyv két fő részéhez inkább azt 
húzzák alá, hogy Deutero-Ézsaiás itt mint Deutero-Ézsaiás szólal meg, 
egyébként pedig nem különösebben érdekesek. Például jóllehet, hogy 
a 49,2-nek a (nézetem szerint másodlagosan beillesztett) 51,16 ellen-
párja, de a 40,27-ről aligha mondható el ugyanez. Egyébként a 49,1-6 
több közös vonást mutat a könyv első, a 49,7-12 pedig inkább a 
második részével. 

3.6. Az így megkonstruált himnikus felépítményből kiindulva a 
Kürosz-jóslatnak (44/45) rendelkeznie kellene az 51,3 és az 52,7-12 
himnuszai közül való ellenpárral. Azonban az a szöveg, amely a 
Kürosz-textusnak „nyilvánvalóan” (ti. a feltételezett kompozíció 
miatt) megfelel, nem más, mint az Isten Szolgájáról szóló részlet (25). 
Mettinger a 41-42,13 elemzése által bizonyítottnak gondolja, hogy 
Kürosz, valamint az Isten Szolgája között fennáll bizonyos összefüg-
gés: a Küroszról szóló szövegeket kétszer is egy Ebed-JHVH szöveg 
követi (41,1-7/8-13; 41,21-29/42,1-9). Ezenkívül a királyi prediká-
tumok egész sora éppúgy érvényes Küroszra, mint Isten Szolgájára. A 
két alakkal történő játék — Mettinger szerint — a könyv első részében 
pozitív viszonyt mutat, ellenben a második részben a szenvedő Szolga 
az antihős: míg Kürosz feladata Babilon lányának megsemmisítésére 
irányul, addig a szenvedő Szolgáé Sion lányának felmagasztalására 
(26). 

3.7. Ez egy tetszetős felépítmény, de hogy állva marad-e, az a 
tartópillérek terhelhetőségétől függ. Ezek esetünkben a valós vagy 
vélt himnuszok. Az 51,3 töredék szükség esetén még csak nélkülöz-
hető lenne, de a 45,8 és az 54,1kk. keretszövegekről nem lehet 
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lemondani. Azonban ezeknek mint a felépítmény szempontjából fon-
tos tartóoszlopoknak teherbíró képessége kérdéses volt. Vitathatatlan, 
hogy Kürosz és az Isten Szolgája között kimutatható bizonyos pár-
huzam, de ez másik síkon található, mégpedig a dávidi-királyi fela-
datkör különféle tisztségviselőkre való felosztásának szintjén. Az 
utolsó Ebed-JHVH-szövegben semmi sem utal arra, hogy Isten 
Szolgájának a szenvedése speciálisan Sion felmagasztalása érdekében 
történnék, és a Babilon (kontra Sion) leányára való utalás sem jelent 
sokat, mert Sion leányát az Ézs 53 előtt csak egyszer említi a szerző 
ezen a néven. Tagadhatatlanul fellelhető Mettingernél néhány találó 
megfigyelés, de a kísérlet, hogy ezekből a deutero-ézsaiási építkező 
elvet rekonstruálja, számomra nem tűnik sikeresnek. 

Ezért ajánlatos lenne figyelmünket  még egyszer a könyv egyes 
részleteinek szentelni. Így — a példa kedvéért — a 41-42,9-ben felfe-
dezhetünk egy rövidebb szövegkompozíciót, melyben épp a 42,1-4 
idegen betoldásnak tűnik, hiszen a 42,5-9 az első négy vers „átugrásá-
val” a 41. fejezet utolsó verséhez kapcsolódik.8 K. Elliger ugyanígy 
valószínűsíti, hogy a 42,10-13-ban található himnusszal egy újabb 
gyűjtemény veszi kezdetét, amely a 44,23 dicsérő énekével zárul.9 Ez 
után Kürosz-szövegek egész sora következik — himnikus keret 
nélkül. 

A további szövegállomány vizsgálata nehézkesebb, mert az erede-
tiség kérdése egyre elodázhatatlanabbá válik. A 48. és az 54. fejezet 
után szembetűnő a törés figyelhető meg, és az is feltételezhető, hogy a 
49,1-6 az előző és a következő szöveggel együtt kompozitorikus sze-
reppel ruházódik fel. Azonban a második Ebed-JHVH-ének, biztos, 
hogy nem ezzel a céllal fogalmazódott; csupán más szövegekkel 
kombinálva és részben másodlagos bővítéssel tud egy ilyen funkciót 
betölteni. Mindezek után számomra nem tűnik lehetségesnek, hogy a 
deutero-ézsaiási könyv végső, szerkesztett változatának analíziséből 
kiindulva vonjunk le következtetéseket az egyes szövegek eredeti 
jelentésére nézve. Még egyszer megismétlem: ha igazolható lenne, 
hogy a végső forma magától Deutero-Ézsaiástól származik, akkor sem 
lenne bizonyos, hogy az „Isten Szolgája” megnevezés alatt mindenütt 
ugyanazt a személyt kell értenünk. Ez fölveti a szövegek tartalmi 
kérdéseit, mellyel Mettinger a záró bekezdésben foglalkozik. 

4. Szuggesztív az az eljárás, mellyel Mettinger mindenegyes Ebed-
JHVH szöveg tartalmi azonosságait kimutatja: először felsorolja a 
lenyűgöző egyezéseket, ezután a csekély számú eltérés csak látszóla-
gosnak tűnik. Ha ehhez hozzátesszük a szerinte kényszerítő erejű 

 
8 Vö. K. Elliger, Deuterojesaja (BKAT XI/1) (1978) 230. 
9 K. Elliger, uo. 370 és 450. 
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kompozíciós megfigyeléseket, akkor nem is marad más lehetőség, 
mint a négy eddig vizsgált szövegben megjelenő „Isten Szolgájá”-t 
kollektív módon értelmezni, és legfőképp lemondani ezen szövegek 
egyedi interpretációjának lehetőségéről. Azokat a differenciákat, 
melyeket itt szokás ellenérvként felhozni, majd az értelmezés 
elintézni… 

Nos, ahogy fentebb rámutattam, az építkezési terv rekonstrukciója 
számomra tarthatatlannak látszik. Mettinger vázlatában is megtartja 
kitüntetett szerepét két speciális Ebed-JHVH-szöveg. Felmerül a 
kérdés, hogy akkor járunk-e el a nekik megfelelő módon, ha jelentésü-
ket a bővebb szövegkörnyezet jelentéséhez igazítjuk. 

4.1. Egy szerkezeti megokolás, melyet a szerző most még egyszer 
határozottan érvényre juttat, a 41,8-13 és a 42,1-9 párhuzamos elhe-
lyezkedése: mindkét szöveg egy-egy perbeszéd után következik, 
melyek az idegen népek és isteneik ellen irányulnak, és ezekben Kü-
roszra központi szerep hárul (30 k.). Véleményem szerint ez nem az 
eredeti kompozíció terméke, hanem egy későbbi redakció műve, de ez 
most nem lényeges. A párhuzamos elhelyezésből (a párhuzamos 
szófordulatokkal együtt — vö. lent) Mettinger minden további nélkül 
azonos jelentéstartalomra következtet: ha a 41,8 kk-ben említett Szolga 
Izráel, akkor a 42,1kk-ben is annak kell lennie. A szerző azonban csak 
nagy általánosságban vette figyelembe a kontextust — két alkalommal 
Kürosz / két alkalommal Szolga — és nem gondolt arra, hogy a 
(másodlagos) elrendezés alaposabb meggondolással történt, mintsem 
feltételezi. Az első perbeszéd ugyanis azt hangsúlyozza, hogy a nagy-
birodalmak pusztulása JHVH műve Kürosz keze által, és éppen erre, 
ti. Izráel ellenségeinek romlására és eltűnésére utal az Izráelhez mint 
Isten Szolgájához intézett szózat. Izráel szolga volta tehát abban áll, 
hogy az Úr segíti, és gondviselő szeretettel viseltetik iránta. Ezzel 
szemben a második perbeszéd kifejezetten a perzsa király diadalme-
netéhez kapcsolja a „prófétai jövendölést”. Ehhez viszont a prófétára 
is szükség van — a 27. versben egyértelműen róla van szó: „Én 
küldtem Jeruzsálembe azt, aki örömhírt vitt”. Ezután következik a 
másik szöveg, mely arról a Szolgáról beszél, aki nemcsak az Úr sege-
delmét élvezi, hanem igehirdetői feladattal is megbízatott — ha a 
kompozíció bír valamiféle jelentéssel, akkor most csakis a prófétai 
Szolgáról lehet szó. A két Szolga (Izráel és a próféta) közötti párhu-
zam éppen ebben az értelemben nyeri el sokatmondó jelentését, mert 
a jövendölés mindkét Szolga (Izráel és a próféta) létét szükségessé 
teszi: a választott népét, melyet megsegít az Isten, és a prófétáét, aki 
ezt a segítséget megjövendöli. 

Amint említettem, nem osztom azt a véleményt, hogy ez a kompo-
zíciós elrendezés itt eredeti — a Kürosz-orákulum (42,5-8!) eredetileg 
vélhetően a második perbeszédet követte a 41,27-ben elhangzó állítás 
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igazolásaként. Mindenesetre a redaktor, aki erre a helyre illesztette be 
az Ebed-JHVH-szöveget, még pontosan tudta, hogy itt a prófétai 
Szolga jöhet számításba. 

4.2. Mettinger az Ebed-JHVH szövegek áttekintésekor nem vitatja, 
hogy JHVH Szolgája akár „a” (vagy „egy”) próféta is lehet (30), lega-
lábbis a 44,26 esetében. Egyébként tanulmányának ebben a részében a 
„Szolga” kollektív értelmezését támogató közismert és éppen elégszer 
megcáfolt érvekkel találkozunk, melyeket csak a (talán K. Budde által 
inspirált) lendületesség tüntet ki, mellyel itt ismét megjelennek. Én 
most csupán a legfőbb érvvel és néhány különlegességgel szeretnék 
foglalkozni. 

Már régóta — Duhmnál is — nyilvánvalóak voltak azok a feltűnő 
hasonlóságok, amelyek a szolga Izráelt, valamint a dalok Szolgáját 
egyaránt jellemzik. Ma már azonban nem elégedhetünk meg a hason-
ló predikátumok ismételt felsorolásával, hanem tekintettel kell len-
nünk a tényállás azon interpretációjára is, amely S. Mowinckelnél, 
majd W. Zimmerli alapvető szótárcikkében fordul elő.10 Arról van 
tehát szó, amit címszavakban a prófétai Szolga aktív, és Izráelnek 
mint Szolgának passzív szerepeként emlegetnek. Hogy a két Szolga 
kölcsönös viszonya ebben nem merül ki, a recenzens 1981/82-ben két 
tanulmányban kívánta megmutatni.11 A két szerep egymáshoz való 
viszonyához például az is hozzátartozik, hogy a speciális Ebed-JHVH 
szövegek Szolgája Izráel egészének reprezentánsa oly módon, hogy ő 
akkor is bízik JHVH-ban, amikor Izráel kételkedik. Ebben az összefüg-
gésben kell látnunk a 49,4 és a 40,27 között fennálló kontraszt-
párhuzamot. Mettinger alaptalanul gondolja úgy (32), hogy a 40,27-
ben felbukkanó rezignált Izráel időközben megváltozott. 

4.3. A két Szolga elkülönítése természetesen a különböző Ebed-
JHVH szövegek eltérő értelmezését feltételezi. De nem kell azt gon-
dolnunk, hogy ezek a szövegek a kontextustól függetlenül kerültek 
ide, illetve hogy egy későbbi költő tollából származnak. Éppen ellen-
kezőleg: a két Szolga szoros és kölcsönös kapcsolata az igazán döntő 
mozzanat. Ez a viszony nem akkor válik érthetővé, ha egyszerűen 
felsoroljuk a szókészletben fellelhető azonosságokat, hanem ha meg-
vizsgáljuk, hogy ezen predikátumok miként magyarázhatóak az adott 
szövegösszefüggésekből. Így rögtön világossá válik például, hogy 
Izráel választott Szolga, akit JHVH üdvözítő jobbja őriz, hogy megta-
pasztalhassa az Úr segítségét (41,8-13). Ezzel szemben a 42,1-4-ben 
felbukkanó kiválasztott Szolgát kézen fogva vezeti JHVH, mert neki 
 

10 S. Mowinckel, „Der Knecht Jahwäs” (1921) 3 k.; W. Zimmerli, „Art. pais theou” in 
TWNT 5: 661.  

11 H.-J. Hermisson, „Israel und der Gottesknecht bei Deuterojesaja” in ZThK 79 
(1982) 1-24; ua.: „Der Lohn des Knechts” in Die Botschaft und die Boten, FS H. W. Wolff 
(1981) 269-287. 
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egy küldetést kell teljesítenie. Az ehhez hasonló eltéréseket legalábbis 
észre kell vennünk, habár jelen esetben az egyik leírás nem zárja ki 
teljesen a másikat, illetve később kiderül, hogy a JHVH szabadítására 
reagáló magasztalásban Izráelnek is aktívan közre kell működnie. A 
himnuszok valódi funkciója a dicséretre való felszólítás. A részlet-
kérdések tekintetében hadd utaljak a megnevezett tanulmányokra. 

Mettinger gondolatmenetének némely részletét még ki kell igazíta-
nunk. R.F. Melugin12 nyomdokain haladva a 42,3 metaforáit így értel-
mezi: „The Servant Israel is not to rely on the ‘broken reed’, Egypt, 
and then crush it” (31). Ez az én bibliai szövegemben nem található 
meg, és csak akkor csenhető bele, ha egymástól független kifejezéseket 
allegorizálunk. Megkérdezhetnénk, hogy — Meluginnak a füstölgő 
mécsessel kapcsolatos ragyogó kijelentése ellenére — miként lehet 
eljutni a második metafora ilyetén értelmezéséhez. Mellékesen a 
szövegben al található és nem la, tehát nem is fordítható jussivusként. 

Az egyes és a többes szám közötti váltás a 42,6+9 versekben nem a 
Szolga kollektív felfogásából magyarázható (31 k.) — erről itt egyálta-
lán nincs szó —, hanem a 9. versnek a szerkesztett változatban betöl-
tött záró funkciójából. 

A 49,2 magyarázatánál aligha szabad a másodlagos betoldásnak 
mutatkozó — az ézsaiási könyv két versére is utaló — 51,16-ra hivat-
kozni (32 k.) (vö. Ézs 49,2 és 59,21). 

Végül az 51,7-8 az 50,4-9-ben található Ebed-JHVH-ének utólagos 
interpretációjának egyik darabja. Ez az interpretáció szemmel látha-
tóan már az 50,10-11-ben elkezdődik. A szolga már itt példaképpé vált 
azok számára, akiknek a sötétségben járva is meg kellene őrizniük 
bizalmukat JHVH-ban.13 Emellett a mettingeri kompozíciónak is elle-
ne mondana, ha az először hithűnek ábrázolt Szolgát később az Úrban 
való bizalomra szólítaná fel a próféta (33). 

4.4. Mindezek után — kissé túlozva — kijelenthetjük, hogy csupán 
egyetlen érvet lehet felhozni az egyszerű kollektív értelmezés mellett, 
és ez a 49,3-ban megtalálható „Izráel” megnevezés. Aki — mint N. 
Lohfink14 — ezt akarja tenni minden további gondolkodás mértékévé, 
annak meg kell magyaráznia az 5. és 6. versben megjelenő infini-
tivusokat. Mindenekelőtt K. Budde vetette fel a szöveg ily módon való 
értelmezésének lehetőségét Duhmmal szemben,15 és ez az ő néző-
pontjából (a bélpoklos rabbiról mint Isten Szogájáról alkotott tézis 

 
12 Uo. 99. 
13 A 10. vers szintaktikai struktúrája csak ezt a fordítást engedélyezi: „aki a sötétség-

ben jár…, az bízzék…”; vö. a perfektumból imperfektumba történő váltással. 
14 N. Lohfink, „‘Israel’ in Jes 49,3” in Wort, Lied und Gottesspruch, FS J. Ziegler (1972) 

217-229. 
15 K. Budde, Die sogennanten Ebed-Jahwe-Lieder und die Bedeutung des Knechtes Jahwes 

in 40-55. Ein Minoritätsvotum (1900). 
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ellen vívott küzdelemben) érthető is volt. Az infinitivusoknak a kol-
lektív interpretációhoz való igazítása az 5aβb eliminálása által még 
csak-csak sikerül Lohfinknak — ekkor azonban felmerül a kérdés, 
melyik szövegjavítás könnyebb. Mettinger az 5. és 6. vers teljes szöve-
gét át kívánja értelmezni, és újból felveti a régről ismerős kérdést az 
infinitivusok logikai alanyáról (JHVH vagy a Szolga). Ő az ézsaiási 
könyv más szövegeinek kijelentései alapján JHVH mellett dönt. Azon-
ban a választási lehetőség, mint már korábban, itt is félrevezető. Nem 
az a kérdés, hogy JHVH vagy a Szolga, hanem az, hogy JHVH egye-
dül vagy az Ő Szolgája révén. (Bizonyos párhuzam fedezhető fel a 
43,20-ban: JHVH folyamokat fakaszt a pusztában, hogy inni adjon 
népének; vö. 42,7-tel is). A kérdés a nyelvhasználat és a tények szint-
jén dől el. Hadd mutassam be ezt éppen az 5. versen. A Gesenius-
Kautzsch híres 114o paragrafusa nyelvtanilag természetesen kétségbe-
vonhatatlan: az infinitivusok a latin gerundiumhoz hasonlóan 
megjeleníthetik a kísérő körülményeket. Ám ez még nem indokolja az 
igehely kollektív értelmezését, mert ebben az esetben nyelvileg egy 
rendkívül kitekert fordulat jönne itt létre: „aki engem (=Jákóbot / 
Izráelt) már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákóbot 
hozzá vezessem”. Egyetlen ember sem fogalmaz így, Deutero-Ézsaiás 
meg végképp nem. Az 5aβ-ban „Jákób” és „Izráel” helyett sokkal 
inkább azt az „én”-t várjuk, aki az 5aα-ban megjelenik, és ez az infini-
tívuszok célhatározós értelmezésére ugyanígy érvényes. A tényeket 
vizsgálva, kollektív felfogás esetén az infinitívuszok célhatározóként 
és gerundiumként való kezelése egyaránt lehetetlen. Budde az 5aβ-
ban az exodusban látta a „kísérő körülményt”: Izráel a kivonuláskor 
vált Isten Szolgájává. Ám a fennmaradó nyelvi nehézségektől elte-
kintve Deutero-Ézsaiás számára a kiválasztásról szóló kijelentés („már 
anyám méhében/től szolgájának teremtett”) nem az exodushoz kö-
tődik: sokkal inkább az ősatyákban választotta Isten Izráelt szolgájává. 
Ennek a kiválasztásnak kísérő körülményeként az 5aβ kijelentései 
semmiféle jelentéssel nem bírnak. A célhatározós felfogás éppily 
kevés értelemmel bírna: „JHVH kiválasztott engem (Jákóbot=Izráelt), 
hogy Jákóbot (mikor? régen? miután Izráel elpártolt Istentől?) hozzá 
térítsem.” Ez még azzal is kiegészül, hogy a Szolgának éppen a királyi 
kiválasztottságra utaló predikátumai irányulnak egyfajta megbíza-
tásra. Végül azt is megemlíthetjük, hogy a 44,21 k-ben előforduló 
próféta (elvileg mindig, de itt  még egyértelműbben) éppen azon 
fáradozik — ami a megbízatása —, hogy Izráelt JHVH nevében 
JHVH-hoz térítse, azáltal, hogy az isteni üdvígéret elodázhatatlan 
elfogadására emlékeztet. Amennyiben a próféta ezt az ígéretet JHVH 
beszédeként hirdeti, senkinek sem jut eszébe feltételezni, hogy JHVH 
itt a saját prófétai Szolgájával konkurrál. A 6. verssel kapcsolatban is 
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hasonló megfontolásokat említhetnénk, de ezekkel itt most nem 
foglalkozunk. 

Röviden összefoglalva: Sehova sem vezet, ha az infinitivusokat át-
értelmezzük egy erőltetett kollektív megoldás érdekében. Ha egy 
modifikált kollektív megoldáshoz akarunk jutni, akkor az „ideális” 
Izráel vagy annak reprezentánsa irányában kell gondolkodnunk. Be-
vallom ezen a helyen, hogy a kérdésnek az „ideális Izráel” által 
történő megválaszolása számomra többé-kevésbé elfogadható, csak 
modifikálni kell, valamint hozzátenni, hogy most bizonyos érte-
lemben a próféta képviseli az „ideális Izráelt”. 

4.5. Végül a Szolga jogos vagy jogtalan szenvedésére tér ki a tanul-
mány (42 k.). Mettinger jópár bizonyítékot gyűjt össze, hogy az Ézs 
53-at is Izráelre értelmezhesse. Egy helyütt utal arra, hogy Izráelt 
Deutero-Ézsaiásnál igaznak lehet jellemezni, de az Ézs 51,7 nem 
elegendő bizonyíték ennek alátámasztására. Éppilyen csekély ered-
ménnyel jár a 40,2-ben fölbukkanó µylpk-mal kapcsolatos megfontolás, 
mert ha a bűn most már el is töröltetett (sőt akár ha többszörösen is 
jóvá van téve), az Ézs 53-ban vétlen, múltbéli szenvedésről van szó. 
Az a feltételezés sem felel meg a szöveg abszolút kijelentéseinek, hogy 
Izráel a — Mettinger szerint a középső részben megszólaló — pogá-
nyokkal szemben relatíve ártatlan (K. Budde alapján). Végül Mettin-
ger is egy ideális (nevezetesen a fogságban élő) Izráel képéhez érkezik 
el, amely már a Jer 24 fügével telt kosarának látomásában és az Ez 
11,14kk-ben is Izráel jobbik részét képviseli. De eltekintve attól, hogy 
ez a megkülönböztetés Deutero-Ézsaiásnál sehol máshol nem fordul 
elő, a hasonló szövegek a száműzetést nem tekintik vétlen megpró-
báltatásnak. Ha ki is mondjuk Deutero-Ézsaiással, hogy most Isten 
Izráelt (nemcsak a fogságban lévőt) igaznak nyilvánítja, az nem jutott 
a próféta eszébe, hogy a népet „simul justus et peccator”-ként jelle-
mezze (43). 

Az Ézs 53 magyarázatával kapcsolatban még egyet s mást meg kel-
lene említenünk. Csupán két problémára utalok. Egyrészt meglep, 
hogy a szerző a középső részben megszólaló sokaságot olyan magától 
értetődő módon azonosítja az idegen népekkel, közben pedig minden 
más megoldást elutasít — mintha a korábbi exegéták már nem mérle-
gelték volna százszor is az itt felhozott érveket, és nem döntöttek 
volna oly sok esetben — ugyancsak alapos megokolással — egy másik 
megoldás mellett. Másrészt a bűnbak szerepkörét túlságosan meg-
terheli, ha még az Ézs 53 kollektív jelentését is hordoznia kell. 
Mégpedig ily módon: amennyiben a bűnbakra itt többször is (?) utalás 
történik, annyiban ez egy Izráelről szóló példázat: ahogyan a bakot 
kiűzték a pusztába, úgy ment Izráel is a száműzetésbe. Azonban arról, 
hogy a bűnbakot a gonoszok közé temették volna, persze, nem tu-
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dunk semmit. Megújult életéről és számos utódáról pedig még keve-
sebbet. 

5. Legyen elég ennyi: a többi már ízlés és megítélés kérdése, és ezekről 
tudvalevőleg nem érdemes vitatkozni. A dávidi tradíció „demokrati-
zálódásával” kapcsolatos záró megfontolások sem járulnak hozzá 
semmi lényegessel az témához.. Számomra abban rejlik a tanulmány 
legfőbb érdeme, hogy a deutero-ézsaiási könyv redakciójának szerteá-
gazó kérdéskörét újból megkísérli megoldani. Ezen vállalkozás érde-
kében Mettinger megfigyeléseinek jelentős részét majd újból át kell 
gondolni, akkor is, ha — nézetem szerint — másképp, mint ahogyan ő 
tette. Mindenekelőtt figyelemmel kell lenni a deutero-ézsaiási könyv 
irodalmi anyagának bővülésére, mert az, hogy itt közvetlenül a pró-
féta írói művével van dolgunk, kevéssé valószínű. 

Ezzel szemben sikertelennek vélem a szerző azon kísérletét, hogy 
az Ebed-JHVH-problémakört kompozícionális megfigyelések segítsé-
gével kívánja megoldani. Ez a vállalkozás nem is vezethet sikerre 
addig, amíg abból az alternatívából indul ki, hogy a szövegek vagy a 
Duhm által megállapított (az összefüggésekből kiragadható) irodalmi 
réteget képviselik, vagy pedig éppúgy értelmezendők, mint az Izrá-
elről, Isten szolgájáról szóló szövegek. 

Ha itt a kollektív értelmezésnek nyomatékosan ellene is szólottam, 
nem áltatom magam azzal az illúzióval, hogy a jövőben el kell bú-
csúznunk az ilyesfajta magyarázattól. Sőt ezt helytelennek is 
tartanám, mert minden egyoldalú megoldás e komplex problémakör 
esetében elvéti a célt. Reméljük, hogy Mettinger búcsúja az Ebed-
JHVH-daloktól nem végérvényes, és egy napon ismét azok között kö-
szönthetjük őt, akik a Deutero-Ézsaiásnál felbukkanó többféle isten-
szolga egymáshoz való viszonyán töprengenek — a számos tévedési 
lehetőség dacára, mellyel minden úton számolnunk kell.  
 
 
© Hans-Jürgen Hermisson, „Voreiliger Abschied von den 

Gottesknechtliedern” in Theologische Rundschau 49 (1984), 209-222.  
(fordította: Marton Sándor) 
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Press 2005, xvii + 420 pp., ISBN 0-334-04017-5. 

A kötet első két írásától eltekintve a többi 
a skóciai St Andrews egyetemén 2004 jú-
niusában az Ószövetség értelmezésének 
és a társadalom-udományoknak a kap-
csolatával foglalkozó konferencia előadá-
sainak szerkesztett változatát adja az ol-
vasó kezébe. 

A nemzetközi kutatógárda az antro-
pológia, a makró-szociológia és a társa-
dalmi-pszichológia tudományos módsze-
reit alkalmazza az Ószövetség elemzése 
során. Innovatív írásaik révén megele-
venedik az izraeli társadalom, vallás és a 
szent iratok. 

A szerkesztő elméleti megalapozó írá-
sait követően három nagy egységbe ren-
dezte a szerkesztő a cikkeket. Az első ál-
talános bevezetést ad arról, hogy a társa-
dalomtudományi modellek miként alkal-
mazhatók az Ószövetség általános kér-
déseihez. Ilyenek a törzsi rendszer, a poli-
gámia, szertartások (kiemelkedik ebből az 
áldozat), a szövetség, és a gazdasági vi-
szonyok. A második nagy egység írásai 
az egyes szövegrészletekre alkalmazzák a 
társadalom-tudományi modelleket. Végül 
a könyv harmadik részében hermeneuti-
kai kérdések kerülnek terítékre, ahol szin-
tén az új módszerek állnak az előtérben, 
mint a pszichológiai értelmezés, az identi-
tás elmélet vagy a politikai értelmezés. A 
következőkben ebben a felosztásban so-
roljuk fel az egyes cikkeket: 

I.    Az alapok. Ph.F. Esler: Social-Scien-

tific Models in Biblical Interpretation (3-
14). Ph.F. Esler és A.C. Hagedorn: Social-
Scientific Analysis of the Old Testament: 
A Brief History and Overview (15-32). 

II.    Témák. R.B. Coote: Tribalism – So-
cial Organization int he Biblical Israels 
(35-49). C.S. Leeb: Polygyny – Insights 
from Rural Haiti (50-65). A. Destro és M. 
Pesce: Sacrifice – The Ritual for the Leper 
in Leviticus 14 (66-77). Z. A. Crook: Reci-
procity – Covenantal Exchange as a Test 
Case (78-91). G. Stansell: Wealth – How 
Abraham Became Rich (92-111). L.L. 
Grabbe: Prophecy – Joseph Smith and the 
Gestalt of the Israelite Prophet (111-128). 
D. Neufeld: Barrenness – Trance as a Pro-
test Strategy (128-141). 

III.    Szövegek. M.L. Chaney: Micah – 
Models Matter: Political Economy and 
Micach 6:9-15 (145-160). J.H. Elliott: Deu-
teronomy – Shameful Encroachment on 
Shameful Parts: Deuteronomy 25:11-12 
and Biblical Euphemism (161-176). R.E. 
DeMaris és C.S. Leeb: Judges –(Dis)honor 
and Ritual Enactment: the Jephtah Story: 
Judges 10:16-12:1 (177-190). Ph.F. Esler: 2 
Samuel – David and the Ammonite War: 
A narrative and Social–Scientific Interpre-
tation of 2 Samuel 10-12 (191-207). J.J. 
Pilch: Ezekiel – An Altered State of Con-
sciousness Experience: The Call of Ezeki-
el: Ezekiel 1-3 (208-222). A.C. Hagedorn: 
Nahum – Ethnicity and stereotypes: An-
thropological Insights into Nahum’s Lite-



rary History (223-239). M.I. Aguliar: Mac-
cabees – Symbolic War and Age Sets: The 
Anthropology of War in 1 Maccabees 
(240-253). J. Jokiranta: Qumran – The Pro-
totypical Taecher in the Qumran Pesha-
rim: A Social-Identity Approach (254-
263).  

IV.    Hermeneutika. D.E. Oakman: Bib-
lical Hermeneutics – Marcion’s Truth and 
a Development Perspective (267-282). B.J. 
Malina: Interface Dialogue – Challenging 
the Received View (283-282). A.D.H. 
Mayes: Psychology – Moses and Mono-
theism: The Future of Freud’s Illusion 

(296-308). 
A könyv széles merítése mellett abban 

is nagy segítséget nyújt az Ószövetség 
tanulmányozása iránt érdeklődőknek, 
hogy kumulatív bibliográfiájával minden-
ki számára hozzáférhetővé teszi a társa-
dalomtudományokat felhasználó bibliaér-
telmező írások adatait. Sajnos nem fel-
használóbarát az az ötlet, hogy az egyes 
írások jegyzeteit a könyv végén hozzák, 
így olvasás közben mindig lapozgatni 
kell a megjegyzések vagy hivatkozások 
megtekintéséhez.  (Zs.J.) 

ALBERTZ, Rainer, Israel in Exile. The History and Literature of the Sixth Century B.C.E. 
(Studies in Biblical Literature 3), Atlanta: SBL 2003, xxii + 461 pp., ISBN 1-58983-055-5. $ 
49.95. 

Albertz két kötetes Izrael vallástörténete 
után újabb kézikönyvet ad át az Ószövet-
ség iránt alaposabban érdeklődőknek. 
Peter Ackroyd 1968-ban kiadott Exile and 
Restoration című összefoglalásához hason-
ló ez az eredetileg németül, a Biblische En-
zyklopädie sorozatának 7. köteteként meg-
jelent könyv. Koncepciójában azonban 
túllép Ackroydon, mivel Albertz minda-
zokat a történelmi fejleményeket és mind-
azokat a teológiai gondolatok mentén 
született, elkészült műveket a fogság ter-
mékeként nevez meg, melyek valami mó-
don köthetők ehhez a periódushoz. Így 
többek között Ámósz, Hóseás, Mikeás, 
Ezsdrás, Nehémiás és Dániel könyveit, de 
a deuterokanonikus Tóbitot és Juditot is. 

A kötet a német sorozat tematikus fel-
osztását követve négy nagy egységre osz-
lik. Az első a korszak bibliai ábrázolását 
mutatja be. Három fő vonalat mutat ki: a 
Jer 39-43 a fogságot mint egy elvesztett le-
hetőséget értelmezi; a Királyok könyve a 
történelem időleges végeként beszél a 
fogságról, végül a Krónikák a föld (or-
szág) sabbatjaként értékeli ezt az idősza-
kot. A bibliai bemutatáshoz kötve ismer-
teti Dániel első hat fejezetét, a hozzá 
tartozó deuterokanonikus kiegészítések-
kel, Tóbitot, Juditot és az 1 Ezsdrás 3,1-
5,6-ban szereplő három ifjú történetét. Az 
egységet a fogság-gondolatnak az apoka-
liptikában megfigyelhető megjelenése 
zárja, melyben Albertz az 1 Hénok és a 

Dániel könyve második felének értelme-
zéseit mutatja be. 

A második nagy egység a korszak tör-
ténelmének rekonstrukciója, melyben fel-
dolgozza az újabb régészeti leleteket is, il-
letve Hans Barstad: The Myth of the Empty 
Land című munkáját, mely az 1996-ban 
meglévő adatok alapján kimutatja, Juda 
nem szenvedett teljes kiürítést. Albertz 
Barstaddal szemben nagyobb arányú la-
kosságvesztést (80 000) és kisebb helyben 
maradó populációt feltételez (40 000). Kü-
lönös figyelmet érdemel az az alfejezet, 
melyben Albertz korábban másutt már 
felvetett gondolatát, az „elmaradt helyre-
állítás”-t fejti ki. Ez az 538-520 közötti 
időszakot öleli fel és kimutatja, hogy Kü-
rosz nem minden nép hazatérését és 
templomépítését támogatta, ez majd csak 
Dareiosz trónrakerülésével valósult meg. 
Eszerint az Ezsdrás 1-6 két helyreállítási 
kísérletről számol be, az egyik a Sesbac-
cár, illetve Zerubbábel vezette első vissza-
térők közül a dávidi monarchiát helyreál-
lítani kívánók csoportja, akiket a Tattenáj 
megakadályoz a nemzeti remények meg-
valósításában. Helyettük azonban egy 
másik csoportot, a reformpapság és a sá-
fánida laikusok csoportja, akik a függet-
len papság és a deuteronomista társadal-
mi reformelképzeléseket ötvözve elnyer-
ték a perzsa birodalom támogatását. Bár 
már kilépett a szoros értelemben vett fog-
ság témaköréből, Albertz mégis be tudta 
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integrálni ezt az érdekes felvetését ebbe 
az összefoglalásba. Ami a teljes történel-
mi rekonstrukciójából kimaradt, az az ún. 
minimalista, vagy radikális történész cso-
port eredményeinek említése. Ez a szak-
mai, vagy bizonyos pontokon inkább ide-
ológiai konkurenseknek a teljes negligálá-
sa lehet egy önkényes szempont, de hogy 
a felmerülő problémák jobb megértésé-
ben nem visz előbbre, az bizonyos. Kár, 
hogy Albertz nem vállalkozott termékeny 
vitára nézeteikkel, vagy legalább a másik 
csoport feltételezéseinek tárgyilagos leírá-
sára. Így ez a kézikönyv nem egészen tel-
jes! 

A kötete leghosszabb része a harmadik 
nagy egység, mely a korszak irodalmi al-
kotásait veszi ujjhegyre. A különböző sa-
játos „fogsági” zsánerek (siralmak, hibrid 
műfajok, üdvpróféciák, idegen népek el-
leni próféciák, „prédikációk”) felvázolása 
után főként tradíciótörténetileg vizsgálja 
meg az egyes könyveket. Ezek közül kie-
melkedik Jeremiás, és Deutero-Ézsaiás, 
de beszél még a „négy próféta könyvé-
ről” (Hóseás, Ámósz, Mikeás, Zofóniás), 
Habakukról, Ezékielről, a Deuteronomis-

ta történelemről, illetve a pátriárkatörté-
netek feldolgozásáról. 

A könyv legrövidebbre sikeredett része 
a negyedik nagy egység a korszak teoló-
giájának bemutatása. Azért is érdekes ez, 
mert kezdő mondatában Albertz leszöge-
zi, „hogy Izrael történetének egyetlen 
korszaka sem járult hozzá olymértékben 
a teológia fejlődéséhez, mint a fogság.” 
(435.o.) Mivel azonban úgy a bibliai kép, 
mint az irodalom bemutatásánál a részle-
teket már bemutatta, ebben a szakaszban 
befejezésül összefoglalja és összefogja 
azokat a teológiai kérdéseket, melyeket a 
fogság során született művek érintenek, 
illetve melyeknek a jelenben is relevanciá-
juk van Albertz szerint. Itt különösen a 
háború utáni Izrael és a háború utáni né-
met kereszténység párhuzama adja a kér-
dés aktualitását. 

Albertz munkája megkerülhetetlen ké-
zikönyv a korszak további kutatásában, 
azzal a már jelzett fenntartással, hogy 
nem veszi figyelembe a történelmi radi-
kálisok (minimalisták) problémafelvetése-
it.  (Zs.J.) 

ALOBAIDI, Joseph, The Book of Daniel. The Commentary of R. Saadia Gaon. Edition and 
Translation (Bible in History 6), Bern et al.: Peter Lang 2006, xiii + 681 pp., ISBN 3-03910-
811-5. € 73,50. 

A kritikai bibliatudomány mindig is fogé-
kony volt azokra az eredményekre, ame-
lyek a nagy történelmi elődök exegetikai 
tevékenységéből származnak. Mi sem 
mutatja ezt jobban, mint hogy számos ne-
ves könyvkiadó jelentet meg olyan szö-
vegkiadásokat, melyek egy-egy ókori 
vagy középkori szerző kommentárját 
közlik valamely szentírási könyvhöz. S 
bár tdjuk, hogy ezen munkák egy része 
egyáltalán nem a mai kritikai szempontok 
alapján épült fel, mégis, fontos exegézis-
történeti jelentőségük miatt nem haszon-
talan megismerni őket. 

Dániel könyve különösen szerencsés 
helyzetben van, hiszen kritikai kiadását 
elkészítették már többek között Hippoly-
tus, Szent Jeromos, Theodoros bar Koni, 
Mervi Isodad, Szentviktori András, Ibn 
Ezra, Jefet ben Eli és Bar-Hebraeus kom-
mentárjainak. 

Joseph Alobaidi, aki a zsidó-arab szent-
írásértelmezés kiváló ismerője, ezúttal a 
Kr.u. tizedik századi Szaádja Gáon Dáni-
el-kommentárjának közli kritikai szöve-
gét és fordítását. Szaádja e műve — és ál-
talában exegetikai tevékenysége — azért 
jelentős, mert a rabbinikus szerzők közül 
először lép a midrás-jellegű szentírásma-
gyarázat területéről a filológia, és a törté-
neti olvasat oldalára. 

Jelen kötet elsőként számba veszi és be-
mutatja Szaádja kmmentárjának összes 
fennmaradt kéziratát (!), szám szerint 39-
et (1-72. old.), majd ezek alapján egy átfo-
gó, kritikai szöveget rekonstruál (75-420. 
old.), a létező variánsok listázásával. Ezu-
tán a szöveg kommentált fordítását adja 
(423-665. old.). 

Alobaidi kötete nagy jelentőségű hoz-
zájárulás Dániel könyve értelmezéstörté-
netének megismeréséhez, és a kora-kö-
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zépkori zsidó exegézis megértéséhez egy-
aránt. Hiányosságául talán csak azt róhat-
juk fel, hogy nélkülöz egy átfogó eszme-
történeti bevezetést, amellyel az olvasót 
tájékoztatná általában Szaádja szentírás-
magyarázati alapelveiről, és Dániel köny-
ve rabbinikus értelmezésének alapvető irá-

nyairól. Ennek ellenére a kötet bátran 
ajánlható mindazoknak, akik a középkori 
zsidó hermeneutika, illetve Dániel köny-
vének értelmezéstörténete iránt érdeklőd-
nek.  (X.G.) 

BARTON, John, Ethics and the Old Testament (second edition), London: SCM Press 2002, 
xiii+112 pp., ISBN 334-02894-9. 

Szerzőnk, aki az Oxfordi Egyetem Szent-
írásértelmezési tanszékének professzora a 
nagyközönség számára is jól olvasható 
kis könyvet állított össze 1997-ben el-
hangzott előadásaiból. A 2002-ben meg-
jelent második kiadás egy újabb fejezetet 
csatolt a korábbiakhoz. 

A 112 oldalt számláló kisalakú köny-
vecske az Ószövetség etikájának mai je-
lentésére és jelentőségére hívja fel a fi-
gyelmet. Bár a 21. században élő, főként a 
nem keresztény nyugati ember már eltá-
volodott a bibliai normáktól, Barton fel-
tárja az Ószövetség morális tanításának 
relevanciáját. Hat fejezetben, különböző 
kérdéseket mutat be.  

Az első fejezetben, annak ellenére, 
hogy az Ószövetség számos elavultnak 
számító etikai törvényt megfogalmaz — 
mint pl. a házasságtörésre kimondott ha-
lálos ítélet (Lev 20,10; Deut 22,22) vagy a 
kölcsönre kimondott kamattilalom (Deut 
23,19), vagy a fertőzöttek társadalmi kire-
kesztése (Lev 13-14) —, illetve etikailag 
megkérdőjelezhető történeteket helyez 
pozitív fénybe — mint pl. az őslakosok 
kiirtása (Józs 6;11) Elizeus halál-átka az őt 
csúfoló gyerekekre (2Kir 3) — a Tízparan-
csolat még ma is a legteljesebb összefog-
lalása az életvezetés legaktuálisabb etikai 
normáinak (Ex 20,1-17; Deut 5,6-21).  

A második fejezetben Dávid és Betsabé 
történetén keresztül az az elbeszélés dina-
mikájának és az etikai mondanivaló kap-
csolatát hangsúlyozza. 

A harmadik fejezetben három etikai té-
mát dolgoz fel Barton: 1) az ökológia — 
itt szembehelyezkedik a „zöldek” alkotta 
nézettel, miszerint a teremtéstörténet legi-

timizálja a természet feletti emberi ural-
mat. 2) a szexuális erkölcs — ebben első-
ként taglalja a homoszexualitás aktuális 
problémáját, bár kicsit kikerüli a konkrét 
üzenet megfogalmazását. 3) a vagyon, 
ahol a javak feletti sáfárság gondolatát 
húzza alá, szemben az abszolút birtok-
lással. 

A negyedik fejezetben összeveti az iste-
ni parancsot a természeti törvénnyel. Rá-
mutat a mai kanonikus szöveg korábbi 
szintjeire, ahol elképzelhető volt, hogy az 
Istennek történő engedelmesség csak az 
egyik lehetséges erkölcsös válasz volt. 

Az ötödik fejezet az etikus életvitel mo-
tivációit tekinti át, melyek a jövőre, a 
múltra és a jelenre nézve alkotják az ószö-
vetségi ember cselekvésének mozgatóru-
góit. 

Végül a záró fejezet az emberi méltóság 
formáit tekinti át: a bűntett és a büntetés 
viszonyát, a gyilkosság főbenjáró bűn be-
sorolását, végül mindennek a feloldása-
ként a megbocsátás isteni és emberi lehe-
tőségét és szükségességét. 

Barton az Ószövetség etikájával kap-
csolatos gondolatait keresztény kontex-
tusba helyezve mondja el. Egy mottósze-
rű idézete álljon ezen rövid ismertetés vé-
gén: „Az Ószövetség keményebb velünk 
szemben, mint azt elvárnánk. Amit egya-
ránt nehéz elfogadni és elvetni, mivel 
nem a mi aktuális esetünkre lebontva fog-
lalkozik a kérdésekkel… Ugyanakkor le-
hetnek olyan elemek az Ószövetség erköl-
csi rendszerében, amik egyértelműen ér-
vényesek mindenkor és mindenütt” 
(53.o.).  (Zs.J.) 

  



„Basel und Bibel” Collected Communications to the XVVth Congress of the International 
Organization for the Study of the Old Testament, Basel, 2001 (BEATAJ 51, szerk. M. 
Augustin és H.M. Niemann), Frankfurt: Peter Lang 2004, 321 pp., ISBN 3-631-51168-X. 

A kötet címe igen izgalmas, ám kissé csa-
lóka. Elsőként azt a látszatot kelti, hogy 
valami módon kapcsolódik a Babel und 
Bibel vitához, melyet Franz Delitzsch 
1902-ben tartott Berlinben és az Ószövet-
ség egyes részleteinek irodalmi eredetisé-
gét igyekezett elvitatni. A mai posztmo-
dern történelemszemlélet kereteibe beleil-
lene egy ilyen hátterű címválasztás. De 
nem, szerkesztőink a svájci város „ven-
dégszeretetét” igyekeztek a címben meg-
örökíteni, hiszen az alcímből egyértelmű-
en kiderül, hogy Bázelben tartották az 
IOSOT 2001-es konferenciáját, s a könyv 
az ott elhangzott előadások írásos formá-
tumát tartalmazza. 

A könyv mégis izgalmas és értékes, er-
re a konferencia szervezőinek neve már-
kavédjegy: Ernt Jenni és Hans Peter Ma-
thys professzorok. A szerkesztők hét egy-
ségbe rendezték az előadásokat, melyek a 
rövid jegyzet és a hosszan kidolgozott 
cikk műfajai között váltakoznak. A hét 
témakör: Pentateuchus, Történeti köny-
vek; Próféták; A szent iratok; régészet és 
epigráfia; társadalmi és politikai intézmé-
nyek; Költészet és fordítás. Végezetül 
még egy korábbi IOSOT kongresszuson 
elhangzott de korábban nem publikált 
előadás jelent egy nyolcadik kategóriát. 
Vegyük sorra a címeket: 

I.    W.M. Schniedewind: Explaining 
God’s Name in Exodus 3 (13-18). N. Men-
decki: Gab es eine Exodus aus dem Land 
am Nil? (19-38). Ch. Nihan: The Institu-
tion of the Priesthood and the Beginning 
of the Sacrifical Cult: Some Comments on 
the Relationship between Exodus 29 and 
Leviticus 8 (39-54). R. Achenbach: Das 
Versagen der Aaroniden. Erwägungen 
zum literarhistorischen Ort von Leviticus 
10 (55-70). K. Finsterbusch: Das Kind als 
Teil der Gemeinde im Spiegel des Deute-
ronomiums (71-81). 

II.    J-W. Wesselius: The Functions of 
Lists in Primary History (83-90). H.N. 
Rösel: Zur Botschaft der deuteronomisti-
schen Geschichtsschreibung (91-96). K. 

Schöpflin: Jotam’s Fable (Judges 9:8-15) – 
A Prophetic Text within the Book of 
Judges (97-102). Ch. Schaefer-Lichtenber-
ger: Überlegungen zum Aufbau und zur 
Entstehung der Samuelbücher (103-116). 
R. Duarte Castillo: Abner, General and 
Kingmaker (117-124). D. Ordesson: Was 
Queen Jezebel meant to be eaten in the 
Moat? A Study ont he Hebrew Noun lt 
(125-130). 

III.    S. Paganini: Eigenart und Kontext 
von Jes 55: geht Deuterojesaja mit Jes 55 
zu Ende? (131-146). T. Odashima: Einsei-
tige Abhängigkeit als Kennzeichen von 
Textergänzungen – Methodische Bemer-
kungen zur Redaktionsgeschichte des Je-
remiabuches (147-154). V. Premstaller: 
Die Wortbildungen mit jtp im Ezechiel-
buch (155-160). I. Jaruzelska: State and 
Religion in the Light of the Books of 
Amos and Hosea (161-168). M. Köhlmoos: 
Amos 9-14, Jerusalem und Beth-El – Ein 
Beitrag zur Gerichtsverkündigung am 
Kultort in der Prophetie des 8. Jhs. (169-
178). 

IV.    U. Neumann-Gorsolke: „Aus dem 
Mund von Kindern und Säuligen…” Ps. 
8,3 vor dem Hintergrund Jerusalemer 
Vorstellungen (179-188). H. Volker Kie-
weler: Proverbia 25-29 – Eine Schulbuch-
hypothese (198-212). A.M. Sinnott: Pro-
verbs 31:10-31: A Wise Woman or Perso-
nified Wisdom? (213-222). A. Vonach: 
Das Dilemma der Vergänglichkeit – Ein 
Beitrag zum Verständnis der Wortwurzel 
lbt bei Kohelet (229-234). U. Berges: Kann 
Zion männlich sein? – Klgl 3 als „literari-
sches Drama” und „nachexilische Prob-
lemdichtung (235-246). H.J.M. van De-
venter: What shall we do with the (Po-
wer) Drunken Ruler? Structure and Theo-
logy in the Book of Daniel (247-258). 

V.    U. Hübner: Neue Entdeckungen in 
Edom (259-264). 

VI.    A. Lemaire: Nouveau Temple de 
Yahô (IVe S. AV. J-C.) (265-274). M. Au-
gustin: Der Beitrag des Alten Testaments 
zur Erforschung sozio-ökonomischer und 
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politischer Aspekte Israels und des Na-
hen Ostens (275-279). 

VII.    D.J.A. Clines: 725 New Words 
Beginning with Mem or Nun (281-296). 
M.D. Koster: Translation or Transmis-
sion? That is the Question – The Use of 
the Leiden O.T. Peshitta Edition (297-
312). 

VIII.    G. Fischer: The Relationschip be-
tween 2 Kings 17 and the Book of Jere-
miah (313-321). 

A kötet egyik nagy erénye, hogy szá-
mos új kutató jelenik meg a nemzetközi 

porondon írásaival és a kelet-európai ré-
gió is képviselteti már magát köztük. U-
gyanakkor néhány nagy név is jelen van, 
ami az igényesség biztosítéka. 

A 29 cikket tartalmazó kötet az Ószö-
vetség kutatásának igen széles spektru-
mát adja, szinte nincs olyan kutató, aki ne 
találna magának valami kis csemegét 
köztük. A Lang kiadó gondozásában 
megjelent könyv elérhető áron kapha-
tó.  (Zs.J.) 

BLENKINSOPP, Joseph, Treasures Old and New. Essays in the Theology of the Pentateuch, 
Grand Rapids, MI: Eerdmans 2004, x + 228 pp., ISBN 0-8028-2679-2. $ 26. 

Joseph Blenkinsopp, a Notre Dame Uni-
versity — immár emeritus — professzora 
az Ószövetség több fontos területén is 
maradandót alkotott. Ha pusztán köny-
veit idézzük fel, megemlíthetjük provoka-
tív bevezetését a mózesi korpuszhoz 
(1992); több kiadást megért feldolgozását 
a prófétaság történetéhez Izraelben (1983; 
19962); teoretikus kötetét a prófécia és ká-
non kérdésköréhez (1977); vagy legutóbb, 
az Anchor Bible kommentársorozatban 
Izajás könyvéhez írt három kiváló kötetét. 
Ez a mostani könyve olyan tanulmányait 
gyűjti egybe, amelyek a Pentateuchus kü-
lönböző teológiai kérdéseit tárgyalják, s 
melyek jó része valamilyen formában már 
napvilágot látott különböző periodikák 
illetve gyűjteményes kötetek lapjain. 

A kötet 12 esszét tartalmaz. „Memory, 
Tradition, and the Construction of the 
Past in Ancient Israel” (1-17). „Old Testa-
ment Theology and the Jewish-Christian 
Connection” (18-35). „Creation, the Body, 
and Care for a Damaged World” (36-52). 
„Sacrifice and Social Maintenance in 

Ancient Israel” (53-66). „YHVH [sic] and 
Other Deities: Conflict and Accomodation 
in the Religion of Israel” (67-84). „Gilga-
mesh and Adam: Wisdom through Expe-
rience in Gilgamesh and in the Biblical Sto-
ry of the Man, the Woman, and the 
Snake” (85-101). „Structure, Theme, and 
Motif in the Succession History (2 Samuel 
11-20; 1 Kings 1-2) and the History of Hu-
man Origins (Genesis 1-11)” (102-19). 
„The Judge of All the Earth (Genesis 
18:22-33)” (120-36). „Biographical Pat-
terns in Biblical Narrative: Folklore and 
Paradigm in the Jacob Story” (137-54). 
„What Happened at Sinai? Structure and 
Meaning in the Sinai-Horeb Narrative 
(Exodus 19-34)” (155-74). „Deuteronomy 
and the Politics of Postmortem Existence” 
(175-91). „‘We Pay No Heed to Heavenly 
Voices’: The ‘End of Prophecy’ and the 
Formation of the Canon” (192-207). A kö-
tetet bibliográfia, és mutatók zárják, me-
lyek közt téma szerinti mutató is talál-
ható.  (X.G.) 

BOSSHARD-NEPUSTIL, Erich, Vor uns die Sintflut: Studien zu Text, Kontexten und Rezeption 
der Fluterzählung Genesis 6-9 (BWANT 165), Stuttgart: Kohlhammer 2005, 328 pp., ISBN 
3-17-018557-8. € 45. 

A Berni Egyetemen habilitációként 2004-
ben elfogadott dolgozat a bibliai özönvíz-
történet hagyománytörténetét és irodalmi 
szintjeinek fejlődését vizsgálja az Ószö-
vetségen belül. Különös hangsúlyt fektet 
a szerző annak bemutatására, hogy me-

lyek a folyamatosan jelen lévő elemek, 
melyek cserélődnek, és melyek jelentenek 
teológiai kapcsolódási pontokat. Boss-
hard-Nepustil szerint, bár a Gen 6-9 mai 
formája egy önálló egységet formál szin-
taktikai és tematikus koherenciával, sőt 
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szisztematikus megformálást is mutat, 
mégis el lehet különíteni a papi (P) és a 
papit követő (nachpriesterliche = nP) réte-
geket, illetve azok fejlődését. 

A könyv három részre tagolódik. Az el-
ső részben szinkronikus elemzés (a szö-
veg, szövegvariánsok, struktúra), illetve 
diakronikus elemzés (a papi és nem papi 
szövegrészek) a téma. A szerző amellett 
érvel, hogy létezett egy papi alaptörténet 
papit követő (nP) kiegészítésekkel és 
szerkesztésekkel, ez alkotta az első Ószö-
vetségen belüli özönvíztörténet értelme-
zést. 

A második rész a P és a nP redakciótör-
ténetével foglalkozik a Genezisen belül és 
azon kívül. Kiemeli a mezopotámiai ö-
zönvíz hagyományokat, ahogyan azokat 
adaptálta a P és az nP réteg. Ezek külö-
nösen Ezékiel könyvével mutatnak kap-

csolatot. Bosshard-Nepustil sorra elemzi 
azokat a teológiai témákat, melyek jellem-
zik az nP-t és kontextusát. Ilyenek a Jahve 
közelsége és távollevősége, az ország el-
vesztése és a visszatérés, átok és áldás. 
Vizsgálatának eredménye a papi (P) — 
papit követő (nP) kettős redakciós modell 
kimutatása. 

A harmadik rész az özönvíz hagyo-
mány recepciótörténetét mutatja be, a Ge-
nezis 6-9 és Ézsaiás, Jeremiás és a Kispró-
féták összefüggésében. Kimutatja azokat 
a témákat, melyeket a bibliai próféták az 
özönvízzel kapcsolatosan használtak.  

Érdekes, ahogyan a szerző is megjegy-
zi, hogy a Genezis 8-9 „soha többé”-je 
ezekben a későbbi prófétai szövegekben 
egy világméretű ítélet eljövetelének gon-
dolatát alapozza meg.  (Zs.J.) 

CAMPBELL, Anthony F., SJ, 1 Samuel (FOTL 7), Grand Rapids: Eerdmans 2003, xviii + 350 
pp., ISBN 0-8028-6079-6. és idem, 2 Samuel (FOTL 8), Grand Rapids: Eerdmans 2005, xiv 
+ 242 pp., ISBN 0-8028-2813-2. 
KNIERIM, Rolf P. és COATS, George W., Numbers (FOTL 4), Grand Rapids: Eerdmans 
2005, xiii + 367 pp., ISBN 0-8028-2231-2. $55.00. 

Az Eerdmans kiadó The Forms of the Old 
Testament Literature (FOTL) sorozatának 
célkitűzése, hogy a Héber Bilia minden e-
gyes könyvéhez formatörténeti elemzést 
adjon. A sorozat kötetei azonos struktúrá-
ban a kérdéses könyv szerkezetét, műfa-
ját, elhelyezkedését és célját vizsgálják. 
Hangsúlyt helyeznek az anyag formatör-
téneti tárgyalása mögötti történelemre is, 
hogy egységesen mutathassák be a bibliai 
irodalmon belüli műfajok és formulák 
terminológiáját, és láttassák az exegetikai 
munka folyamatát. Ennek célja, hogy 
mind a diákok, mind a lelkipásztorok el-
mélyíthessék saját elemzésüket és értel-
mezésüket az Ószövetségi szövegben. 

*** 
Campbell, az ausztrál jezsuita ószövetsé-
ges professzor (Jesuite Theological Facul-
ty, Melbourne) az alig húsz oldalas beve-
zetőben röviden áttekinti a könyvet a for-
matörténeti elemzés szempontjából. Kü-
lön kitér a Biblia természetére, illetve a te-
ológiai munka és a történetírás kapcsola-
tára, valamint a deuteronomisztikus nyel-
vezet sajátosságára. Ez a bevezető a 2. kö-

tetben kisebb változtatásokkal megismét-
lődik. 

Az 1. kötet első fejezetében az egész 1-
2 Sámuel áttekintő szerkezetét bemutatja, 
majd az egyes fejezetekben a legkisebb 
egységenként haladva részletes elemzést 
ad. Felosztása a következő: 

I. 1Sám 1,1-16,13: Előkészítés Dávid ki-
rállyá lételéhez 

A 1,1-4,1a: Prófétai: Sámuel megjelené-
se az országos színen 

B 4,1b-7,1: Liturgiai: a szentláda eltűné-
se az országos színről 

C 7,2-16,13: Prófétai: a királyság meg-
születése 

1. 7,2-12,25: Saul és a királyság mint új 
intézmény 
2. 13,1-16,13: Saul elutasítása és Dávid 
megérkezésének kezdetei 
II. 1Sám 16,14-2Sám 8,18: Politikai vál-

tozások, melyek révén Dávid király lesz 
A 1Sám 16,14-31,13: Viszály Saul mint 

király és Dávid mint felkent között 
1. 16,14-21,1: Dávid Saul udvarában 
2. 21,2-27,12: Nyílt szakítás Dávid és 
Saul között 
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3. 28,1-31,13: Saul végső hibája 
B 2Sám 1-4: polgárháború Izraelben 
C 2Sám 5-8: Dávid királlyá válása: Dá-

vid megérkezésének beteljesedése 
1. 5,1-16: Politikai berendezkedés: Dá-
vid megérkezése 
2. 5,17-25: A királyság megerősítése I: a 
filiszteusokkal szemben 
3. 6,1-23: Liturgiai berendezkedés: a 
szentláda megérkezése Jeruzsálembe 
4. 7,1-29: Prófétai berendezkedés: Dá-
vid dinasztiája Jeruzsálemben 
5. 8,1-18: A királyság megerősítése II: 
külső ellenségekkel szemben 
Függelék I. 9-10: a következő szövegek-

hez kapcsolódó hagyományok 
III. 2Sám 11-20: Dávid aktív évei (midd-

le years): a belső biztonság fenyegetettsége 
A 11-12: Dávid: egy király utánzása 
B 13-19: Utánzás Dávid családján belül 
1. 13-14: Belső hatások: Dávid uralmát 
nem fenyegetve 
2. 15-19: Külső hatások: Dávid hatal-
mának komoly fenyegetésével  
C 20: Utánzás Dávid királyságán belül 
Függelék II. 21-14: Önálló hagyomá-

nyok Dávidról 
Bár a bemutatott szerkezet több ponton 

eltér korábbi felosztásoktól, az elemzés-
ben a forma tekintetében világossá válik 
Campbell választása. Az egyes fejezetek a 
nagyobb részleteket tovább bontják és a 
legkisebb egységek szintjén elemzi a szö-
vegkritikai problémákat, az főbb exegeti-
kai kérdéseket, a zsánert, elhelyezkedését 
a végső szerkezetben, végül a perikópa je-
lentését. A kommentárok egyes fejezeteit 
a vonatkozó bibliográfia zárja. 

Mindkét kötet hasonló módon zárul, 
egy a szöveg diakronikus dimenzióját tár-
gyaló fejezettel. Itt az egyes hagyomány-
körök, illetve redakciós rétegek áttekinté-
sét adja Campbell. Végül egy-egy 
glosszárium a könyvekben megnevezett 
műfajok definícióival.  

A második kötet legvégén Campbell 
egyfajta hitvallásszerű összefoglalását ad-
ja a Biblia alapvető helyéről és szerepéről. 
Ez a rövid fejezet egy korábbi cikkének 
(Authority of Scripture ABR 50 [2002] 1-9) 
változata. 

Campbell nagyszerű kommentárját sa-
ját gondolatának esszenciájával lehet a 

legjobban komolyan venni: a jó kommen-
tár elemi szükséglet, de a Biblia olvasása 
nélkül hasztalan. Így ajánljuk mindenki 
számára! 

*** 
(FOTL 4) Az amerikai Pentateuchus-kuta-
tás két markáns alakja állt össze ennek a 
kötetnek a megírására. Bár nem derül ki a 
könyvből, hogy pontosan milyen megosz-
tásban, a függelékként adott kiegészítés 
bevezető mondataiból kiolvasható, hogy 
Knierim írta az első kilenc fejezet elemzé-
sét, Coats pedig a 10-36 tartó szakaszét. 
Már ebből is látható, hogy a szerzők két 
nagy egységre osztották fel a Numeri 
könyvét („a szentély megszervezésének 
legendája” és „a vándorlás mondája”). 
Magát a kommentárt egy viszonylag rö-
vid áttekintő bevezetés után a két nagy 
szakaszt először egy-egy rövidebb mak-
rostrukturális és egy-egy igen hosszú 
mikrosturkturális elemzés építi fel. E két 
mikrostrukturális egység sajnos olyan 
méretű, hogy a fejlécen megjelölt általá-
nos fejezetcím alapján elég nehéz kike-
resni a kommentárban az olvasót érdeklő 
részeket. Ez alapvető szerkesztési hibája a 
könyvnek. 

Bár formatörténeti elemzést adnak, a 
bevezetőben is hangsúlyozzák, hogy a Nu-
meriben jelen vannak a korábban megálla-
pított források. A J-t és az E-t folyamatos 
forrásként definiálják, míg a P-t egy több-
szöri papi feldolgozásként határozzák 
meg. Emellett számos, a forrásokon kívüli 
kis egységet jelölnek meg, melyek külön-
böző szerkesztési technikák révén lettek 
részei a könyvnek. Szövegkritikával nem 
foglalkoznak. A szerzők az alábbi felosz-
tást adták a Numeri könyvének:  

I. A szentély megszervezésének legen-
dája. 

1:1–54 háborús összeírás beszámolója; 
2:1–34 a hadsereg mobilizálásának bemu-
tatása: a külső tábor; 3:1–4:49 a szentély 
személyzetének összeírása és mobilizálá-
sának bemutatása: a belső tábor; 5:1–4 a 
tisztátalan dolgok eltávolításának bemu-
tatása; 5:5–10 jogi formula a károk jóváté-
telére; 5:11–31 féltékenyésgi törvény; 6:1–
21 nazír fogadalom leírása; 6:22–27 előírás 
az Ároni áldás elmondására; 7:1–89 be-
számoló a fejedelmek ajándékairól; 8:1–4 
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beszámoló a lámpatartóról; 8:5–22 beszá-
moló a léviták szolgálatba állításáról; 
8:23–26 jogi szabályozás a léviták kineve-
zéséről; 9:1– 14 beszámoló a Sinainál tar-
tott páskáról; 9:15–23 beszámoló a teofá-
niával kísért vonulásról; 10:1–10 előírás a 
két harsonáról.  

II. 
10:11–36 az epifániával kísért vándor-

lás kezdetének legendája; 11:1–3 a Tabera 
történet; 11:4–35 a fürjek története; 12:1–
16 Áron és Mirjám lázadásának története; 
13:1–14:45 a nép zúgolódásának története; 
15:1–16 szertartási beszéd; 15:17–31 szer-
tartási beszéd; 15:32–36 anekdota a fa-
gyűjtőről; 15:37–41 szertartási beszéd a 
papi öltözékről; 16:1–17:5 Dátán, Abirám 
és Korah lázafdásának története; 17:6–15 
isteni csapás története; 17:16–26 a mandu-
lavessző anekdota; 17:27– 18:32 papi ren-
dek előírása; 19:1–22 a tisztító víz előírá-
sa; 20:1–13 a Meriba történet; 20:14–21 
tárgyalási beszámoló; 20:22–29 beszámoló 
Áron haláláról; 21:1–3 Horma etiológiája; 
21:4–9 a kígyómarás története; 21:10–20 
pusztai vándorút; 21:21–31 háborús be-
számoló; 21:32–35 pusztai vándorút; 22:1–
24:25 Bálám legenda; 25:1–18 A Baál Peor 
anekdóta; 25:19–26:65 összeírás beszámo-

lója; 27:1–11 eset történet: Celofhád lá-
nyai; 27:12–23 beszámoló az utódlásról; 
28:1–30:1 szertartási naptár; 30:2–17 es-
kükkel kapcsolatos jogi hagyomány; 32:1–
42 tárgyalási beszámoló; 33:1–35:34 pusz-
tai vándorút. 33:50–56 honfoglalási előírá-
sok; 34:1–12 a határok kijelölése; 34:13–15 
örökösödési magyarázat; 34:16–29 admi-
nisztratív lista; 35:1–8 a lévita városok lis-
tája; 35:9–34 a menedékvárosok listája. 
36:1–12 esettörténet: Celofhád lányai 
36:13 záró vers. 

Knierim és Coats amellett érvelnek, 
hogy sok kicsiny részletből és úgy tűnik 
több forrásból építkezik a könyv, ami 
több generáció gondolatait gyűjti így egy-
be. Ez az alapállás a magyarázatban a na-
gyobb egységek háttérbeszorulását, néhol 
teljes mellőzését is jelenti. Több ponton 
visszaköszön Knierim egyik doktorandu-
szának W.W. Lee-nek az elmélete a Nu-
meri felosztásáról (Punishment and For-
giveness, jelen folyóiratunkban ismertet-
jük). 

A kommentárt néhány függelék zárja, 
melyből a legfontosabb a formatörténeti 
fogalmakat összegző kislexikon.  (Zs.J.) 

COOK, Stephen L., The Social Roots of Biblical Yahwism (Studies in Biblical Literature 8), 
Atlanta: SBL 2004, xii + 310 pp., ISBN 1-58983-098-9. $ 39.95. 

Izrael monoteizmusa az Ósztövetség-ku-
tatás egyik alaptémája, melynek mentén 
születtek úgy a történelmi, mint az irodal-
mi rekonstrukciók fő elméletei. E monote-
izmus és kialakulása a mainstream kon-
szenzus szerint sajátos fejlődés a politeiz-
musból a henoteizmuson át a monoteiz-
mus eltérő formáiig, bár az egyes fázisok 
váltásának meghatározásában eltérő véle-
ményt képviselnek a különböző irányhoz 
tartozó kutatók. Viszonylag kevesen tör-
nek lándzsát amellett, hogy ez a fejlődés 
még a monarchia előtti időkre tehető. 
Legutóbb 1990-ben J.C. de Moor The Rise 
of Yahwism című művében mutatott rá a 
honfoglalás előtti formálódásra. Új köny-
vében Stephen Cook sem vállalkozik ke-
vesebbre, mint hogy bizonyítsa, az általa 
„bibliai jahvizmusnak” aposztrofált vallá-
sosság, mely a Héber Biblia végső kanoni-

kus formáját meghatározza, Izrael törté-
netének törzsi korszakában alakult ki, és 
azt egy kicsiny, monojahvista csoport hű-
ségesen megőrizte, amíg Izrael késői tör-
ténetében a zsidó ortodoxia domináns ki-
fejezési formájává nem vált. 

Cook a bibliai jahvizmus elsődleges szö-
veganyagát az Elohista rétegben, a Deu-
teronomiumban, a deuteronomista törté-
netírásban, az Aszáf zsoltárokban, és Hó-
seás, Jeremiás valamint Malakiás prófétai 
könyveiben jelöli meg. Az itt kidomboro-
dó egységes jellemvonásokat (öt pontban 
részletezi a 2. fejezetben) a Mózes-féle szö-
vetségkötés hatja át, így Cook a „bibliai 
jahvizmust” azonosítja a „sinai teológiá-
val”. 

A sinai teológia északi vonásainak hang-
súlyozása után annak déli jelenlétét mu-
tatja ki a 3. fejezetben. A három nagy mo-
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nojahvista reform, Jójádá, Ezékiás és Jó-
siás reformjainak története és tartalma 
mellett Mikeás könyvének sajátosságára 
hívja fel a figyelmet. 

A 4-5. fejezet a Mikeás 6,1-8 szövegére 
koncentrál, melyet „szövetségi perirat-
ként” (covenantal lawsuit) nevez meg, s 
melyben Jahve perre hívja népét, mert 
megszegték a sinai szövetséget. Ugyanezt 
a tendenciát véli felfedezni Hóseásnál is. 
Következésképpen két nyolcadik századi 
déli, illetve északi próféta képviseli erő-
teljesen a sinai teológiát. Cook az egyezé-
sekből arra következtet, hogy ez a sinai 
teológia premonarchikus kell legyen. Bi-
zonyítékként Mikeást az „ország vénei” 
csoporthoz, Hóseást pedig a léviták cso-
portjához köti, mivel ez a két hagyomá-
nyos, rokonságra épülő csoport jelen van 
a királyságot megelőző időszakban is. 

További bizonyítékként Cook a hagyo-
mányos társadalmi formák tradícióőrző 
voltát számos modern antropológiai pár-
huzammal és megállapítással igyekszik 
bemutatni, majd ezt részletesen kimutatja 
először Mikeásnál, majd Hóseásnál. 

Az utolsó fejezetben részletesen össze-
foglalja mondandóját, egy-egy ábrával is 

illusztrálva mind a Mikeás csoport, mind 
a Hóseás csoport állandóságát párhuza-
mosan az eltérően fejlődő hivatalos, vagy 
uralkodó csoportoktól. 

Cook tézisének több gyenge pontja 
van. Egyrészt az elemzés során az északi-
ként meghatározott hagyományanyaghoz 
köti a bibliai jahvizmus fogalmát, holott a 
bevezető definícióban az egész Ószövet-
séget átható monoteizmusról beszélt. Más-
részt Mikeás könyvének 6. fejezetére építi 
fel döntő érvrendszerét, melyet az igen 
késői 2 Krón 30,24-re alapozva tart fogság 
előttinek, szemben az általánosan elfoga-
dott nézettel, hogy Mikeás könyvének 
fogság előtti anyaga az első öt fejezetben 
keresendő. Harmadrészt Hóseást kizáró-
lagos monoteistaként jeleníti meg, elfe-
ledve a 9,3.10 verseket, melyek sokkal in-
kább henoteizmusára mutatnak rá. 

Mindennek ellenére Cook könyve iz-
galmas olvasmány az izraeli vallástörté-
net iránt érdeklődők számára, és bár ér-
velése nem teljesen meggyőző, módszeré-
vel megerősíti, hogy nem csak radikális 
posztmodernista módon lehet innovatív 
könyvet írni a Biblia-kutatás terüle-
tén.  (Zs.J.) 

The Future of Biblical Archaeology. Reassessing Methodologies and Assumptions (szerk. J.K. 
Hoffmeier és A. Millard), Grand Rapids: Eerdmans 2004, xviii + 385 pp., ISBN 0-8028-
2173-1. 

Az elmúlt évtizedben Izrael történeté-
vel kapcsolatosan a radikális posztmoder-
nek és a Bibliát többé-kevésbé használha-
tó történelmi forrásnak tekintők között ki-
bontakozott vita egyik legfontosabb szín-
tere a régészet. Ki hogyan értelmezi tárgy 
és írás viszonyát? Mit lehet megállapítani 
pusztán a tárgyakból, és milyen mélység-
ig lehet használni a végső formájukban 
már igen késői szövegeket a megtalált tár-
gyak interpretálásában? Az avatott régé-
szek oldaláról eddig javarészt csak Willi-
am Devert lehetett olvasni a radikálisok-
kal szemben, ez a kötet azonban, mely a 
deerfieldi (Illinois) Trinity International 
University 2001 augusztus 12-14 között 
megtartott szimpoziumának előadásait 
tartalmazza cikkek formájában, újabb em-
bereket állít csatasorba (Ugyan nem min-
den megszólaló régész). Megint csak nem 

párbeszéd zajlik a vitázó felek között, de 
most a tradicionálisabb oldal jelenik meg 
markánsabban. És bár nem sok jól ismert 
név szerepel a szerzők között, de az isme-
retlenebbek is jó feldolgozását adják té-
májuknak.  

A néha már evangélikál és konzervatív 
felhangot is magukon hordozó írások 
igyekeznek megtalálni valamilyen közép-
utat a vita végleteiből. Főként az első és 
utolsó alfejezet írásai foglalkoznak a vita 
elvi kérdéseivel, bár a többi cikket is nyu-
godtan nevezhetjük esettanulmánynak 
azonos témára. A szerzők amellett teszik 
le voksukat, hogy a hangos ellenzők elle-
nére még jó ideig nem lehet számítani 
Biblia és régészet elválására az Ókori Ke-
let történeti és régészeti feldolgozásaiban. 

A szerkesztők négy nagy alfejezetbe so-
rolták be az írásokat: 
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Bibliai régészet: az aktuális vita és a 
jövő fejlődései: Z. Zevit: The Biblical Ar-
chaeology versus Syro-Palestinian Ar-
chaeology. Debate in Its American Insti-
tutional and Intellectual Contexts (3-19). 
T.W. Davis: Theory and Method in Bibli-
cal Archaeology (20-28). D. Merling: The 
Relationship between Archaeology and 
the Bible: Expectations and Reality (29-
42). R.W. Younker: Integrating Faith, the 
Bible and Archaeology: A Review of the 
„Andrews University Way” of Doing Ar-
chaeology (43-52). J.K. Hoffmeier: The 
North Sinai archaeological Project’s Exca-
vation at Tell el-Borg (Sinai): An Example 
of the „New” Biblical Archaeology? (53-
66). 

Régészet: megközelítések és alkalmazá-
sok: E. Yamauchi: Homer and Archaeo-
logy: Minimalists and Maximalists in 
Classical Context (69-90). B.E. Scolnic: A 
New Working Hypothesis for the Identi-
fication of Migdol (91-120). S.M. Oritz: 
Deconstructing and Reconstructing the 
United Monarchy: House of David or 
Tent of David (Current Trends in Iron 
Age Chronology) (121-147). A. Millard: 
Amorites and Israelites: Invisible Inva-
ders—Modern Expectation and Ancient 
Reality (148-160). 

A szöveg használata a bibliai régészet-
ben: W.W. Hallo: Sumer and the Bible: A 
matter of Proportion (163-175). H.A. Hof-
fner Jr.: Ancient Israel’s Literary Heritage 

Compared with Hittite Textual Data (176-
192). D.E. Fleming: Genesis in History 
and Tradition: The Syrian Background of 
Israel’s Ancestors, Reprise (193-232). R.S. 
Hess: Multiple-Month Ritual Calendars in 
the West Semitic World: Emar 446 and 
Leviticus 23 (233-253). K.L. Younger Jr.: 
The Repopulation of Samaria (2 Kings 
17:24, 27-31) in Light of Recent Study 
(254-280). C.L. Miller: Methodological Is-
sues in Reconstructing Language Systems 
from Epigraphic Fragments (281-305). 

Hermeneutika és teológia: J.M. Mon-
son: The Role of Context and the Promise 
of Archaeology in Biblical Interpretation 
from Early Judaism to Post Modernity 
(309-327). R.E: Averbeck: Ancient Near 
Eastern Mythography as It Relates to His-
toriography in the Hebrew Bible: Genesis 
3 and the Cosmic Battle (328-356). D.B. 
Weisberg: „Splendid Truth” or „Prodi-
gious Commotion?” Ancient Near Eas-
tern Texts and the Study of the Bible (357-
367). A.G. Vaughn: Can We Write a His-
tory of Israel Today? (368-385). 

Amint az oldalszámokból is látszik a 
cikkeket nem követi sem kumulatív bibli-
ográfia, sem mutatók sora. Mégis igen iz-
galmas olvasmány, és bár a besorolás az 
egyes alfejezetekbe itt-ott önkényesnek 
tűnik, jól ki lehet igazodni az írások kö-
zött.  (Zs.J.) 

GERSTENBERGER, Erhard S., Theologien im Alten Testament. Pluralität und Synkretismus 
alttestamentlichen Gottesglaubens, Stuttgart: Kohlhammer 2001, 270 pp., ISBN 3-17-
015974-7. € 22.50. 
Theologies in the Old Testament (ford. J. Bowden), Minneapolis, MN: Fortress Press 2002, 
x + 358 pp., ISBN 0-8006-3465-9. $ 30. 

A vallástörténet és a bibliai teológia kö-
zötti határvonal a két diszciplina történe-
tét vizsgálva igen keskeny és az idők fo-
lyamán kacskaringóssá vált mezsgye. Még 
a konkrétan egyiket vagy másikat írók — 
pl. von Rad vagy Albertz — is rendszere-
sen és egyértelműen a másik területre ka-
landoznak. Gerstenberger ennek ellenére 
megpróbál ezen a mezsgyén maradni. U-
gyanakkor új definíciót is jelent ez a mun-
ka, mert nem teológiáról, hanem teológi-
ákról beszél az Ószövetségben. Nem kí-

vülről, hanem belülről indul ki. De nem 
vallási jelenségeket, hanem teológiai fel-
fogásokat vizsgál.  

Egy másik „irányváltás” is megfigyel-
hető ebben az írásban, ez pedig a teológi-
ától a szociológia felé való elmozdulás: 
„A szociális struktúrák különösen fonto-
sak a vallás számára, akár megvalósul-
nak, akár utalnak rájuk. Tudatosan vagy 
tudattalanul a hit az intézményekhez, sze-
repekhez és hatalmi viszonyokhoz kapcso-
lódik a társadalomban, de ezek egyben 
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meg is határozzák.” — mondja 
Gerstenberger. Bár ez a tézis egy adott 
szinten igaz, és bár időnként szükséges 
alkalmazni a társadalomtudományi kuta-
tásokat egyfajta konzervatív konfesszio-
nalizmus korrigálására, mely túl gyakran 
veszi át a helyét a komoly teológiának, 
mégis szükséges fenntartásokat megfo-
galmazni azokkal az előfeltevésekkel 
szemben, melyekre a társadalomtudomá-
nyok alapoznak. Ezek azonban hiányoz-
nak a könyvből.  

 Gerstenberger Izrael társadalomtörté-
netének felvázolásával indítja kérdésfelte-
véseit követően vizsgálatát. Öt korszakra 
tagolja ezt a folyamatot: 1) család és klán, 
2) falu és kisváros, 3) törzsszövetség, 4) 
monarchikus állam, és 5) hitvallási és 
gyülekezeti közösség (2. fej.). Ezt követő-
en a fejezetek az öt korszakban vázolják 
az egyes társadalmi formákban, illetve az 
azokban élők teológiai nézeteit. Albertz 
gondolatköreihez közelítően kiemelt he-
lyet kapnak az udvari vagy templomi ad-
minisztrációtól távol eső csoportok, a csa-
lád, a falu, illetve törzsközösség. Az ellen-
zékben lévő csoportok, mint pl. a király-
ság idején a perifériára szorult prófétai 
csoportok (pl. Mikeás). Ebben a részben 
Gerstenberger erőteljesen hagyatkozik 
Robert Wilson Prophecy and Society in An-
cient Israel (Philadelphia 1980) című írásá-
ra. 

 A két utolsó fejezetben Gerstenberger 
nem összefoglal, hanem aktualizál. A 9. 
fejezet három témaköre lehetne ugyan 
összefoglalás, de már bevezetőjében meg-
jegyzi, hogy nem lehetséges egységes kép-
ként összerakni az egyes teológiai gondo-
latokat. Három pontban összegzi a polite-

izmus, szinkretizmus és az egy Isten kér-
dését, minden esetben aktualizálva, a mai 
viszonyokból való megismerhetetlenség-
re ugyanakkor megismerhetőségre he-
lyezve a hangsúlyt. A Barmeni Hitvallás-
tól Nelson Mandeláig találunk itt példá-
kat, melyek életre keltik a Héber Bibliá-
ban található különböző aktuális teológiai 
kifejezésmódok szituációit. A 10. fejezet 
15 kérdésben aktualizálja az ószövetségi 
teológiák gondolatait. Ez a bemutatás jól 
demonstrálja, hogy Gerstenberger brazili-
ai oktatói munkájának környezete meg-
határozza könyvének általános módszer-
tanát. 

 A függelékként zárófejezetté vált írás 
a Marburgi Egyetemen elmondott búcsú 
előadása sajátos biblikus előadás egy 
rendszeres teológiai témában: „Isten nap-
jainkban.” 

 Bizonyos kijelentései alapján provo-
katív posztmodernistának tűnik szer-
zőnk, máskor azonban éppen a posztmo-
dernista támadásokkal szemben fogalmaz 
meg konzervatív álláspontot. Gerstenber-
ger jól látja, hogy a kiscsoportok építik fel 
a társadalmat, és közülük sokan vélemé-
nyükkel, teológiájukkal is kisebbségben 
maradnak, azt azonban vele szemben 
megállapíthatjuk, hogy a (legalábbis sú-
lyában) többségivé váló teológiát és álla-
mot formáló társadalmat nem lehet egy 
ilyen elemzés során teljesen figyelmen kí-
vül hagyni. Sajátos hangnemével és útke-
reső feldolgozásával, úgy gondolom, 
Gerstenberger e műve állandó helyet 
szerzett magának az Ószövetség teológiá-
jával és vallástörténetével foglalkozó írá-
sok alaphivatkozásai között.  (Zs.J.) 

GREENSPAHN, Frederick E., An Introduction to Aramaic. Second Edition (SBLRBS 46), 
Atlanta: SBL 2003, xiv + 281 pp., ISBN 1-58983-059-8. $ 47.95. 

Az angolszász egyetemeken a bibliai 
arám oktatásában F. Rosenthal klasszi-
kusnak számító nyelvtana és A. F. Johns 
széles körben elterjedt munkája vetély-
társra akadt G. először 1999-ben megje-
lent, nagyon kedvező visszhangot kiváltó 
művében. G. nyelvtanának közkedveltsé-
gét ugyan visszaveti sokat panaszolt, szo-
katlanul borsos ára, de kétségtelen, hogy 

rendkívül vonzó a szerző hallgató-orien-
tált megközelítése, és a pedagógiai szem-
pontok következetes érvényesítése (xi. o.): 
magát nem rendszerező nyelvtannak (re-
ference work) tartja (xii. o.), hanem egy 
ilyen munka használatát elősegítő ideig-
lenes eszköznek (xiii. o.). E célból a nyelv-
tani terminusok használatát kerüli (non-
technical a nyelvezete, pl. az igetörzseket 
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a G, D, H, Gt, Dt nevekkel jelöli, conjuga-
tion és tense kifejezéseket használja ige-
törzs és perf., impf. Megnevezésére stem 
ill. aspect helyett), a paradigmáiban a hi-
ányzó helyeket jelölés nélkül kitölti (ez 
odáig megy, hogy teljes ragozását adja a 
puccal igetörzsnek a 130.o-on, holott 
egyetlen alakja sem fordul elő az Ószö-
vetségben, sőt valószínűleg egyetlen 
arám szövegben sem). Nem egyszer ma-
gyarázatai túl rövidek, úgyhogy oktató 
segítségét igénylik. A szerző pedagógiai 
célból úgy kezeli az arámot, mint a héber 
egy dialektusát (xi. o.) minden olvasónál 
feltételezve a bibliai héber — sokszor ele-
mi szintű — ismeretét, s azt, hogy az ará-
mot nem önmagáért tanulják, hanem esz-
közül a továbblépésre a zsidóság irodal-
mának megismerésében. Érdekessé teszi 
a munkát az, hogy a tulajdonneveket lec-
kénként elkülönítetten rövid történelmi 
megjegyzéssel kíséri, ill. sokszor kitekin-
tést ad a nyelv későbbi fejlődésére, egy-
egy szó jelentésének, formájának alakulá-
sára, használatára (pl. aB;a; és az ÚSZ-i ab-
ba, az angol Abbot összefüggésére 25. o.-
on, vn:a, rB¾, vyDiq¾ jelentése 160., 162. o.), a 
héber parallel jelenségeire (l] mint nota 
accusatitivi 62. o.-on, birtokos szerkezet 
redundáns személyraggal és vonatkozó 
névmással 85. o.-on). 

A nyelvkönyv 32 leckéből áll, melyek 
közül az első kettő bevezetés az arám 
rövid történetével, majd 3-27. lecke a 
bibliai arám egy–egy nyelvtani jellegze-
tességével foglalkozik eléggé elaprózva 
(pl. egy fejezetet tesz ki az erős igék G im-
perativus és infinitivus összesen 5 alakjá-
nak bemutatása, ugyanakkor egy fejezet 
jut az összes gyenge igének is), rövid leí-
rással, példákkal, táblázatokkal, majd 
szószedet következik a szavakat két cso-
portba osztva (To Be Learned és Refe-
rence, e megkülönböztetésnek azonban 
nem világos a szerepe. Aztán könnyített 
és rövidített szövege következik először 
Ezsdrás majd Dániel arám részeinek, 
végül pedig változatos gyakorlatok nagy 
helyet kihagyva a tanulónak a válaszok 
megadására (igalakok meghatározása, ra-
gozás, arámra fordítás ill. a szerző által írt 
arám szöveg fordítása). A 27. lecke már 
nem tartalmaz új nyelvtani anyagot, ha-

nem Dán 7 immár változatlan szövegét 
dolgoztatja fel. 28-32. fejezetek Barrakib 
felirata kivételével későbbi, jellegzetes 
zsidó arám szövegrészleteket dolgoznak 
fel (Uzziás sírfeliratát, elefantinei levele-
ket és Bar Kochba levelét, Genesis Apo-
cryphon, Genesis Rabbah, Pseudo-Jona-
than Targum egy részletét). A könyvet bő 
irodalomjegyzék, paradigmák, a leckék-
ben előforduló szavak jegyzéke, végül a 
feladatok megoldása zárja. 

Rendkívül megtévesztő a nyelvkönyv 
címe: az 1-27. fejezet csak a bibliai arám-
ról szól, a 28-32. részek pedig új nyelvtani 
anyagot nem tartalmazva csak a későbbi 
zsidó arám irodalomból (Barrakib felira-
tát leszámítva) adnak ízelítőt. Szerencsé-
sebb lett volna a címet biblical jelzővel 
ellátni, és az 5 utolsó fejezetet elhagyni. 

Összegezve elmondható, hogy kitűnő 
munkát tartunk a kezünkben: azt a fela-
datot, amire szánták — héber ismeretek-
kel rendelkező kezdőknek hallgatóbarát, 
általános bevezetés a bibliai arámba gya-
korlókönyv formájában — nagyon jól 
ellátja. 

Corrigenda: „Ezra 7:2-26” helyett „Ezra 
7:12-26” (vi. o.), „Aramäische” helyett 
„Aramäischen” (xiii., 208. o.), ÷rq helyett 
÷r,q, (3. o.), ta, ni, sabakthani helyett tā, nî, 
sabakhthani (2x 8. o.), hL;ae helyett hL,ae (10. 
o.), aY:h¾l;aÔ helyett ah;l;aÔ (11., 12. [2x], 18. o.), 
hD;ji helyett hd;yji (15., 17., 232. o.), WlFiB¾ meg-
határozásában „pf 3 p” helyett „pf 3 mp”, 
÷ypiyqiT¾ helyett ÷ypiyQiT¾ (21. o.), yn®t]T¾ helyett yn®T]T¾ 
(28. o.), µnIy:nÒBi helyett µynIy:nÒBi, „with with” he-
lyett „with” (32. o.), „puccal” kiegészíten-
dő „(not in biblical Aramaic)” megjegy-
zéssel, „hitafcal” helyett „hittafcal”, „each 
[conjugation] has also imperative” helyett 
„each active conjugation has imperative” 
(ld. 213–217. o.) (33. o.), HwEg®B] helyett HWEg®B] 
(34. o.), a félreérthető „the first two letters 
could both have sh’vas” helyett „... 
should...” (36. o.), Wnt¾n] helyett Wbh¾y] (ld. a 49.-
on a megjegyzést a ÷tn használatáról) (41. 
o.), µyIn:v] helyett µyIn®v] (47. o.), rt;v] helyett rt¾v] 
(50. o.), 4 determinált arám szó, de csak 
egy névelős héber szó található a listában 
(50.-52., 239k. o.), yreqÔ helyett yreq] (vö. 43. 
o.) (54. o.), vre/K helyett vr,/K (2x 55. o.), 
aT;b]r¾ helyett at;B]r¾ (59. o.), ÷WTn]a helyett ÷WTn]a¾ 
(66. o.), Ht;r:b]j¾ helyett Ht¾r:b]j¾ (67. o.), ynIN®W[d]/hT] 
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meghatározásához teendő a „+ 1 s” 
kiegészítés (69. o.), „relative phrase”, „in-
definite pronouns” helyett „conjunction”, 
„indefinite relative pronouns” (74. o.), l[eh¾ 
meghatározásában „H imv 3 ms” helyett 
„H imv 2 ms” (75. o.), ar¾p]s; helyett ar;p]s; 
(76. o.), vn®aÔ helyett vn:aÔ (77. o.), „plurals” 
helyett „plurals and gender” (78. o.), a 
[d¾/h meghatározásában „H imf” helyett 
„H perf”, ÷yrIaD: helyett ÷yrIa}D: (K.) vagy ÷yrIyÒD: 
(Q.) (86. o.), a szintén előforduló ht;yÒz®j} he-
lyett jobb a szokásos t;yÒz®j}, ahogy a para-
digmában ill. ugyanezen oldalon 4 sorral 
lejjebb áll, ÷henÒmi helyett ÷yheNÒmi (Q.) vagy a töb-
bi egyszerűsített formához hasonlóan ÷heNÒmi, 
a ht;Wkl]m¾ determinatus helyett a szabályos 
és az oldalon is előforduló at;Wkl]m¾, ÷yrIaD: he-
lyett ÷yrIa}D: (87. o.), dj¾a, helyett dj;a, (89. o.), 
„except for 1” helyett „except for 1 and 
2”, „is÷yIt¾am;” helyett „is ÷yIt¾am;” (90. o.), vn:k]mil] 
helyett vn¾k]mil] (91. o.), tmeyqeh} helyett tm,yqeh} 
(96. o.), db,[} helyett dbe[} (2x 97. o.), a D 
passzív participiumai hiányzanak (101. 
o.), dbe[}T]yI helyett dbe[}t]yI, rX;n,d]k¾WbnÒ helyett 
rX¾n,d]k¾WbnÒ (102. o.), WlB]j¾, al;LÔm¾m]], T;yNim¾ helyett 
WlBij¾ (vö. 252. o.), hl;LÔm¾m] t;yNim¾ (103., 251. o.), 
„Semitic languages have four basic verbal 
conjugations ... G, D, H and N” nem 
helytálló általánosítás (106. o.), l[¾ nem 
participium, hanem perfectum, ÷yli[; he-
lyett ÷yLi[;, jWr helyett j®Wr (108. o.), [B¾f¾x]yI 
meghatározása kiegészítendő: „Dt impf 3 
ms”, µm¾Tov]a, teljes meghatározása: „)itpolel 
pf 3 ms” (115. o.), tl¾l}[¾ és tL¾[¾ nem partici-
pium, hanem perfectum (119. o.), ellent-
mondásos fogalmazás: „similar rules 
apply ... [the noun] must [kiemelés G.-től] 
be definite (i.e. determined). However ... 
the noun may or may not be determined” 
(123. o.), ty® helyett ty: (126. o.), hw®h} helyett 
hw:h}, lpv jelentésének megadásában „be 
low (H causative)” félrevezető (131. o.), 
„)itpaccel ... hitpaccel” helyett „)itpaccal ... 
hitpaccal” (142. o.), [d:/hy] helyett [d¾/hy] (146. 
o.), „Bel-shar-us.ur” helyett „Bel-shar-
us�ur” (149. o.), yrijÕaÕ helyett yrijÕa; (152., 154. 
o.), ÷yNI/yl][, helyett ÷ynI/yl][, (162. o.), ÷r;jÕaÕ 
helyett ÷r;jÕa; (165. o.), arm aqra y[br helyett 
aqra y[br arm (170. o.), a héber/arám f/x 
és z/d betűknek megfelelő protosémita 
hangok átírása a 15. o. átírásával nincs 
összhangban, „sharpened” helyett „em-
phatic” (171. o.), a ÷yd szót 174. o. mutató 

névmásnak tekinti („this one”), e szöveg 
fordítása azonban ÷Y:D¾-nak érti és fordítja 
(„the Judge” 270k. o.), byng és byhy szót 175. 
o. passzív participiumként jelöli meg, de 
a 270. o. aktívként pontozza: byneG:, byhey:, (és 
így fordítja), a ÷rkz héber szó (bizonyára 
÷/rK;zI) összehasonlítása a ÷yrykd szóval nem 
szerencsés (egyik ige, másik főnév, s a ÷ 
végződés egészen eltérő ok miatt szerepel 
bennük (175. o.), az ynEP] l[¾ rabbinikus ér-
telmezése Gen 11:28-ban „miatt” a 191. o.-
on, „előtt” a 277.o-on, J[,r]z® helyett ò[,r]z® 
(201. o.), ht;yÒw®h} helyett t;yÒw®h}, tw®h¾ helyett tw®h} és 
tw:h}, ÷y:wÒhÔl, helyett ÷y:wÒh,l, (219. o.), µG:t]Pi helyett 
µg:t]Pi (228., 240., 246k., 258. o.), aY:r¾b]G, ÷ykil]h¾m] 
helyett aY:r¾b]Gu, ÷ykiL]h¾m] (235. o.), Ezsdr 5:11-15 
fordítása hiányzik a 236.o-ról, pluralis 1. 
sz. afformativuma hn: helyett an: (4x 236. o.), 
aY:V¾au fordítása Ezsdr 5:16-ban „founda-
tion” helyett „foundations” (237. o.), wg®B] 
helyett a/gB] (238. o.), a determinált alakok 
névelővel fordítandók, „weigh” helyett 
„weight” (239k. o.), „sacrifixed” helyett 
„sacrificed” (241. o.), bt¾k]Bi, hn:h}k;l] helyett 
bt;k]Bi, an:h}k;l] (242. o.), Hw®g®B] helyett HW®g®B] (243. 
o.), bt¾K] helyett perf. pl. 2. m.-ban Wbt¾K] 
(249. o.), ÷ypiyQiT¾, Wyt;yhe helyett aY:p¾yQiT¾, wytiyÒh¾ 
(250. o.), WlFiB¾ és WlBij¾ imperativus is lehet, 
tl,LÔm¾m] helyett hl;LÔm¾m] (251. o.), WtP]K¾, byxiy®, treq]B¾ 
helyett WtPiK¾, byXiy®, treQ]B¾ (252. o.), hn:[]d¾/h 
helyett an:[]d¾/h (ld. 109. o.), WzGIr]h¾ imperati-
vus is lehet (253. o.), aY:n®a}m;, r[¾c], wytiyÒh¾, rm¾a}, 
ay:t;y]h¾l] helyett aY:n®am;, ar:[]c¾, ytiyÒh¾, Wrm¾a}, hy:t;yÒh¾l] 
(254. o.), qDeh¾, hfem] helyett qDeh¾m], hf;m] (255. o.), 
hq;s;n]h, Jreb¾W helyett hq;s;n]h¾, Jrib;W (256. o.), hb¾t]Ki, 
aY:n®/y[}r® helyett tb¾t]Ki, aY:n®/y[]r® (258. o.), hT;r]G¾ai, 
aY:B¾r¾ hY:h¾l;aÔ helyett aT;r]G¾ai, aY:b¾r]b]r¾ aY:h¾l;aÔ (259. 
o.), Jr¾j;t]hi nem G-n alapul, hanem D-n, 
aC;n¾t]mi nem nőnemű (260. o.), ayEr]a¾ helyett 
hyEr]a¾ (261. o.), ynIT¾v]a, helyett yNIT¾v]a,, nem At, 
hanem Dt igetörzsben (262. o.), aj;B;v¾l], rs;aÔ 
helyett hj;B;v¾l], ar;s;aÔ (263. o.), HnEWvM]v¾y] helyett 
HNEWvM]v¾y] (266. o.), aY:n®v;liwÒ helyett aY:n®V;liwÒ (267. 
o.), ÷/nT¾v]yI helyett ÷/NT¾v]yI (269. o.), yz] helyett yzI 
(2x 271. o.), hw®h} helyett hw:h} (271. o.), 
hybr[ tyrql fordítása „of Kiryat Arbaya” 
helyett „to K.A.” (vö. 185. o.), ÷ybir:[}wÒ he-
lyett ÷ybir:[}w®, (274. o.), tr¾m]a¾ helyett tr,m,a} 
(274-276. o.), yra kimaradt fordítása „í-
me”, ÷/ht]l;T] helyett ÷/hTel;T] (275. o.), rm;a} he-
lyett rm¾a}, hm¾ helyett hm; (276. o.), „willsay” 
helyett „will say” (277. o.), at;l;[}l], lz:a}, rm;a}, 
hm¾ helyett at;l;[}l¾, lz¾a}, rm¾a}, hm; (278. o.), lz:a} 
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helyett lz¾a} (280. o.). Sajnálatos, hogy a 
könyv szedése némi kívánnivalót hagy 
maga után: a sorkizárás pontatlan, gyako-
ri a szokatlan nagy spatium, 3-4 oldalan-

ként szó közepén találunk szóközt (pl. 
142. o.-on 5-ször is).  (H.Z.) 

HANEY, Randy G., Text and Concept Analysis in Royal Psalms (Studies in Biblical 
Literature 30), Bern et al.: Peter Lang 2002, xix + 244 pp., ISBN 0-8204-5048-0. € 61. 
HILBER, John W., Cultic Prophecy in the Psalms (BZAW 352), Berlin: W. de Gruyter 2005, 
xiv + 268 pp., ISBN 3-11-018440-0. € 84. 

Az alábbiakban ismertetésre kerülő két kö-
tet egyaránt az ún. királyzsoltárok bizo-
nyos darabjait vizsgálja, különböző szem-
pontok figyelembevételével. A két kötet 
módszertani szempontból teljesen eltérő 
alapállásról indul, hiszen míg Haney a 
Rolf Knierim nevéhez köthető „fogalom-
kritikai” (concept-critical) módszerrel dol-
gozik, amelynek elsődleges referencia-
pontja a költemények végső szövege, ad-
dig Hilber hagyományosabb módszert 
követ, és hangsúlya a költemények alap-
vető alkotó egységein nyugszik. 

Haney három királyzsoltárt (Pss 2, 110, 
132) elemez könyvében. Vizsgálata során 
a zsoltárok szövegének szerkezetéből ki-
indulva azt vizsgálja, hogy a költemények 
alapvető kulcs-kifejezései hogyan viszo-
nyulnak egymáshoz, illetve milyen „szö-
vegen-túli” fogalmak befolyásolják a zsol-
tárok megértését. A kötet erőssége az, 
hogy ráirányítja az olvasó figyelmét olyan 
kifejezésekre, amelyek a megértés kulcsa-
iként a költemény egészének befolyásol-
ják a jelentését; valamint az, hogy szokat-
lanul terjedelmes kutatástörténetével át-
fogóan ismertet meg bennünket azokkal a 
problémakörökkel, amelyek a királyzsol-
tárok, e jelentős hatástörténetű költemé-
nyek értelmezésében lezártak és lezárat-
lanok: s ez az áttekintés arra irányítja rá a 
figyelmet, hogy sok tennivaló van még e 
zsoltárok magyarázatában. 

Sajnálatos, hogy Haney könyve nem 
tud igazán átütően közreműködni e lezá-
ratlan kérdések tisztázásában. Ennek oka 
kettős. Egyrészt ideológiailag súlyosan 
polarizált („kortárs”) alapállását említhet-
jük, amikor a mai világ fontos címszavai 
(„uralkodás”, „elnyomás”, stb.) figyelem-
bevételével próbál értelmet adni egy év-
ezredekkel ezelőtti szövegnek. Másrészt 
módszere is problematikus, hiszen a „fo-

galom-kritikai” megközelítés csupán egy 
exegetikai rész-módszer lehet — semmi-
képpen sem abszolút. E módszer jó lehe-
tőséget nyújt arra, hogy egy szöveget mint 
zárt kompozíciót megértsünk, ugyanakkor 
vajmi kevés lehetőséget kínál arra, hogy a 
kánoni forma mögötti átfogó mélységeket 
megismerjük. 

A kötetet egy összevont szerző- és 
tárgymutató zárja, idézett helyek mutató-
ját viszont hiába keresünk. A bibliográfia 
tételeit pedig összevetve a jegyzetekben 
hivatkozott anyaggal, kiderül, hogy a 
kötet irodalomjegyzéke rendkívül hiá-
nyos. 

Hilber kötete a szerző 2004-ben, a Cam-
bridge-i Egyetemen megvédett doktori 
disszertációját tartalmazza. Témája a kul-
tuszi próféciának a zsoltárok szövegében 
felfedezhető nyomai. E kérdés — amint 
azt a kötetet indító rövid kutatástörténet 
is megmutatja — nem ismeretlen kérdése 
a Zsoltárok könyvére irányuló tudomá-
nyos reflexiónak. Kritikus kérdései egy-
részt a prófétikus jellegű részeket tartal-
mazó zsoltárok korszakolása, valamint a 
jelenség eredete. 

Hilber aláhúzza, hogy a fogság előtti 
korból rendelkezünk adatokkal arra, 
hogy az izraelita kultusznak részét 
képezték kultikus próféták — jóllehet ez 
még nem jelenti feltétlenül azt, hogy 
orákulumaik szükségszerűen meg kell, 
hogy jelenjenek a zsoltárokban is. Világos 
számára az is, hogy az Istentől jövő kom-
munikáció csatornájaként egyaránt meg-
figyelhetünk intézményesült formákat 
(mint pl. az Urim és Tummim), mint 
nem-intézményesült módokat (ami a pró-
fécia intuitív világa). Ugyancsak állítja, 
hogy a fogság előtti és utáni kultikus pró-
fétaság között folyamatosság figyelhető 
meg. 
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Ezek után Hilber az asszír kultikus 
prófécia jól dokumentált világát vizsgálja, 
majd a zsoltárok három nagy csoportjára 
fókuszál: a királyzsoltárokra (Pss 2; 89; 
110; 132); az Aszafita költeményekre (Pss 
50; 75; 81; 82; 95); végül néhány egyéb 
kompozícióra (Pss 12; 14; 27; 46; 60; 62; 
68; 87; 91; 101; 105; 108). 

Vizsgálatának végkövetkeztetése az, 
hogy a zsoltárok azon részei, ahol egyes 
szám első személyű isteni beszédet talá-
lunk, legmeggyőzőbben kultuszi próféci-
ák nyomaiként magyarázhatók. 

Értékelésképpen annyit elmondhatunk: 
a kultuszi prófécia jelenléte Izraelben ta-
gadhatatlan. Az is nyilvánvaló, hogy e 

próféták számos zsoltárra rányomták bé-
lyegüket. Az azonban kevéssé világos, 
hogy vajon az ilyen jeleket hordozó kom-
pozíciók — különösen az egészen késői 
eredetűek — mennyiben tarthatók auten-
tikus kultuszi próféciát megőrzőknek, 
vagy mennyiben egy korábbi ismert for-
maelem tudats imitálásának. Hilber e kér-
désben az első megoldás mellett döntött. 
S bár ezt illetően lehetnek az olvasónak 
kétségei; e kötet mégis fontos részletekkel 
gazdagítja a zsoltárok megértését, és kü-
lönösen a kultusszal való kapcsolatuk 
összetett kérdéskörét  (X.G.) 

JANZEN, David, The Social Meanings of Sacrifice in the Hebrew Bible. A Study of Four 
Writings. (BZAW 344), Berlin: W. de Gruter 2004, xii +300 pp., ISBN 3-11-018158-4. 

A nyugati zsidó-keresztény kultúra teoló-
giai reflexiója igyekszik általánosan és 
egységesen megfogalmazni az áldozat fo-
galmának tartalmát és jelentését, ami nem 
csoda, főként a keresztény szenvedés és 
eukharisztia központi gondolat ismereté-
ben. D. Janzen nem csupán ezzel a teoló-
giai szimplifikációval, de az áldozat fo-
galmának egyetemes egységesítésére irá-
nyuló törekvéssel (mint pl. René Girard 
teóriája a mindenütt mindenkor azonos 
jelentésű áldozatról.. Vö. Violence and the 
Sacred [Baltimore, 1977] című könyvét) 
szemben fogalmaz meg komoly fenntar-
tásokat, illetve az áldozat jelentésének 
változó szociális tartalmát igyekszik lát-
tatni. 

Janzen párbeszédet folytat az antropo-
lógiával, mely a különböző kultúrák el-
térő kulturális és örténelmi kontextusát 
hangsúlyozza egy-egy fogalom definíció-
ja során. Ebből kiindulva vizsgálja a rítu-
sok retorikáját, kifejezésmódját. Vélemé-
nye szerint az áldozat, miként más rítu-
sok is, társadalmi jelentést hordoznak a 
résztvevők számára. Ugyanakkor a kifeje-
zett jelentés annak komunikációja, hogy 
egy társadalmi csoport miként értelmezi a 
világot (annak milyennek kell-ene len-
nie), s ebből adódóan az egyes embernek 
milyen morális viszonyulást kell elsajátí-
tania. A világkép összhangban van a mo-
rális elvárásokkal.  

Következésképpen, mivel a különböző 
társadalmi csoportok különböző világ-
képpel és erkölcsi rendszerrel rendelkez-
nek, a rítusok sem ugyanazt a társadalmi 
jót fogják kifejezni. Nem minden áldozat 
közli ugyanazt a társadalmi jelentést, s ez 
érvényes az Ószövetségre is. 

A téma izgalmasabb és gördüléke-
nyebb feldolgozása érdekében Janzen a 
korábbi kutatás feldolgozását az 5. feje-
zetre hagyja. Elsőként a rítusok retoriká-
jával foglalkozik, kimutatva azok jelentés-
változásait legkülönbözőbb társadalmak-
ban és korokban. Felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy a társadalmi jelentés koronként 
is változik. Céljuk lehet a csoportegység 
erősítése (Durkheim), a létező világ be-
mutatása, a társadalmi hierarchia támo-
gatása, a társadalmi rend dramatizálása. 
Többek között világossá tehet társadalmi 
üzeneteket is (2. fej.) A harmadik fejezet a 
rítusoknak a morális rendre, rendszerre 
gyakorolt hatását vizsgálja. A mindenna-
pokban megjelenő jelentés az adott társa-
dalmi berendezkedéshez kötődik, mely 
elhelyezi az egyes embert és a szociális 
csoportokat is a társadalmon belül. 

A 4. fejezet a teológia és az ideológia, 
világszemlélet (világnézet) kérdését vizs-
gálja. Bár nem tesz egyenlőségjelet teoló-
gia és ideológia között, a világnézet (ideo-
lógia) alatt azt a koncepciót érti, ami sze-
rint egy társadalmi csoport elrendezi a vi-
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lágot. Ennek szerves része a rítus. 
Ezt követi az 5. fejezetben az áldozattal 

és annak jelentésével kapcsolatos korábbi 
kutatások áttekintése, melynek során 
szembeállítja az áldozat univerzális jelen-
tését vallók nézetét a kontextualizált fel-
fogásokkal. 

Az alcímből adódó 4 nagyobb fejezet 
(ami végülis öt, de a 7-8. azonos körhöz 
tartozik) négy nagyobb irodalmi egysé-
gen belül vizsgálja meg az áldozat jelenté-
sét. Elsőként a Papi iratot (P) részletezi — 
bár itt lehetett volna akár az egész Penta-
teuchust vizsgálni, ezen belül a P mégis 
markánsan elkülönül. Ebben különösen 

jól látszik egy társadalmi rétegnek — a 
papságnak, lévitáknak — az áldozatok ré-
vén kialakuló elkülönülése. Második a 
deuteronomisztikus történeti mű, majd 
Ezsdrás-Nehémiás, végül a Krónikák 
könyvei. 

A záró fejezetben, ami egyben össze-
foglalás is, Janzen mintegy esettanul-
mányként sajátos összevetést tesz a III. 
uri dinasztia alapítójának, Úr-Nammu 
fiának, Sulginak az áldozati reformja és 
az Ószövetség áldozati felfogása között, 
kimutatva a társadalmi és történeti eltéré-
seket.  (Zs.J.) 

JOHNS, Alger F., A Short Grammar of Biblical Aramaic (Andrews University Monographs 
Volume I), Andrews University Press: Berrien Springs 19722, xii + 108 pp., ISBN 0-
943872-74-X. $ 14.99. 
JUMPER, James N., An Annotated Answer Key to Alger Johns’s A Short Grammar of Biblical 
Aramaic, Andrews University Press: Berrien Springs 2003, xii + 100 pp., ISBN 1-883925-
43-6. $ 14.99. 

Johns rövid bibliai arám nyelvtana az an-
gol nyelvű arám nyelvtanok hőskorában 
jelent meg, mikor számos német nyelvű 
arám nyelvtan volt már forgalomban, de 
angolul még nem volt olvasható egy sem. 
Pontosan abban az évben adták ki, ami-
kor F. Rosenthal angol nyelvű arám 
nyelvtanát is (1963), s azzal párhuzamo-
san használták angol nyelvterületen a 
felsőoktatásban egészen 1999-ig, mikor 
F.E. Greenspahn nyelvtana napvilágot lá-
tott. Johns munkája nagy sikert aratott 
akkoriban, s 3 év múlva újra ki kellett 
adni. Népszerűsége ekkor is töretlen volt, 
s előbb kifogyott, mint ahogy arra számí-
tottak, így 1972-ben, javított formában is-
mét kinyomtatták. 

Johns oktatói tapasztalatait felhasznál-
va, olyan németül nem tudó, tipikus teo-
lógiai szemináriumi hallgatóknak szánta 
munkáját, akik már járatosak a héberben 
(i. o.). Célja adekvátan, de olyan röviden, 
ahogy csak lehet, bemutatni a bibliai 
arám lényegi vonásait. Módszerét megha-
tározzák arám tanárai (W.F. Albright, J. 
Fitzmyer), különösen ami az összehason-
lító sémi nyelvészet felhasznált eredmé-
nyeit illeti.  

Johns magát a baltimore-i iskola köve-
tőjének vallja. Bizonyára ezzel függ össze 

néhány egyéninek tűnő tétele, hangsúlya, 
különösen az igeragozás területén. Az 
afcēl és a šafcēl igetörzset egyenrangúként 
kezeli a hafcēllal (holott az előbbi jelenté-
sét tekintve semmiben nem tér el a hafcēl-
tól, s valójában a hafcēl ortográfiai vari-
ánsának tekinthető, az utóbbi pedig csak 
az akkádból átvett 3 igénél fordul elő, de 
azoknál mindig, tehát nem tekinthető 
arám eredetű törzsnek). Továbbá afcēlnak 
tekint a szerző minden olyan kauzatív 
alakot, amelyből hiányzik a jellegzetes h 
preformativum, még akkor is, ha a–et 
sem tartalmaz (ld. 35. o. et passim). Hogy 
a lyukas tövű igéknek a preformativum 
t–ját szokatlanul megkettőző hitpecēl 
alakjait Johns meghatározhassa, a stan-
dard arám nyelvtanoktól eltérően beve-
zeti a „hithaphel (hittaphel)” igetörzset az 
afcēl reflexiv formájaként. (Ilyen igetörzs 
létezik, de csak a későbbi arámban.) Johns 
továbbá egy egész fejezetet szentel a 
főnevek csoportosítására (noun class) 
képzésük szerint (VII. lecke), s minden 
lecke szószedetében feltünteti, hogy az 
ott szereplő névszók mely csoportba tar-
toznak. Egy másik egész fejezet pedig a 
névszókat protosémita formájuk szerint 
sorolja típusokba (noun types, XVIII. lec-
ke). (Egy osztályba tartoznak pl. a segola-
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tumok, s ennek típusai: qatl, qitl, qutl.) A 
szerző összehasonlító sémi hangsúlyait 
mutatja az is, hogy pl. 17 (!) szabályban 
sorolja fel az arám magánhangzókkal 
kapcsolatos válogatott szabályokat (ezek 
közül ötöt szokás így vagy úgy megemlí-
teni tipikus nyelvkönyvben, 6. o.); a sémi 
mássalhangzók alakulásának bemutatása-
kor ugariti, arab és etióp is szemléltető 
példaként szerepel (5. o.); bemutatja 11 
arám igetörzs perf. sg. 3. m. feltételezett 
kialakulását a protosémiből (19k. o.), 
valamint a h”l igék pecal összes perfectu-
mi, imperfectumi alakjának hipotetikus 
kialakulását (63k. o.). Ezek láttán feléled 
jelen sorok írójában a gyanú, hogy ezeket 
elhagyva és a többszörösen gyenge igék 
precíz tárgyalását rövidebbre fogva nem 
lett volna-e szerencsésebb a helyet más 
nyelvtani jelenségek (pl. prepozíciók, ha-
tározószók, yt¾yai, kötőszók, mondattan 
stb.) részletesebb kifejtésére felhasználni.  

Johns nyelvkönyve húsz, 4-5 oldalas 
leckéből és egy bevezetőből áll. Minden 
lecke nagyjából egyenlően elosztottan tár-
gyalja nagyon fegyelmezetten, célratörő-
en a szükségesnek ítélt nyelvtani anyagot 
(bár ebből 12 kizárólag az igékkel foglal-
kozik). Minden leckét 16-20 szóból álló 
szószedet, és 8-10 fordítási gyakorlat 
követ, melynek arám mondatait az első 
10 leckében Johns maga írta; a XI.–XV. 
leckékben ehhez 2 bibliai vers fordítása 
járul, majd a XVI. leckétől csak folyama-
tos bibliai szöveg fordítása a feladat (saj-
nos magát a fordítandó arám szöveget 
nem közli a nyelvkönyv, csak a helyét). 
Ennek során a tanuló Jer 10:11 és Gen 
31:47 után Ezsdr 4:8–6:18 verseit fordítja 
le. Az utolsó lecke után 6 oldalas ragozási 
paradigmák következnek, majd a leckék 
szóállományából álló, a bibliai arám teljes 
szókészletét (a tulajdonneveken kívül) 
felölelő, egyszerű arám-angol szótár. A 
tárgymutatók hiányát némiképp pótolja a 
könyv elején lévő részletes tartalomjegy-
zék. Nagy szükség lenne azonban egy, 
legalább alapműveket (nyelvtanokat, 
szótárakat) magában foglaló bibliográ-
fiára. 

Johns munkáját egy másik ponton 
egészíti ki Jumper könyve, mely három 
csoportot céloz meg: a Johns könyvéből 

arámot tanulók számára a fordítási fela-
datok megoldásait tartalmazza, az arám 
ismereteiket frissen tartani kívánóknak a 
fordítási megjegyzéseken keresztül felele-
veníti az arám nyelvtan lényeges pontjait, 
végül pedig az autodidakta tanulóknak 
kiemeli a nyelvtan súlypontjait (ix. o.). 
Jumper könyve Johns összes fordítási 
feladatának (más jellegű feladat csak az 
első lecke végén található) megoldását 
tartalmazza, sajnos – terjedelmi okokból – 
az arám szöveg nélkül. A fordításhoz a 
szöveg hosszától függően 4-8 nyelvtani 
megjegyzést is fűz a szerző (pl. — nyilván 
a második csoport igényeinek megfele-
lően — minden igealakot meghatároz az 
első leckétől fogva). A fordítás igyekszik, 
amennyire lehet, szó szerint követni az 
eredetit, néha azonban alternatív, idioma-
tikusabb fordítást is ad a megjegyzések-
ben (pl. 31. o. 4.6, 36. o. 7.4). A fordítás-
ban, igék meghatározásában, terminoló-
giában pontosan követi a szerző Johns 
nyelvkönyvét, a szavak szótári jelentését 
mindig pontosan Johns könyvéből veszi. 
A megjegyzésekben a nyelvtani jelensé-
gek tárgyalásakor gyakori a hivatkozás 
Johns művének megfelelő fejezetére, sőt a 
jelenség korábbi előfordulására a már 
lefordított szövegekben. Fáradhatatlanul 
minden igét meghatároz, minden ige je-
lentését feltünteti minden előfordulása-
kor, a lényegesebb nyelvtani jelenségeket 
mindannyiszor megemlíti, ahányszor 
csak felbukkannak (pl. többes szám 3. 
személy a passzív szerkezettel fordítandó 
határozatlan alany kifejezésére, dj¾ szám-
név határozatlan névmási jelentésben, 
participium elbeszélő múlt szerepében 
stb.). Jó pedagógiai érzékkel figyelmeztet 
egyes szavak, formák héber szavakkal és 
formákkal való keverhetőségére (pl. lae 
mutató névmás az arámban, s nem 
„Isten” vagy „-hoz” [vö. héber Ala,] jelen-
tésű: 15. o. 10.3, hb;tiyÒ nem egyes szám nő-
nemű igealak [vö. héber hb;v]y:]: 16. o. 5.1, 
dbe[; nem stativ perfectum [vö. héber dbeK;], 
sem nem „szolga” jelentésű [vö. arám 
dbe[}]: 20. o. 4.2). Felhívja a figyelmet lehet-
séges nyelvtani tévedésekre (pl. tp¾q]Ti per-
fectum, s t-ja nem imperfectumi prefor-
mativum: 20. o. 3.3, hasonlóképpen WbtiyÒ 
esetében: 26. o. 7.1). A tanuló számára 
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értékes útmutatásokat is ad a súlypontok-
ra, tanulási stratégiára nézve („There is 
no need to memorize the list of irregular 
forms”: 28. o., „Instead of memorizing 
paradigm after paradigm, try to remem-
ber the basic identifying characteristics of 
each verb tense”: 43. o., „One does not 
need to have an ironclad grasp on noun 
types”: 84. o.). 

A könyv hasznos bibliai versmutatóval 
ér véget, mely feltünteti az egyes bibliai 
helyek előfordulását Johns és Jumper 
könyvében. 

Jumper munkája gyakorlati, pedagógi-
ai szempontból rendkívül hasznos kiegé-
szítője Johns nyelvkönyvének. 

Corrigenda (A.F. Johns): a rB¾ „mező” 
főnév 3. helyett az 5. névszócsoport tagja 
(ld. pótlónyújtással ar:B;) (4. o.), a hn:v] „év” 
szó egyes számban a 8. helyett a 7. név-
szócsoportba tartozik (ld. tn®v]) (8. o.), még 
a kollektív értelmű av;n:a} után is egyes 
szám áll: ÷ydIb]a; helyett dbea; (av;n:a} helyett is 
inkább vn:aÔ lenne a megfelelőbb a AlK; mi-
att) (27. o. 11.9), aK;l]m¾ helyett inkább aK;l]m¾l] 
(27. o. 11.10), a bb¾l] szó 5. helyett inkább a 
2. névszócsoportba tartozik (ld. a Hbeb]li 
alakot), yleyle pedig (inkább hleyle) 3. helyett 
6.-ba (11. o.), az hn:a} yNImiW fordítása „and I, 
even I” helyett „and from me”; 2 (D) 
pontban világosabb az önálló személyes 
névmás mutató névmási szerepéről be-
szélni (a héberhez hasonlóan), mintsem a 
határozottá tevő névelőhöz hasonlítani 
(13. o.), a aybinÒ pl. det. aY:aY®®binÒ helyett aY:Y®®binÒ 
(Q.), ill. aY:a¾ybinÒ (K., ld. 22. o. 7.7) (15. o. 6.7, 
45. o. 8.3), hr:WbGÒ nincs besorolva névszó-
csoportba: 7. csoportba tartozik (vö. 
at;rÒWbGÒ) (17. o.), aT]nÒa¾ helyett T]nÒa¾ (Q.), hT;nÒa¾ 
(K.), hT]nÒa¾ (K. a Q. magánhangzóival, 
ahogy 15. o. 6.3 mondatában) (18. o. 7.5), 
a flv ige vonzata mindig B] (egyszer kau-
zatív formában Dn 2:48-ban l[¾) (27. o. 
11.2), hv;yre helyett hv;are (27. o. 11.5), a hW:K¾ 
főnév nőnemű többes számban is (ld. Dán 
6:11 ÷j;ytiP] ÷yWIK¾): ÷ybirÒb]r¾ ÷yWIK¾ helyett ÷b;rÒb]r¾ ÷yWIK¾ 
(31. o. 5.1), a šafcēl igetörzs aligha egy ré-
gebbi igetörzs maradványa, hanem in-
kább az akkádból átvett néhány ige ak-
kád képzésű formája (vö. 49. o.) (35. o. 6), 
hitpecēl és hitpacal igetörzseknek nem 
fordul elő imperativusa (38.-39. o.), „all 
have ” helyett „all have hireq” (45. o.), 

÷ydI[}s¾m] helyett ÷ydI[}s;m] (helyesen 43. o. 3 [B]-
ben) (45. o. 8.3), ydI helyett yDI d[¾ (46. o. 7), 
szerencsésebb lett volna Ezsdr 4:10-et is 
lefordíttatni, mert a 9.v.-ben kezdődő 
mondat ott fejeződik be (58. o. 10), larin-
gealin helyett „laringeal in” (66. o. 3 [C]), 
/gB] helyett a/gB] (68. o. 7.3), yhi/nh}k¾wÒ helyett 
yhi/nh}k;wÒ (73. o. 9.7), a hq;z:nÒh¾ szót indokoltabb 
hafcēl infinitivusnak — semmint főnév-
nek — tekinteni rendhagyó képzésű alak-
ja (tq¾z:nÒh¾) ellenére, mindenesetre valószí-
nűleg nem a 8., hanem a 7. névszócso-
portba tartozik (vö. tq¾z:nÒh¾) (76. o.), szeren-
csésebb lett volna Ezsdr 6:4-et is lefordít-
tatni, mert a 3.v.-ben kezdődő mondat ott 
fejeződik be (83. o. 5), téves, hogy ha a 
számnév a főnév előtt áll, akkor a főnév 
egyes számban van, ha követi, akkor pe-
dig a főnév többe számú: a számnév sza-
badon állhat a főnév előtt is, de mindig 
többes számban áll a főnév ilyenkor is 1-
nél nagyobb számnév esetén, másfelől, 
csak a µ/y és a hn:v] és szó fordul elő 1-nél 
nagyobb számnévvel egyes számban 
(csak akkor, ha kifejezetten datálásról van 
szó), de ezek is mindig a számnév előtt 
állnak (Ezsd 4:24, 6:15); ÷/htel;T] helyett 
÷/hTel;T] (88. o. 2), a ÷y:nÒmi szó 3. helyett a 4. 
névszócsoportba tartozik (vö. a ÷y:nÒBi szóval 
a 79. o.-on) (89. o.), bvj jelentésében res-
pec helyett respect (100. o.), nem világos, 
hogy lq; „voice; sound” mellett miért van 
még egy „insolence; curse” jelentésű má-
sodik lq; is a szótárban; hy:rÒqi „village” je-
lentésű is lehet? (105. o.). 

Corrigenda (J.N. Jumper): Johns nem a 
BHS-t használta, hanem Kittel Biblia Heb-
raicaját (BHK3-on alapuló nyolcadik kia-
dást, ld. Johns v. o.) (5. o. 9.1), a dualis 
nem fordulhat elő 34-szer úgy, hogy a ÷yIm¾v] 
alakjait (csak aY:m¾v] fordul elő) is beleértjük: 
a aY:m¾v]  egymaga 37-szer található meg az 
ÓSZ-ben (5. o. 11), az egyes számú főnév 
előtt álló számnévhez ld. fentebb a Johns 
88. o.-lal kapcsolatos megjegyzést (5. o. 
11, 92. o. E 6:17.2), db¾[} helyett dbe[} (9. o. 
5.2), worshiped helyett worshipped, jl¾P] 
jelentése „to give” helyett „to serve” (13. 
o. 2.4), rb¾G helyett rb¾GÒ (14. o. 5.5), am;r: he-
lyett am;rÒ (17. o. 8.1), a 82 prepozícióval el-
látott infinitivus közül nem állhat 76 l]–
vel, 4 B]–vel, 2 K]–vel és 1 µ[i–mel 
(76+4+2+1=83), valószínűleg a B] előfordu-
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lását kell 3-ra javítani, ha a hl;h;B]t]hi alakot 
infinitivusnak (s nem főnévnek, mint so-
kan) tekintjük (Dán 2:25, 3:24, 6:20), az is 
vitatott, hogy az egyetlen prepozíció nél-
kül előforduló főnévi igenév (hy:w:j}a¾ Dán 
5:12) is nem főnév-e valójában (19. o. 1.2), 
rm¾a; laY®nID; hn®[; helyett rm¾a;wÒ laYEnID; hne[; (21. o. 
5.2), rm¾aYow® helyett rm,aYow®, ytiyyIh;wÒ fordítása „it 
will be” helyett „I will be” (23. o.), Dán 
2:48-ban nemmvalószínű, hogy a br¾ jelen-
tése „sok”, mert akkor hogyan lehetne 
fordítani az abban szereplő ÷a;yGIc¾ ÷b;rÒb]r® ÷n:T]m¾W 
kifejezést, ahol a ÷a;yGIc¾ melléknév és nem 
határozó („nagyon”)? (24. o. 1.3), hW:K¾ töb-
bes száma a hímneműek szerint alakul 
(÷yWIK¾), de továbbra is nőnemű (ld. Dán 6:11 
÷j;ytiP] ÷yWIK¾) (24. o. 1.4), hn®m] helyett anEm] (26. o. 
6.2), hn:v;, matre helyett hn:v], mater (26. o. 
7.2), at;w:yErÒa¾ helyett at;w:y:rÒa¾ (28. o.), a ÷yrIb]gul] 
szóban nem a šewāh jelzi, hogy absolutus-
ban áll a főnév (31. o. 4.1), dh¾ helyett dj¾ 
(2x 32. o. 6.4, 49. o. 1.2, 53. o. 1.1), WnmiDÒzÒhiwÒ 
szóban miért várnánk a z kettőzését? (35. 
o. 3.3), a WvN®K¾t]hi és WnmiDÒzÒhi igéket nemcsak 
azért nem határozhatjuk meg imperati-
vusként nagy valószínűséggel, mert ezek 
az igék nem fordulnak elő imperativus-
ban, hanem mert egyetlen ige sem fordul 
elő a bibliai arámban hitpecēl vagy hit-
pacal imp.-ban (35. o. 3.6), yhi/zGI helyett yhi/znÒGI 
(35. o. 4.2), yDI helyett „interrogative pro-
noun” (37. o. 8.1), ÷koh}l;aÔ helyett µkoh}l;aÔ (39. 
o. 2.3), a ÷yIn®B; múlt idejű fordítását nem iga-
zolja, esetleg csak valószínűsíti a yme/yB] 
kifejezés (42. o. 10.2), Johns számára nem 
kérdéses, hogy a tp¾s]Wh forma hofcal (és 
nem pecal), ld. 4 (E)-t a 49. o.-on (46. o. 
3.2), hy:rÒq¾ helyett hy:rÒqi, az egyes számú 
fordítás (city of Samaria) azért nem egy-
értelmű, mert Samária tartománynév, s 

nem valószínű, hogy csak egy városba 
telepítették volna le az idegeneket (46. o. 
5.3), hd:h¾K] helyett hd:h}K] (53. o. 1.4), singular 
helyett plural (54. o. 3.3), „Shapel imper-
fect”, „cf. the imperfect” helyett „Shaphel 
perfect”, „cf. the perfect” (54. o. 4.3), 
4Most helyett Most (59. o. 5.4), yhi/n[¾ helyett 
yhi/nyÒ[¾ (59. o. 6.2), a hy:rÒqi „village” fordítása 
furcsa, különösen, mikor Jeruzsálemre 
vonatkozik (59. o. E 4:12, 60. o. E 4:13, 65. 
o. E 4:15 [3x] fordítása), Piel helyett Peil 
(59. o. E 4:12.2), òt;w:l] helyett Jt;w:l] (60. o. E 
4:12.3), lk]yhe helyett lk¾yhe (64. o. E 4:14.2), 
apodosis helyett protasis (66. o. E 4:16.2), 
WjK¾v]h¾wÒ meghatározásában 3ms helyett 
3mp (68. o. E4:19.3), issue helyett „issue 
(mp)” (69. o. E 4:21 fordítása), µc;T]yI meg-
határozásában hithpeel helyett „hithaphel 
(hittaphel)” Johns szellemében (69. o. E 
4:21.5), „mp form” helyett „3mp form” 
(69. o. E 4:22.1), [Peil] helyett [Peal] (70. o. 
E 4:23.2), a megjegyzéseket jelölő 6 és 7 
számjegy rossz helyre került (73. o. E 5:1), 
noun, Hmec] helyett verb, Hmec; (81. o. E 
5:14.9), Participle helyett Perfect µc; meg-
határozásában, ÷yjib]d:-éban Passive helyett 
Active (84. o. E 6:3.2, 6), törlendő ) (88. o. 
E 6:8.10), Peal infinitivusnak soha sincs h 
vagy a végződése (leszámítva a h”l igé-
ket) (88. o. E 6:9.5), thattve helyett „that 
tve” (92. o. E 6:15.3), Ezsd 6:17 már csak 
azért sem jó példa arra, hogy a főnév töb-
bes számban áll, ha követi a számnév, ha 
megelőzi, akkor pedig egyes számban, 
mert e versben minden számnév a főnév 
után áll, ezenkívül az illusztrálandó sza-
bály soha nem érvényesül (ld. fentebb a 
Johns 88. o.-lal kapcsolatos megjegyzést) 
(92. o. E 6:17.2).  (H.Z.) 

KALIMI, Isaac, An Ancient Israelite Historian: Studies in the Chronicler, His Time, Place and 
Writing (Studia Semitica Neerlandica 46), Assen: van Gorcum 2005, x + 214 pp., ISBN 
90-232-4071-5. € 79.50. 

A Krónikák könyvével foglalkozók szá-
mára nem ismeretlen Kalimi neve, aki az 
elmúlt évtized során számos cikket és 
monográfiát jelentetett meg ebben a té-
makörben. A kezünkben tartott kötet két 
új esszét, valamint hét korábban publikált 
írását tartalmazza a választott címnek 
megfelelően összedolgozott és kiegészí-

tett formában. Két nagy egységre tagolta 
a könyvet, az elsőben a Krónikák külön-
böző sajátos irodalmi problémáival fog-
lalkozik, a másodikban pedig egy témát, 
Jeruzsálem és a Krónikák könyvének kap-
csolatát járja körül több oldalról. 

Az első fejezetben szerzőnk amellett a 
mások által kevéssé elfogadott véleménye 
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mellett érvel, hogy a krónikás valódi tör-
ténetíró volt, nem pedig teológus, exegéta 
vagy midrásíró. Mert bár e három bizo-
nyos jellemvonásai megjelennek művé-
ben, mindezeket történetírói eszközök-
ként alkalmazza és a vonatkozó részletek-
ben jelzi történeti bizonytalanságukat. 

A második fejezetben a Krónikák kelet-
kezési idejét és szerzőségét elemzi. Azok 
sorába áll, akik önálló műként tartják szá-
mon, függetlenül Ezsdrás-Nehémiás 
könyvétől, de Kalimi egységes irodalmi 
alkotásként is kezeli, mint ami mentes a 
későbbi kiegészítésektől. Megírásának 
idejét két irodalmi anyag, az elephantinei 
papíruszok és az El-Ibrahimiah féle arám 
sírfelirat és az 1 Krón 3,24 feltételezett 
kapcsolatára építve a perzsa korra teszi, 
nagyjából a 4. század végére (a terminus 
post, illetve ante quem pontosításokkal a-
dós marad). 

A harmadik fejezet egy kicsit kakukk-
tojás, mert a pul (paronomázia), vagyis a 
szójáték jelenségét elemzi a Krónikák 
könyvében, összehasonlítva a Sámuel és a 
Királyok könyvének szóhasználatával. 
Nem kapcsolódik szorosan a kötet temati-
kájához. 

A második nagy egység hat szorosab-
ban összekapcsolódó fejezetében (4-9. fej.) 

a szerző kimutatja, hogy a Krónikákat Je-
ruzsálemben írták, és maga a város az 
egyik fő témája a könyvnek. Bár Jeruzsá-
lem definíciója „Dávid városaként” Kali-
mi szerint nem Dávid akarata nyomán 
történt és a Krónikák könyve sem hasz-
nálja kizárólagosan (19-szer szemben a 
151 Jeruzsálemmel, 6. fej.), nem meglepő, 
hogy Izrael legnagyobb királyának első 
tette, még koronázása előtt (!) a város el-
foglalása volt. A nyolcadik fejezetben Ka-
liminak szintén a Van Gorcum kiadónál 
megjelent korábbi gyűjteményes köteté-
ből már megismert „Jeruzsálem, temp-
lom, Akéda” témakör köszön vissza. A 
zárófejezetben a Krónikák utolsó „félbe 
maradt” mondatával foglalkozik, melyet 
mintegy „cionista” felszólítást értelmez. 
A Jeruzsálembe való felmenetelre szóló 
felhívás tette lehetővé Kalimi szerint, 
hogy a Krónikák könyvét a héber kánon 
szerkesztője utolsó helyre tegye és így 
egy ilyen pozitív teológiai gondolattal 
zárja le a Szentírást. 

A kötetet részletes index, bibliográfia 
zárja és sok illusztráció egészíti ki. Kemény 
kötése miatt jó is kézbe venni.  (Zs.J.) 

LEE, Won W., Punishment and Forgiveness in Israel’s Migratory Campaign, Grand Rapids: 
Eerdmans 2003, xv + 308 pp., ISBN 0-8028-0992-8. $ 45.  

Szerzőnk 1998-ban Rolf Knierim vezeté-
sével írt disszertációjának szerkesztett 
változata, bár ezt így kifejezetten nem jel-
zi könyvének elején. A témavezető mun-
kásságának hatása azonban erőteljesen 
érezhető a munkán. 

Lee a kutatói konszenzus alapján levá-
lasztva a Num 1,1-10,10-et, mint önálló 
egységet, a Numeri könyvének második 
felével, a 10,11-36,13 szakaszával foglal-
kozik és ennek strukturális egységét és 
koncepcióját igyekszik bemutatni. Véle-
ményét G.B. Gray, M. Noth, Ph.J. Budd, 
D.T. Olson, J. Milgrom és T.R. Ashley Nu-
merival foglalkozó munkáival ütközteti. 
Az egységesség és koncepció tekintetében 
Lee két irányt különböztet meg e kutatók 
írásaiban. Az egyik, melyet Gary és Noth 
képviselnek, tagadja, hogy a vizsgált egy-

ségben lenne jól megfogalmazott egysé-
gesítő elv. A másik szerint van ilyen. 
Budd Istennek a nép negatív reakciói elle-
nére kitartó elkötelezettségét tekinti an-
nak. Olson és Milgrom az egyik generáció 
váltását a másikra, Ashley pedig a tájéko-
zódásból tájékozatlanság felé, majd egy új 
tájékozódás felé fordulását véli koncepci-
ónak. A két vélemény közötti eltérést Lee 
szerint kiindulási pontjuk közötti alapve-
tő eltérés okozza, mert míg Gray és Noth 
a Pentateuchus kutatás korábbi elemzésé-
vel kezdi vizsgálatait, addig a többiek 
magával a Numeri szövegének a vizsgá-
latával indítanak. Az átfogó struktúra 
kérdésében, úgy a makrostruktúra, mind 
a mikrostuktúra tekintetében Lee szintén 
eltérést mutat ki a hat kutató véleményé-
ben. Gray és Budd a földrajzi, illetve kro-
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nológiai jeleket értelmezik a szerkezet 
kulcsaként, míg Noth a Sinai kijelentés, a 
pusztai vándorlás vezetésének és a 
honfoglalás előkészítésének hagyományai 
kombinációját, Olson a régi elmúlását és 
az új születését, Ashley pedig az újabb és 
újabb irányítás iránti engedelmességet. 
Jóllehet Lee elfogadja számos vonatko-
zásban a korábbi kutatók véleményét, 
mégis elégedetlen elemzésükkel és kon-
klúziójukkal, amit metodológiai hiányos-
ságaiknak tulajdonít. Különösen felszíni 
vizsgálódásukat nehezményezi a részle-
tes elemzés el- és a kényszerítő irodalom 
elméleti tények figyelmen kívül hagyása 
miatt. Éppen ezért Lee a Num 10,11-36,13 
szerkezetének szisztematikus megtárgya-
lását tűzi ki célul, „különös tekintettel a 
szöveg mélyén meghúzódó rejtett, alkotó 
jellegű koncepciókra.” (46.o.) A kettős cél, 
a makrostruktúra fogalmi rendezőelvé-
nek, illetve az „infratextuális” (47.o.) mik-
rostruktúra kimutatásának eléréséhez Lee 
témavezetőjének, Rolf Kinerimnek koráb-
ban felvázolt fogalmi analízis módszerére 
támaszkodik. Ez az elemzési mód mind a 
szöveg felszínén, mind az alatt megbújó 
információkra figyel, s így hozza létre az 
infratextuális dimenziót. 

 Lee az újabb formakritikai kutatások 
hatására összekapcsolja az Ószövetség 
diakronikus és szinkronikus megközelíté-
si módszereit, és azt mondja, hogy ezeket 
nem dichotóm, hanem komplementer 
módszereknek kell tekinteni. Ahogyan 
azt M. Sweeney és R. Knierim teszi, a 
végső formára és a strukturális analízisre 
helyezve a hangsúlyt a szociolingvisztikai 
megközelítés helyett. Az így életre hívott 

fogalmi (conceptual) analízis a szöveget 
fogalmilag szerkesztett jelenségnek (con-
ceptualized phenomenon) tekinti. Ez 
szükségessé teszi egyrészről a szöveg kül-
ső jelentéstartományának vizsgálatát a 
nyelvtan, szintaxis, stílus, retorikai, műfa-
ji és tematikus elemek tekintetében. Más-
részt azonban a szöveg fogalmi szintjét is 
elemezni kell az utalások, előfeltételezé-
sek, koncepciók szintagmatikus faktoro-
kon túli tartományában. Vagyis a fogalmi 
analízis a szövegnek az explicit állításait 
és implicit feltételezéseit is kimutatja és a 
kettő kapcsolatát is vizsgálja.  

 A felvázolt módszert Lee a Num 
10,11-36,13 esetében alkalmazza, elkülö-
nítve a makrostruktúrát és a mikrostuktú-
rát. 36 önálló egységet különböztet meg a 
teljes anyagon belül, melyeket két nagy 
részben helyez el. Az önálló egységek a 
makrostruktúrán belül eltérő szintű sze-
repeket töltenek be. Felosztása több pon-
ton eltér az általa elemzett kutatókétól, de 
ahol megegyezik, ott is saját elemzési 
módszerének elveit alkalmazva húzza 
meg a határokat. Bárszámos ponton meg-
alapozottnak tűnik érvelése, a tárgyalt 
anyag méretei miatt nem tud igazán rész-
letekbe menő kifejtést adni a mikrostruk-
turális elemzésben. Ettől néha leegyszerű-
sítettnek tűnik egy-két következtetése.  

Mindent egybevetve Lee könyve egy 
jól sikerült kísérlet egy új módszer beve-
zetésére, bemutatására. A bibliográfia és a 
rövid, de általános index mellett az általa 
tárgyalt kutatók felosztásának szinopszi-
sa, kár, hogy saját felosztását nem tette 
melléjük.  (Zs.J.) 

MOWINCKEL, Sigmund, The Psalms in Israel’s Worship (BRS, ford. D.R. Ap-Thomas, J.L. 
Crenshaw előszavával), Grand Rapids, MI: Eerdmans és Dearborn: Dove 2004, xliv + 
246 + 303 pp., ISBN 0-8028-2516-7. $ 40.  

Mowinckel klasszikus művének új kiadá-
sát a Biblical Resources Series sorozat ré-
szeként üdvözölhetjük. A könyv az 1962-
es kiadás fotomechanikus utánnyomása, 
James Crenshaw előszavával bővítve (xix-
xl). Ebben Crenshaw általános bevezetést 
nyújt a zsoltárok értelmezéstörténetébe az 

ókortól kezdve a felvilágosodáson át nap-
jainkig. Ennek során külön figyelmet for-
dít a Gunkel és Mowinckel közötti nézet-
különbségre, valamint a zsoltárok Mo-
winckel utáni értelmezésére. Az előszót 
egy kommentált bibliográfia zárja.  (X.G.) 

  



MURAOKA, Takamitsu, Classical Syriac. A Basic Grammar with a Chrestomathy. Second 
Revised Edition (PORTA 19) Wiesbaden: Harrasowitz 2005., xxviii + 156 + 88* pp., ISBN 
3-447-05021-7. 

A jó könyvvek és az alapművek azok, 
melyek több kiadást érnek meg. Muraoka 
klasszikus szír nyelvtana az utóbbiak kö-
zé tartozik. 1922 óta, amikor is Gabriel of 
St. Joseph publikálta nyelvtanát, ez az el-
ső angol nyelvű leíró szír nyelvtan. 
Ugyanakkor a gyakorlatban C. Brockel-
mann német nyelvű nyelvtanát váltotta 
fel 1996-ban publikált 1. kiadásával. 

A most kézbe vehető 2. kiadás figye-
lembe vette az 1-ről írt recenziók javasla-
tait, kijavította a sajtóhibákat és bővítette 
a bibliográfiát. 

A nyelvtan felépítése követi a klasszi-
kusokat, az írás, fonológia, morfológia. A 
4. „Morphosyntax and syntax” fejezet a 
korábbiak mondatban és szövegben törté-

nő felhasználását láttatva mélyíti el az is-
mereteket. Brockelmann jó gyakorlatát 
folytatva Muraoka is csatolt a leíró nyelv-
tan mellé chrestomatiát is, melyet lábjegy-
zetekkel látott el, így lehetővé téve a saját 
fordítás elkészítését, a nyelvtani problé-
mák pontos megnevezésével pedig a fél-
refordítás esélyeit csökkentette. 

A leíró rész végén a paradigmák táblá-
zatát Muraoka gyakorlati oktató voltát di-
cséri egy gyakorlatsor beiktatása, mely az 
eddigiek mellett is bizonyítja, hogy a 
könyv jól használható azok számára is, 
akik egyedül kívánnak nekivágni a szír 
tanulás nem könnyű feladatának.  (Zs.J.) 

NEEF, Heinz-Dieter, Arbeitsbuch Biblisch Aramäisch, Materialien, Beispiele und Übungen 
zum Biblisch-Aramäisch, Tübingen: Mohr Siebeck 2006, xvii + 206 pp., ISBN 3-16-148874-
1. € 24.00. 

A szerző a Tübingeni Egyetem Evangéli-
kus Teológiai Fakultásán az ószövetségi 
tanszék vezetője 2000 óta. Ő maga is ok-
tatja a bibliai arámot, s e tapasztalatokból 
és a hallgatók igényeiből, azok visszajel-
zéseit felhasználva született ez a nyelv-
könyv Neef bibliai héber nyelvtanának 2. 
kiadásával egyidőben megjelenve, annak 
metodikáját követve. 

Több szempontból is különleges Neef 
munkája. Egyrészt német nyelvterületen 
már 70-80 éve nem jelent meg terjedelme-
sebb, bibliai arámnak szentelt nyelvtan. 
(Úgy tűnik, hogy a XX. sz. első három 
évtizedében megszületett standard mun-
kák azóta is időtálló értékűek.) Másrészt a 
nyelvkönyv nem tűnik általában jellem-
zően német műfajnak, ami az arám nyel-
vet illeti. Neef könyve ebben is úttörő: 
elsősorban nem a nyelvtan rendszeres 
kifejtését tekinti feladatának (bár ebben is 
jeleskedik), hanem didaktikus szempon-
tokat követ, hiszen az előadóteremben 
született és az előadóterem számára írt 
munkáról van szó: mely magát szerényen 
csak ,,Arbeitsbuch”-nak nevezi. Harmad-

részt még az arám nyelvkönyvek között 
is egyedülálló abban, hogy nem feltételezi 
egyetlen sémi nyelv ismeretét sem. Min-
den általam ismert arám nyelvtan és 
nyelvkönyv abból indul ki, hogy olvasói 
járatosak a bibliai héberben; ezen előfel-
tevés valóban indokolt a gyakorlatban is. 
Neef előadásaira azonban különféle 
okoknál fogva olyan hallgatók is jártak 
más karokról, akiknél nem teljesült ez az 
előfeltétel. 

Neef nyelvkönyve 16 leckét tartalmaz. 
Az első 5 fejezet a mássalhangzók és ma-
gánhangzók bemutatásával kezdve az ol-
vasáshoz szükséges tudnivalókat ismerte-
ti; e részeket a héber nyelvet ismerők 
gyorsan áttanulmányozhatják, mivel lé-
nyeges eltérés nincs a két nyelv között e 
tekintetben (leszámítva talán a tpkdgb be-
tűk sokkal gyakoribb, zárt szótag után is 
réshangként való ejtését). A többi 11 lec-
kében nagyjából egyenletesen oszlik el a 
nyelvtani anyag, de nagyobb nyelvtani 
témákat mégis egy helyen törekszik tár-
gyalni a szerző. (Ez utóbbi nehézséget is 
jelenthet: a hébert nem ismerő hallgató 
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elé magas követelményt állít a 9. fejezet, 
ahol egyszerre kell az erős igeragozás 
egészét elsajátítani, valószínűleg 1 hét 
alatt! Egy fejezetben található minden 
tudnivaló a mondattanról is, ugyanakkor 
a főnevek típusai 8 fejezetre osztva van-
nak előttünk.) Az első 5 fejezetet leszá-
mítva minden fejezet bőséges szólistával 
kezdődik, az új szavakat a fejezetben tár-
gyalandó nyelvtani anyag szerint csopor-
tosítva, ill. korábbi leckékből felelevenítve 
a tárgyalandó témához tartozó, már ta-
nult szavakat. Ezt a leckénként 6-8 nyelv-
tani téma jól áttekinthető, rengeteg lefor-
dított példával illusztrált leírása követi. 
Minden lecke végén gyakorlatokat talá-
lunk: a lecke anyagához kapcsolódóan 
rendszerint alakmeghatározással kapcso-
latosan, majd az Ószövetségből változta-
tás, egyszerűsítés nélkül átvett 10-15 
mondat fordítását kell elvégeznie az olva-
sónak. (Az utolsó 3 fejezetben már nem 
különálló mondatokat, hanem összefüg-
gő, és kissé terjedelmes szakaszokat kell 
fordítani: Dán 3:1-30, 6:2-29, Ezsdr 5:1-
6:18; pedagógiai szempontból ez irreális-
nak tűnik egy hétre). Rendkívüli erénye e 
nyelvkönyvnek, hogy nem mesterséges 
szövegekkel gyakoroltat, hanem tényle-
gesen létező bibliai szövegeken; s így a 
gyakorlatok során a 238 arám bibliai vers 
nagy részével — és problémáival — talál-
kozik a tanuló. A fordításhoz a még nem 
tanult szavak, szerkezetek esetén segítsé-
get nyújt a szerző. 

A könyve egésze jól kezelhető. Egy 
összefoglaló táblázat megkönnyíti a 
nyelvtani anyag leckénkénti eloszlásának 
áttekintését, egy másik a nyelvtani anyag 
szerint rendezve teszi ugyanezt még ké-
nyelmesebbé. A könyv végén 23 oldalas 
paradigmatáblázat, szószedet a lecke-
szám feltüntetésével, az ötnél többször 
előforduló szavak gyakoriságát csoporto-
sítva bemutató összeállítás, az alakmeg-
határozással kapcsolatos feladatok meg-
oldása, nyelvtani tárgymutató, végül pe-
dig bibliai helyek mutatója található. A 
feladatok megoldása a hallgatók kérésére 
azért került bele könyvbe, mert a heti 2 
órás előadáson nincs idő a megbeszélé-
sükre. Sajnálatos azonban, hogy a szöveg-
fordítási feladatok megoldásai nem kerül-

tek bele a függelékbe. 
Corrigenda: yegarśāhadūtā(’) helyett 

yegar śāhadūtā(’) (3. o.), a hōlem magnum 
és šūreq helyesen / ill. W (15. o.), Jddo he-
lyett Iddo (16., 134. o.), „nicht a ist” he-
lyett „nicht ā ist” (20. o.), ÷yBe és [D'nÒai két-
szer fordul elő (21. o. gyakorlatában), 
„mit ’ als Vokalbuchstabe” helyett „mit y 
als Vokalbuchstabe” (kétszer, 24. o.), „mit 
w als Vokalbuchstabe” hiányzik a 
Schuräq sorából a táblázatban (24. o.), kål 
helyett kål (26. o.), ÷ymiv] helyett ÷yIm¾v] , ahogy 
35. o.-on helyesen áll (38. o.), yDe helyett yDI 
(49. o.), ÷yId'a, rossz helyen van a Präpositi-
onen között (51. o.), ÷/hme/yb]W helyett ÷/hyme/yb]W 
(56. o.), ÷/hyveF]P' helyett ÷/hyveyFiP' vagy ÷/hyveyfiP] 
ill. ÷r:WdyÒ helyett ÷WrduyÒ a K. alak, vwIy:r]D: helyett 
vw<y:r]D: (57., 131. o.), „Analogiebildung zur 
2.Sg.f.” helyett „Analogiebildung zur 
3.Sg.f.” (62. o.), ’Jtpa‘al helyett Jtpa‘al (68. 
o., ld. a XV. o.-on az igetörzs rövidítését), 
÷WbT]k]h't helyett ÷WbT]k]h'T], inf. a–fel kezdődő 
alakja rosszul van tördelve, hb;T;k]h'm] helyett 
hb;T]k]h'm] (71. o.), br' nőnemű alakjai hiá-
nyoznak: at;B]r', ÷b;r]b]r', at;b;r]b]r' (75. o.), ÷yqib]D 
helyett ÷yqib]D; (76. o.), „der kurze Vokal der 
zweiten Silbe” helyett „der kurze Vokal 
der letzten Silbe / Endsilbe”, ahogy 
helyesen a 82. o.-on áll (81. o.), rk¾D] (vö. 
héber rk;z:) nem tartozik a segolatumok 
közé, hanem a két változó magánhangzó-
ra végződő főnevek egyike, amint a 94. 
o.-on helyesen olvassuk (85. o.), rc¾B] (vö. 
héber rc;B;) nem tartozik a segolatumok 
közé, hanem a két változó magánhangzó-
ra végződő főnevek közé, amint a 98. o.-
on helyesen olvassuk (86. o., 91. o.), 
3.Sg.m.Impf.Haf‘el helyett 3.Sg.m.Perf. 
Haf‘el a qPenÒh' meghatározásában (87. o.), 
µ[ef] constructusa megegyezik az absolu-
tussal, de µ['f' használatos következetesen, 
ha Isten parancsáról van szó (Hl;aÔ µ['f', ld. 
Ezsdr 6:14, ahol mindkét formájú con-
structus megtalálható, 7:23), a µlex] con-
structus is előfordul (Dán 3:19), az abso-
lutustól eltérő constructus (µl,x,) pedig 
mindig csak a ab;h}D' µl,x, szerkezetben 
található meg (88. o.), ÷/htel;T] helyett ÷/hTel;T], 
÷w:B]ri K. forma mellett ÷b;b]ri (Q.) (89. o.), 
aa;t;yliT ] helyett ha;t;yliT], a 4. sorszámnév 
alakjai helyesen: m. det. ay:[;ybir] (K.), ha;[;ybir] 
(Q.): , f. abs.: hy:[;ybir] (K.), ha;[;ybir] (Q.), f. det.: 
at;yÒ[;ybir] (90. o.), ÷v;q]n helyett ÷v;q]n: (91. o.), hl;aÔ 
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helyett Hl;aÔ (92. o., 123. o.), µG:t]Pi helyett 
µg:t]Pi (95. o., 120., 180. o.), ÷Wbh}y®t]mi helyett 
÷ybih}y®t]mi (98. o.), vn®aÔ helyett vn:aÔ (99. o.), „> 
lbeqÕl;” helyett „> lbeqÕAlK;” (101. o.), Dur 
helyett Dura (ld. helyesen a 116. o.-on) 
(102. o.), Wf[}y:t]ai helyett Wf[¾y:t]ai (104. o.), 
yniN¾wUj}h¾T] fordítása Dán 2:9-ben „ihr sollt 
mich wissen lassen” helyett „ihr könnt 
mich wissen lassen” (105. o.), Pe.antwor-
ten helyett Pe. antworten (106. o.), anEzÒamo 
helyett anEzÒamo*(115. o.), Part.Sg.m.Polel he-
lyett Ptz.Sg.m.Polel (118. o.), µ[¾f] l[eB] he-
lyett µ[ef] l[eB] (120. o.), µc¾T]yI helyett µc;T]yI, 
at;w:yÒrÒa¾ helyett at;w:y:rÒa¾, a 2. gyakorlatban elő-
forduló ay:T]v]mi forma szótári alakja nem 
szerepel egyetlen egy lecke szóanyagában 
sem, sem a kötet végén található szótár-
ban (121. o.), a 15. fejezet nyelvtani anya-
gát képező -ū, -ī végű főnevek nincsenek 
külön csoportba gyűjtve (124k. o.), vn:a} he-
lyett vn:aÔ (129. o.), a ÷yId¾aBe utáni nagy hiatus 
törlendő (16.v.), (131. o.), ll¾k]v¾ helyett 

llik]v¾, Wll¾k]v¾ helyett Wllik]v¾ (136. o.), HnE- 
helyett HNE-, HnE i helyett HNE i, Hn® ihelyett HN® i(137. 
o.), Dán 3:3 arám szövegében a szavak 
felcserélődtek (139. o.), „yt¾yai + Futur” 
helyett „yt¾yai + Suffix” (142. o.), a ÷heynEyBe 
suffixuma pl. 3. m. helyett nőnemű (148. 
o.), a pe‘al participium sg. m. szókezdő 
mássalhangzója egy sorral lecsúszott 
(154. o.), hb;T;k]h'm] helyett hb;T]k]h'm] (155. o.), 
Wll¾k]v¾ helyett Wllik]v¾, llik]v¾ hiányzik a perf. 
sg. 3. m. cellájából (169. o.), vnk szócikk-
ben Hitp. helyett Hitpa. (177. o.). Furcsa 
az ta prefixumú igetörzsek Jtpa‘al, Jtpe‘al 
átírása és Jtpa. ill. Jtpe. rövidítése a logi-
kusabb ’itpe‘el, ’itpa‘al helyett (előbbi 
egyszer előfordul a 65. o.-on). 

Mindent összevetve Neef könyve mind 
nyelvtanulásra, mind a bibliai arám 
nyelvtana egyes kérdéseinek feleleveníté-
sére kitűnően használható.  (H.Z.) 

PETERSEN, David L., The Prophetic Literature. An Introduction, Louisville: Westminster 
John Knox Press 2002, xii + 260 pp. ISBN 0-664-25453-5 29.29$. 

Nem hagyományos bevezetéstani köny-
vet vehet kezébe az olvasó. Petersen sze-
rencsésen ötvözi a népszerűsítő műfajt a 
tudományos igényességgel. Így egy jól 
olvasható tankönyvet írt a bibliai prófétai 
irodalom iránt érdeklődőknek. Az SBL 
kutatásokért és könyvkiadásokért felelős 
grémiumának elnökeként a Biblia tudo-
mányos népszerűsítése mintegy köteles-
sége is. 

Mint minden bevezetés nem innova-
tív jellegű, hanem összegző. Ez jól látható 
a könyv felosztásából is és a témakezelés-
ből. Ugyanakkor az Ószövetség kutatásá-
nak naprakész ismeretével összegző mon-
datai értékelnek és mérlegelnek is. Legin-
kább érezhető ez Ézsaiás könyvének be-
mutatása során. A szakirodalomhoz szo-
kott szem azonnal megakad már a tarta-
lomjegyzék olvasása során azon, hogy 
egészében tárgyalja a könyvet. Mielőtt 
azonban túlzott tradicionalizmussal vá-
dolnánk meg a szerzőt, éppen az elmúlt 
15-20 év felvetéseire gondolva elfogad-
ható Petersen magyarázata, hogy bár alig 
van kutató, aki tagadná, hogy különböző 
történelmi korszakokból származnak a 

könyv egyes részei, ám hogy ezek a ré-
szek melyek és hogyan szabták át a ko-
rábbi hármas felosztás konszenzusát, 
arról igen eltérőek a vélemények. A kon-
szenzus azonban felbomlani látszik, s ezt 
Petersen is támogatja. Kiemeli az Ézs 1. 
általános bevezető voltát, mint a kanoni-
kus összefogó forma részét (49.o.), ezért 
már ennek megfelelően a történelmi hát-
tér bemutatásából kiindulva elemzi az 
egyes irodalmi egységeket. Poetikus be-
szédek (polemikus beszédek: törvényér-
telmező beszédek, bírósági beszédek, 
ítéletes próféciák, jajmondások, ígéretes 
beszédek, üdvpróféciák, üdvígéretek, 
„azon a napon” mondások, ígéret és ítélet 
liturgikus beszédek – liturgikus beszé-
dek), prózai beszámolók (20,1-16; 6-8; 36-
39). Külön témaként kezeli az idegen né-
pek elleni próféciákat. Végül a könyv fő 
teológiai pontjait vázolja fel. Mint a többi 
fejezetet, ezt is bibliográfia zárja. 

A 3 nagypróféta részletes tárgyalása 
előtt (2-4 fej.) a prófétaság általános kér-
déseit is bemutatja az első fejezetben. A 
prófétai irodalom sajátosságai és Izrael 
prófétáinak eltérő szerepkörei, történelmi 
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helyzete és társadalmi pozíciójának felvá-
zolását követően Petersen röviden kitér a 
Biblián kívüli, ókori keleti prófétai iroda-
lom bemutatására. A részletes összeha-
sonlításra sem tere, sem lehetősége nem 
lévén Petersen úgy fogalmaz, hogy „a 
mindenütt jelenlévő prófétaság izraeli 
sajátossága az a monumentális irodalmi 
alkotás, mely ezeknek a prófétáknak a 
munkássága révén létrejött.” (18.o.) Az 
irodalmi formák és a teológiai kérdések 
bemutatása között bújik meg az egyik 
legizgalmasabb irodalmi kérdés, a prófé-
tai anyag kialakulása (33-36.o.). Ehhez a 
témához kapcsolódik az 5. fejezet beveze-
tő része is, mely a 12 kispróféta egységé-
nek a kérdéskörét feszegeti, ami napjaink 
kiemelt témája ezen corpust illetően. 

A hagyományos prófétai irodalmon túl 
Petersen kitér a kifejezetten prófétai 
könyveken kívüli prófétai irodalomra is. 
A Pentateuchus a történeti könyvek és az 
Írások egységeiben található anyagot mu-
tatja be kiemelve ezeknek sajátos Mózes 
alakjához kötődő motívumait. 

Végső konklúzióként Petersen azt fo-
galmazza meg, hogy a prófétai irodalom 
olyan szövegeket jelent, melyek a prófé-
ták tevékenységének nyomán jöttek létre. 
A fogság utáni perzsa korban azonban 
vége szakadt ezen prófétai corpusoknak s 
más irodalmi formákban élt tovább a 
prófétákhoz hasonló szent(életű) emberek 

tevékenysége. 
A kötet végére érve megtaláljuk a jegy-

zeteket is, melyek a mélyebb megértést 
segítik. Amit azonban nem találunk és 
mindenképpen hiányolhatunk az Dániel 
könyvének ismertetése. Bár találhatnánk 
mentséget, hogy a héber kánon Írások 
egységéhez tartozóként nem sorolta ebbe 
a témakörbe, ám a 6. fejezet, mint a nem 
prófétikus könyvek prófétai irodalmi kér-
déskörébe mindenképpen belefért volna. 
Talán apokaliptikus sajátosságai miatt 
lenne jogos Dániel negligálása, bár ez is 
csak könyvének második felére érvényes, 
ott sem teljes kizárólagossággal. Ám az, 
hogy még csak nem is magyarázza meg a 
kihagyás okát, több mint érthetetlen. Az 
5. fejezetben, Zakariás könyvének rövid 
bemutatása során egy kis félmondatból 
lehetne következtetni, hogy hová sorolja 
Dánielt: „Those who study even later bib-
lical and related literature (e.g., Dani-
el)…” Vagyis Dániel vagy a késői bibliai 
vagy az ahhoz kapcsolódó irodalom része 
Petersen szerint, ami magyarázható a per-
zsa koron utáni hellenisztikus korszakban 
lezárt könyv klasszikus prófétai irodal-
mon túlnövő apokaliptikus zsánerével. 
Erre azonban nem utal még ott sem, ahol 
a prófétai irodalom kifutását taglalja (Epi-
lógus). Elfelejtette? Lehet, ennek ellenére 
ez egy jó könyv.  (Zs.J.) 

Polytheismus und Monotheismus in der Religionen des Vorderen Orients (AOAT 298, szerk. 
M. Krebenik és J. van Oorschot), Ugarit-Verlag: Münster 2002, v + 269 pp., ISBN 3-
934628-27-3. 

Ez a kötet a 2000 nyarán Jénában tartott 
„Politeizmus és monoteizmus az Ókori 
Kelet vallásaiban” című előadássorozat 
egyes darabjainak gyűjteményes kötete. 
Az ókor két magaskultúrához tartozó te-
rülete, Egyiptom és Mezopotámia, vala-
mint befolyási övezeteik adják a földrajzi 
és történelmi keretét az írásoknak. Ezt a 
kultúrkört, melynek középpontjából nőtt 
ki a három monoteista vallás, a zsidóság, 
kereszténység és az iszlám, lelki és vallási 
sokszínűségében, komplexitásában tárják 
elénk a szerzők. A háttérben mindenütt 
az az örök kérdés húzódik meg, miként 
lehetséges, hogy egy lényegében politeis-

ta meghatározottságú kultúrkörből mo-
noteista tendenciák és vallásformák jöhet-
nek létre? 

Bukhard Gladigow: Polytheismus und 
Monotheismus (3-20.o.); Erik Horunk: 
Das Denken des Einen im alten Ägypten 
(21-32.o.); Manfred Krebenik: Vielzahl 
und Einheit im altmesopotamischen 
Pantheon (33-51.o.); Gernot Wilhelm: 
„Gleichsetzungstheologie”, „Synkretis-
mus” und „Gottesspaltungen” im Poly-
theismus Anatoliens (53-70.o.); Oswald 
Loretz: Die Einzigkeit eines Gottes im Po-
lytheismus von Ugarit (71-89.o.); Michael 
Stausberg: Monotheismus, Polytheismus 
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und Dualismus im Alten Iran (91-111.o.); 
Jürgen van Oorshot: „Höre Israel…!” 
(Dtn 6,4f.) Der eine und einzige Gott Isra-
els im Widerstreit (113-135.o.); Johan Ma-
ier: Der monotheistische Anspruch in der 
rabbinisch-jüdischen Tradition (137-174. 
o.); Walter W. Müller: Religion und Kul-
tur im antiken Südarabien (175-194.o.); 
Barbara Aland: Gnostischer Polytheismus 
oder gnostischer Monotheismus? (195-
208.o.); Christoph Markschies: Heis Theos 
– Ein Gott? (209-234.o.); Tilmann Seiden-

sticker: Der Islam: Vom „Hochgottglau-
ben” zum Monotheismus? (235-244.o.). 

A szokásos mutatók között jó segítsé-
get nyújt a témák iránt érdeklődőknek az 
istenségek és mitikus alakok regisztere. 
Talán jó lett volna egy tematikus biblio-
gráfiát adni a kötet szerkesztőinek, ami a 
további eligazodást nyújtott volna az ol-
vasóknak, de a könyv így is izgalmas ol-
vasmány.  (Zs.J.) 

Prophets and Prophecy in the Ancient Near East (Writings from the Ancient World 12, 
szerk. M. Nissinen), Atlanta: SBL 2003, xxi + 273 pp., ISBN 1-58983-027-X. $ 29.95. 

A magyar olvasóközönség számára telje-
sen feltáratlan területre kalauzol el ez a 
szöveggyűjtemény. A prófécia széles kör-
ben elterjedt jelenség volt nem csak Izra-
elben, de az egész ókori Keleten. Ez az el-
ső olyan gyűjtemény, mely közreadja a 
Biblián kívüli prófétai anyagot tartalmazó 
forrásokat. A kötet 140 szöveget ölel fel, 
melyben prófétai orákulumok, személyes 
levelek, formális feliratok és adminisztrá-
ciós dokumentumok találhatók az ókori 
Kelet-Mediterráneum és Mezopotámia te-
rületéről a Kr.e. 2-1. évezredből. A leg-
több szöveg a 17. századi Mariból, illetve 
a 7. századi Asszíriából való, de fellelhe-
tők benne egyiptomi és szíria-palesztinai 
anyagok is. 

A kötet nem csupán összegyűjti és 
összerendezi a próféták tevékenységét és 
a prófétai jelenséget az ókori Kelet egé-
széből, de egyben megvilágítja a bibliai 
prófétaság kulturális hátterét és párhuza-
mait. Az isteni üzenet átadásának külön-
böző típusait és formáit tárja fel az érdek-
lődő olvasó, diák és kutató előtt. Mert van 
ezek között apilum (válaszoló) muhhum 
(eksztatikus), qammatum (fura hajú), na-
bum (talán a héber nábinak megfelelő, leg-
alábbis nevében), assinu (férfi-nő), raggi-
mu (kijelentő) és hzh (látnok). S bár a pró-
fétai figurák feltehetően különböző társa-
dalmi szinteket is megjelenítenek, a szö-
vegek róluk alig mondanak valamit. Kü-

lön említést érdemel Nissinen azon véle-
kedése, mely a Mari szövegek között ta-
lálható bini jamina korábban általában 
benjaminitáknak tartott kifejezést inkább 
maru jamina formában olvassa és oldja fel, 
ami a jaminiták vezetőit/királyait jelölné. 

A gyűjteményből ugyanakkor kima-
radtak azok a szövegek, melyekkel kap-
csolatosan nem lehet teljes bizonyosság-
gal megállapítani a prófétai üzenetátadás 
tényét, mint pl. egyes egyiptomi jósszöve-
gek esetében, azok, melyek profetikus jel-
lege kétséges, és azok a nuzi, illetve asszír 
szövegek, melyekben az apilum a Mariból 
ismert szereptől eltérő jelentéssel bír. 

Nissinen és társai az eredeti szövegek 
latin betűs átírását is adják az angol fordí-
tás mellett. Az átíráshoz írt jegyzetek a 
nyelvi érdeklődésűek számára tudomá-
nyos információkkal is szolgálnak. Ha-
sonlóan jól használhatók a szövegekhez 
fűzött bevezetők és az up-to-date biblio-
gráfiák is.  

Martti Nissinen a Helsinki Egyetem 
ószövetséges tanára és a Finn Akadémia 
kutatója. A kötetben közreműködött C.L. 
Seow a Princetoni Teológiai Szeminárium 
ószövetséges professzora és R.K. Ritner a 
Chicagoi Egyetem Orientalisztikai Intéze-
tének egyiptológusa. Munkájuk méltó he-
lyet kapott az SBL szövegfordítási soroza-
tában.  (Zs.J.) 

  



Religion and Sexuality. Passionate Debates (szerk. Ch.K. Robertson), New York: Peter Lang 
2006, viii+ 255 pp. ISBN 0-8204-7424-X. 

A rendszerváltást követően ledőltek a 
szexualitással kapcsolatos tabuk Magyar-
országon is és amint az sok más egyébbel 
is történt, a korábbi elrejtettségből a túl-
zott magamutogatásba csapott át az élet-
nek ez a területe itthon. Egyrészt a kíván-
csiság hajtott, hogy kezembe vegyem ezt 
a könyvet, másrészt az a tény, hogy a Bib-
lia számos története, törvényi szabályo-
zása a nemiség körül forog, sőt bizonyos 
pontokon mondhatjuk, hogy sajátos elő-
segítője az üdvtörténet alakulásának. 

Ilyen várakozásokkal kézbe véve ezt a 
könyvet, csalódást okozott, mert bár ér-
dekes feldolgozásokat tartalmaz, túl szer-
teágazó és néhol túl szabad asszociációt 
tartalmaz. De ez természetesen ízlés kér-
dése. 

A kötet írásai feltárják az emberi szexu-
alitás és a vallás kapcsolatának számos 
útját, módját, különböző korokban és kü-
lönböző tradíciókban. Az aszketizmustól 
a toleranciáig, a missziós alapállástól a 
kompromisszumig. Tabuk nélkül érint 
minden olyan kérdést, ami ebben a témá-
ban csak szóba jöhet. 

A kötet bevezetőjében, az alcímet 
(szenvedélyes célozgatás) magyarázva 
Robertson így fogalmaz: „Ez a könyv se 
nem egy »hogyan csináld« útmutató a 
szégyenlősöknek és magányosoknak, de 
nem is egy puritán traktátus a »szex ör-
dögéről«. Ez a könyv a szent és az érzéki 

megélésének nagyon különböző és néha 
provokatív módjait mutatja be.” Az egyes 
írások címei önmagukért beszélnek: D.C. 
Mohrmann: Is Anyone Listening? The 
Waning Voice of the Bible in Sexual 
Ethics (5-25). B.J. Oropeza: What Is Sex? 
Christians and Erotic Boundaries (27-63). 
G.A. Newman: Woman’s Place or Wo-
men’s Spaces: Interwining History, 
Herstory and Christianity (65-76). D.D. 
Peck: The Lord Gave, and the Lord Hath 
Taken Away: A History of Mormon Poly-
gamy (77-94). D. Macleod: The Oppressed 
Self: Desire, Sexuality, and Religious Ci-
nema (95-110). J.W: Gamble: Out of 
Bounds: The Clergy and Sexual Bounda-
ries (111-36). D. Vess: Eunuch for the 
Kingdom: The Origin and Discipline of 
Clerical Celibacy (137-67). L.A. Northrup: 
Homosexuality int he Evolution of Ame-
rican Christianity (169-207). P. Culbert-
son: Mothers and Their Golden Sons: Ex-
ploring a Theology of Narcissism (209-
38). C.K. Robertson: Conclusion – I’am 
Okay, You’re a Heretic: Sex as Power and 
Threat (239-47.) 

Úgy gondolom, hogy e könyv olvasói 
nem fognak mindenben egyetérteni a 
szerzőkkel, viszont gondolkodásra, to-
vábbgondolásra inspirálja majd őket, ami 
beszélgetéseket, véleménycseréket inspi-
rálhat, s ezzel a könyv eléri célját.  (Zs.J.) 

RENDTORFF, Rolf, The Canonical Hebrew Bible: A Theology of the Old Testament (Tools for 
Biblical Study Series 7, ford. D.E. Orton), Leiden: Deo Publishing 2005, xiv + 813 pp., 
ISBN 90-5854-020-0. £ 39.95. 

A könyv eredetileg németül jelent meg 
2001-ben Theologie des Alten Testaments: 
Ein Kanonischen Entwurf címmel. Az angol 
fordítás címe jobban igazodik a tartalom-
hoz, mely indításként Rendtorff munkás-
ságának egyik nagy vonalát, a kanonikus 
megközelítést előtérbe helyezve foglalko-
zik a héber kánon egészével. A német 
Ószövetség-kutatás egyik nagy öregje 
könyvének első 400 oldalán újramondja 
az egész Bibliát, de ez az újramondás fo-

lyamatos értelmezést is jelent. Értékeli és 
kiértékeli a szövegeket. Nem a magyará-
zatokra és kutatókra összpontosít, hanem 
magukra a szövegekre, azok tartalmára, 
így jórészt sikerül elkerülnie azt a csap-
dát, hogy ószövetségi bevezetéssé váljék 
írása. A bevezetőben számos olyan kér-
dést és módszertani problémát tisztáz, 
melynek nyomán az olvasó jobban eliga-
zodhat a kánon és a bibliai teológia kap-
csolatának alapkérdéseiben, de egyben 
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Rendtorff könyvében is. Sajátosan, ke-
reszthivatkozásokkal mutatja ki (szögle-
tes zárójelbe tett nyilak az oldalszámok-
kal) a kánonon belüli egyes témák, törté-
netek többszöri előfordulását, kapcsoló-
dási pontjait. (Korábbi bevezetésében a 
hivatkozásokat a margón helyezte el). A 
szakirodalmi hivatkozások angolszász 
módon, zárójelben szerző-évszám-oldal-
szám formában jelennek meg. 

 A második nagy egység (415-715) az 
Ószövetségben olvasható különböző té-
mákkal foglalkozik. A két fejezet mód-
szertana jól mutatja, hogy a Rendtorff és 
Childs által fémjelzett kanonikus megkö-
zelítés kevésbé történeti (vagy vallástörté-
neti), mint inkább teológiai irányultságát 
(vö. 415-416). Szerzőnk 18 nagy témát vá-
lasz-tott ki, melyekben kisebb részekre 
osztva bontja ki a kérdések teljes kánon-
ban fellelhető gondolatait. A témák a kö-
vetkezők: 

A világ mint Isten teremtése; Kiválasz-
tás és szövetség; Izrael atyái; A megígért 
és rábízott ország; Az első és a második 
exodus; Izrael életének központja: a Tóra; 
Az élet helyszíne Isten előtt: a kultusz; 

Mózes; Dávid királysága; Sion; Isten be-
szédei; Izrael konfliktusokban; Prófécia; 
Izrael istentisztelete és imádsága; Izrael 
bölcsessége; Izrael, a népek és az istenek; 
Hogyan látja Izrael saját múltját?; Mit vár 
Izrael a jövőtől? 

 A harmadik, a másik kettőnél jóval 
rövidebb egység az ószövetségi teológia 
hermeneutikiai kérdéseit vizsgálja meg. A 
metodológiai felvetéseknél különösen a 
végső kanonikus forma jelentőségét 
hangsúlyozza, és a teremtés témájában 
esettanulmányt is ad. Másrészt a diakro-
nikus és szinkronikus exegézis egymást 
kiegészítő voltát emeli ki. A hermeneuti-
kai vizsgálódás másik területe a keresz-
tény és zsidó teológiai megközelítések 
összevetése. Rendtorff számos ezzel kap-
csolatos korábbi írásának esszenciáját ta-
láljuk ezen a tíz oldalon. 

Bibliográfia és részletes mutatók teszik 
teljessé Rendtorff életművének betetőzé-
sét jelentő nagy opusát. Különösen a má-
sodik és harmadik rész szolgálhat el nem 
hanyagolható kézikönyvként nem csak 
diákok, de kutatók számára is.  (Zs.J.) 

Saxa Loquentur. Studien zur Archäologie Palästinas/Israels. Festschrift für Volkmar Fritz zum 
65. Geburtstag (AOAT 302, szerk. C.G. den Hertog, et al.), Münster: Ugarit-Verlag 2003, x 
+ 328 pp., ISBN 3-934628-34-6. 

A Lucanustól vett idézet („a köveket be-
szélni hagyni”) Volkmar Fritz munkássá-
gának mottója is lehetett volna, írják a 
szerkesztők az előszóban. A régész-törté-
nész a második világháború utáni első 
német, aki aktív ásatásvezetőként műkö-
dött Izraelben, illetve Jordániában. Az ün-
nepi kötetben a barátok és kollégák mel-
lett azok a fiatalabb kutatók is köszöntöt-
ték őt, akik a kezei alatt tanulták a szak-
mát és a tudományos publikálást egya-
ránt. 

A rövid előszót követően a szerkesztők 
összeállításában olvasható a Volkmar 
Fritz munkásságát bemutató bibliográfia. 
(1-13) Ezt követően névsor szerint jönnek 
sorra az egyes szerzők írásai. 

M. Artzy: Bronze Trade in the Late 
Bronze-Early Iron Period: Tēl Māśōś and 
Tēl Kinrōt in Eastern Mediterranean 
Context (15-23). M. Bernett: Zur politi-

schen Zeitrechnung des Königs Agrippa 
II. (25-37). W. Dietrich és S. Münger: Die 
Herrschaft Saulus und der Norden Israels 
(39-59). C.G. den Hertog: Der geschicht-
liche Hintergrund der Erzählung Jos 22 
(61-83). Z. Herzog: The Canaanite City 
Between Ideology and Archaeological Re-
ality (85-96). U. Hübner: Ein Kaiserzeit-
licher Bleibeschlag aus Abila (97-100). J. 
Kamlah: Tempel 650 in Ekron und die 
Stadttempel der Eisenzeit in Palästina 
(101-125). O. Keel (és S. Münger): Die Lo-
tos-Kopfschild-Gruppe. Neo-Hyksos Ska-
rabäen der Eisenzeit IIB (ca. 900-700 
v.u.Z.) (127-157). E. A. Knauf: „Kinneret 
I” Revisited (159-169). A. Mazar: Three 
10th-9th Century B:C:E: Inscriptions from 
Tēl Reh³ōv (171-184). E. Meyers: Jesus and 
His World. Sepphoris and the Quest for 
the Historical Jesus (185-197). N. Naa-
man: Osctracon 40 from Arad Reconside-
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red (199-204). D. Ussishkin: The Level V 
„Sanctuary” and „High Place” at Lachish. 
A Stratigraphic Analysis (205-211). H. 
Weippert: Das Libanonwaldhaus (213-
226). M. Weippert: Berggötter, Löwen-
Stier- und Vogelmenschen. Rekonstruk-
tion des Sockels G1 aus Tempel von Ain 
Dārā in Mordsyrien (227-256). R. 
Wenning: Dāt Rās—Notizen zu den Tem-
peln auf der Akropolis (257-290). J. Zan-
genberg és G. Fassbeck: „Jesus am See 
von Galiläa (Mt 4,18). Eine Skizze zur ar-
chäologischen Forschung am See Genne-

saret und zur regionalen Verankerung 
der frühen Jeusbewegung (291-310). W. 
Zwickel: Der Ort besonderer Heiligkeit 
(311-319). 

Minden egyes írást részletes bibliográ-
fia egészít ki. A kötet végén a hivatkozott 
helyek mutatója mellett helymutató talál-
ható még. A régészeti leletek és rekon-
strukciók fotói miatt az egész kötet fényes 
papírra nyomva készült, ami a kemény-
borítóval együtt igazán értékes hatást kelt 
és az olvasónak jó kézbe venni.  (Zs.J.) 

SCHNIERINGER, Helmut, Psalm 8. Text — Gestalt — Bedeutung (Ägypten und Altes 
Testament 59), Wiesbaden: Harrassowitz 2004, xiv + 533 pp., ISBN 3-447-05046-2. € 88. 

A Harrassowitz kiadó Egyiptom és az 
Ószövetség elnevezésű sorozatában több-
ségben vannak az Egyiptommal kapcsola-
tos könyvek, ám a sorozatszerkesztő, 
Manfred Görg révén a két terület össze-
kapcsolódik. A megjelentetett művek kö-
zül is csak egyik-másik foglalkozik Egyip-
tom és Izrael/Ószövetség kapcsolatával. 
Esetünkben egy önálló ószövetségi mun-
kával találkozunk, ami a szerzőnek a 
Müncheni Egyetem Teológiai Fakultásán 
a sorozatszerkesztő vezetésével elkészí-
tett doktori disszertációja.  

A 8. zsoltár az egyik legkedveltebb és 
legismertebb bibliai zsoltár. Maga az 
Ószövetség, s már az Újszövetség is több 
helyen idézi. Hatása, rövid szövege elle-
nére kettős. Egyrészt Istenhez intézett 
központi kérdése: „Micsoda az ember, 
hogy törődsz vele?” inspirál további gon-
dolkodásra. Másrészt költői formája is 
igen megkapó, éppen egyszerű szépségé-
vel. A közelebbi vizsgálódás azonban fel-
tárja jelentésbeli bizonytalanságának 
problémáit és költő szerkesztésének 
összetettségét. Nem véletlen tehát az sem, 
hogy az egyik legtöbbet exegetált zsoltár 
is egyben.  

Schnieringer a lehetséges intentio operis 
és intentio auctoris közül ez utóbit választ-
va arra keres választ könyvében, hogy 
annak idején, két és félezer évvel ezelőtt 
miként érthette ezt a szöveget a szerző és 
mi volt a célja vele. A hagyományos szö-
vegkritikai és irodalomkritikai feldol-
gozás után ad egy munkafordítást a szö-

vegről. Ez azonban csak a kiinduló pontot 
jelenti számára, mivel a következőkben 
lingvisztikai szövegelemzésbe kezd. En-
nek részei a szövegstruktúra vizsgálata a 
szavak, a szintagmák, mondatok, stiliszti-
kai elemek, illetve a kifejezés és tartalmi 
összefüggések szintjén, másrészt a jelen-
téstartalmi vizsgálat az előbb elemzett 
szinteken, harmadszor a szövegpoezitás 
elemzése, végül a kommunikativ szöveg-
funkció feltárása. A könyv következő, ne-
gyedik fejezetében a szövegelemzésből 
adódó kérdésfelvetéseket veszi sorra, me-
lyek közt a szerkezeti, szerzőségi, teoló-
giai témák mellett a hatástörténeti elem-
zés is helyet kap. Végül eljut az értelme-
zéshez. Az itt adott végleges fordítás 
négy ponton eltér a korábbi munka-
fordítástól, ami jól láthatóvá teszi az 
alkalmazott módszer gyümölcsöző voltát.  

Nagy vonalait tekintve ez a munka 
nem hozott drámaian új értelmezést eh-
hez a zsoltárhoz, hiszen végkövetkezte-
tésként levonja, hogy a 8. zsoltár a JHWH 
feletti csodálkozás kifejezése. Ugyanak-
kor az egyes kis részletekben számos 
olyan új megfigyelést tesz, ami az exegé-
tának és az igehirdetőnek is hasznos 
információval szolgál. Gazdagítja a meg-
értésünket és az alkalmazott módszer to-
vábbi hasznosítására ösztönöz. 

Örömmel üdvözöljük ezt a munkát 
azért is, mert igen ritka az egy-egy zsol-
tárról készült önálló monográfia, melyben 
teljes képet kap az olvasó egy szöveg fel-
dolgozásának lehetőségeiről és eredmé-
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nyeiről. Ugyanakkor meg kell említeni 
azt is, hogy a könyvet A4-es mérete miatt 
csak igen nagy íróasztallal rendelkezők-
nek ajánljuk. S bár ez szemet kímélő betű-

méreteket eredményez, de igen komoly 
papírpocsékolásnak is tűnik.  (Zs.J.) 

Studies in the Hebrew Bible, Qumran, and the Septuagint Presented to Eugene Ulrich (VTSup 
101, szerk. P.W. Flint, et al.), Leiden: Brill 2006, xxxvii + 460 pp., ISBN 90-04-13738-6.  

Eugene Ulrich, a Notre Dame University 
professzora a Szentírásnak mint szöveg-
nek napjainkban talán legnagyobb tudó-
sa. Foglalkozott szöveg- és kánontörténet-
tel, egyike a holt-tengeri tekercsek kiadá-
sára létrehozott munkacsoport tagjainak, 
ahol elsősorban a 4. barlang biblikus szö-
vegeinek kiadását koordinálta, de ismert 
mint bibliafordító is, hiszen a New Revised 
Standard Version létrehozásában nagy ér-
demeket szerzett. Számos kötet szerzője 
és szerkesztője, egyik legérdekesebb mun-
kája az 1999-ben, társszerzőkkel kiadott 
The Dead Sea Scrolls Bible, amelyben a bib-
liai szövegeket qumráni változataik sze-
rint fordítják. Az alábbi Festschrift Ulrich 
minden főbb szakterületéről gyűjti egybe 
kollégáinak, volt diákjainak írásait. 

A kötet első főrésze a Héber Bibliával 
foglalkozik. H.R. Page, „Myth, Meta-Nar-
rative, and Historical Reconstruction” (1-
20). S. Pace, „Diaspora Dangers, Diaspora 
Dreams” (21-59). T. Veijola, „King Og’s 
Iron Bed (Deut 3:11)—Once Again” (60-
76). F.M. Cross, „A New Reconstruction 
of 4QSamuela 24:16-22” (77-83). D.W. Par-
ry, „‘How Many Vessels’? An Examina-
tion of MT 1 Sam 2:14/4QSama 2:16” (84-
95). J. Trebolle, „Samuel/Kings and Chro-
nicles: Book Division and Text Composi-
tion” (96-108). J. Blenkinsopp, „Who is 
the Saddiq of Isaiah 57:1-2?” (109-20). R.A. 
Kraft, „Daniel Outside the Traditional Je-
wish Canon: In the Footsteps of M.R. 
James” (121-33). J.A. Sanders, „Origen 
and the First Christian Testament” (134-
42). D.O. Wenthe, „The Social Configura-
tion of the Rabbi-Disciple Relationship: 

Evidence and Implications for First Cen-
tury Palestine” (143-74). 

A második rész Qumránt és a holt-ten-
geri tekercsek nem-bibliai anyagát vizs-
gálja. D.J. Harrington, „‘Holy War’ Texts 
among the Qumran Scrolls” (175-83). E. 
Puech, „Les manuscrits 4QJugesc 
(=4Q50A) et 1QJuges (1Q6)” (184-202). M. 
Abegg, „‘And He Shall Answer and 
Say…’—A Little Backlighting” (203-11). 
J.J. Collins, „The Time of the Teacher: An 
Old Debate Renewed” (212-29). D. Di-
mant, „Two ‘Scientific’ Fictions: The So-
Called Book of Noah and the Alleged Quo-
tation of Jubilees in CD 16:3-4” (230-49). C. 
Niccum, „The Blessing of Judah in 
4Q252” (250-60). R.A. Kugler, „Joseph at 
Qumran: The Importance of 4Q372 Frg. 1 
in Extending a Tradition” (261-78). S. 
Metso, „Creating Community Halakah” 
(279-301). J.C. VanderKam, „To What 
End? Functions of Scriptural Interpreta-
tion in Qumran Texts” (302-20). 

A kötet harmadik nagyobb részét a 
Septuagintának szentelték. N. Fernández 
Marcos, „Rewritten Bible or Imitatio? The 
Vestments of the High Priest” (321-36). E. 
Tov, „The Use of Computers in Biblical 
Research” (337-59). A. Aejmelaeus, 
„Faith, Hope and Interpretation… in the 
Greek Psalter” (360-76). J. Lust, „Edom—
Adam in Ezekiel, in MT and in LXX” 
(387-401). A. Pietersma, „Greek Jeremiah 
and the Land of Azazel” (402-13). 

A kötet, melyet részletes mutatók zár-
nak, méltó tisztelgés egy nagy formáumú, 
és átfogó szakmai felkészültségű tudós 
születésnepjára.  (X.G.) 

The Suffering Servant. Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources (szerk. B. Janowski és P. 
Stuhlmacher, ford. D.P. Bailey), Grand Rapids, MI: Eerdmans 2004, xxvii + 520 pp., 
ISBN 0-8028-0845-X. $ 45.  

E kötet alapjául egy Tübingenben, 1996-
ban megjelent gyűjteményes munka szol-

gál, melyet az angol fordításkor részben 
átdolgoztak, részben kibővítettek. A kötet 
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célja áttekinteni Iz 52,13-53,12 hatástörté-
netét ókori zsidó és keresztény források-
ban. 

A kötetben 11 írás kapott helyt. H. Spi-
ckermann, „The Conception and Prehis-
tory of the Idea of Vicarious Suffering in 
the Old Testament” (1-15, ez az eredeti 
német kötetben nem szerepelt). H.J. Her-
misson, „The Fourth Servant Song in the 
Context of Second Isaiah” (16-47). B. Ja-
nowski, „He Bore Our Sins: Isaiah 53 and 
the Drama of Taking Another’s Place” 
(48-74). M. Hengel és D.P. Bailey, „The 
Effective History of Isaiah 53 in the Pre-
Christian Period” (75-146). P. Stuhlma-
cher, „Isaiah 53 in the Gospel and Acts” 
(147-162). O. Hofius, „The Fourth Servant 
Song in the New Testament Letters” (163-
188). J. Ådna, „The Servant of Isaiah 53 as 
Triumphant and Interceding Messiah: 
The Reception of Isaiah 52:13-53:12 in the 
Targum of Isaiah with Special Attention 
to the Concept of the Messiah” (189-224). 
C. Markschies, „Jesus Christ as a Man be-
fore God: Two Interpretive Models for 
Isaiah 53 in the Patristic Literature and 
Their Development” (225-323). D.P. Bailey, 
„‘Our Suffering and Crucified Messiah’ 
(Dial. 111.2): Justin Martyr’s Allusion to 
Isaiah 53 in His Dialogue with Trypho with 
Special Reference to the New Edition of M. 

Marcovich” (324-417). S. Schreiner, „ Isaiah 
53 in the Sefer Hizzuk Emunah (‘Faith 
Strengthened’) of Rabbi Isaac ben Abra-
ham of Troki” (418-461). W. Hüllstrung, 
et al., „A Classified Bibliography on Isa-
iah 53” (462-492). 

Mint a tanulmányok címei mutatják, a 
kötet egy teoretikus bevezető után szépen 
követi az izajási szakasz értelmezéstörté-
netét az Ószövetségtől a korai keresztény-
ség írásaiig. Utóbbi témakörben Mark-
schies és Bailey cikkei valóságos mono-
gráfiák terjedelmüket tekintve, és tárgyu-
kat illetően nélkülözhetetlen írások. A 
kötet többi tanulmánya is, hasonlókép-
pen, elsőrangú feldolgozásai választott té-
máiknak. A záró bibliográfia átfogó, itt 
talán némi jegyzetanyag emelte volna a 
használhatóságot. 

Kritikául annyit mindenképp érdemes 
megjegyeznünk, hogy egy téma, a korai 
rabbinikus gondolkodás feldolgozása fá-
jón hiányzik. Továbbá különös az is, hogy 
a kötetet egy 16. századi karaita szerzőről 
szóló cikk zárja, ugyanakkor azonban a 
Tryphón és R. Izsák közötti majd’ másfél 
évezredről szó sem esik. Mindezek mellett 
a kötet elsőrangú hozzájárulás az Ószö-
vetség e hatástörténetét illetően oly lé-
nyeges szakaszának kutatásához.  (X.G.) 

SWEENEY, Marvin A., Form and Intertextuality in Prophetic and Apocaliptic Literature (FAT 
45), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, xiii + 295 pp., ISBN 3-16-148655-2. € 79. 

Marvin Sweeney, a Claremont-i Egyetem 
ószövetséges és vallástörténész pro-
fesszora nem ismeretlen a prófétai köny-
vek iránt érdeklődő kutatók számára, hi-
szen írt kommentárt Ézsaiás (1-39) köny-
véhez (1996), a 12 kisprófétához (1999-
2000), de kalandozott már más területre is 
monográfiáiban mint pl. a Jósiásról, az el-
veszett Messiásról szóló írása (King Josiah 
of Judah: The Lost Messiah of Israel, 2001). 
Számos cikke jelent meg, melyek közül 
ebben a kötetben 16-ot gyűjtött össze a 
1993 és 2004 közöttiekből kiegészítve há-
rom még publikálatlan írásával. Sweeney 
tematikusan öt nagy egységre osztotta fel 
könyvét. 

Az első rész Ézsaiás könyvével foglal-
kozik és négy esszét tartalmaz: „The book 

of Isaiah as Prophetic Torah” (13-27). „On 
Multiple Settings in the Book of Isaiah” 
(28-35). „On ûměśôś in Isaiah 8:6” (36-45). 
„Prophetic Exegesis in Isaiah 65-66” (36-
62). 

A második egység Jeremiás könyvét 
járja körül szintén négy írás erejéig: „The 
Masoretic and Septuagint Versions of the 
Book of Jeremiah in Synchronic and Dia-
chronic Perspective” (65-77) (korábban 
nem publikált cikk). „The Truth in True 
and False Prophecy” (78-93). „Structure 
and Redaction in Jeremiah 2-6” (94-108). 
„Jeremiah 30-31 and King Josiah’s Pro-
gram of National Restoration and Reli-
gious Reform” (109-122). 

A harmadik egység a harmadik nagy-
próféta, Ezékiel könyvével foglalkozik: 
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„Ezekiel: Zadokite Priest and Visionary 
Prophet of the Exile” (125-143). „The De-
struction of Jerusalem as Purification in 
Ezekiel 8-11” (144-155) (korábban nem 
publikált írás). „The Assertion of Divine 
Power in Ezekiel 33:21-39:29” (156-172) 
(korábban nem publikált írás). 

A negyedik részben a 12 kispróféta ke-
rül terítékre: „Sequence and Interpreta-
tion in the Book of the Twelve” (175-188). 
„The Place and Function of Joel in the 
book of Twelve” (189-209). „Micah’s De-
bate with Isaiah” (210-221). „Zechariah’s 
Debate with Isaiah” (222-235) 

Az ötödik egység a proto-apokalipti-
kus és apokaliptikus irodalomra tekint: 
„The Priesthood and the Proto-Apocalip-
tic Reading of Prophetic and Pentateuchal 
Texts” (239-247). „The Eschatology in Da-
niel? Theological and Socio-Political Ra-
mifications of the Changing Context of 
Interpretation” (248-261). „Davidic Typo-
logy in the Forty Year War Between the 
Sons of Light and the Sons of Darkness” 
(262-268). „Pardes Revisited Once Again: 

A Reassessment of the Rabbinic Legend 
Concerning the Four Who Entered Par-
des” (269-282). 

 Sweeney ezen összegyűjtött írásairól 
nagyjából egységesen elmondható, hogy 
azokra az alapvető kérdésekre fókuszál, 
melyek a prófétai szövegek formai jelleg-
zetességeit, illetve intertextuális kapcsola-
tait érintik. Korábbi monografikus mun-
káinak gondolatai, de főként a The Proph-
etic Literature (IBT, Nashville: Abingdon 
2004) című áttekintő könyvének megálla-
pításai gyakran felfedezhetők bennük, ez-
által is tovább erősítve az egyes eltérő té-
májú cikkek által formált koherens gon-
dolkodási egységet.  

Sweeney meghatározó alakja napjaink 
Ószövetség-kutatásának a prófétai iroda-
lom terén. Mivel e könyvben olvasható 
cikkek közül csupán három jelent meg fo-
lyóiratban, a többi különböző gyűjtemé-
nyes kötetekben, hálásak lehetünk szer-
zőnek és kiadónak, hogy ily módon is el-
érhetővé tette ezeket az írásokat.  (Zs.J.) 

VEIJOLA, Timo, Moses Erben. Studien zum Dekalog, zum Deuteronomismus und zum Schrift-
gelehrtentum (BWANT 149), Stuttgart: Kohlhammer 2000, 284 pp., ISBN 3-17-016698-0. € 
35.30.  

Egy új könyvet kétféleképpen lehet létre-
hozni, vagy újat ír az ember, vagy meglé-
vő írásait összegyűjti benne. Előszavából 
kiderül, hogy Veijola új könyve a kettő öt-
vözete, hiszen egy hosszú tanulmány 
publikálásának megoldásaként adódott a 
korábban már megjelent cikkek csatolása. 
Csak hálásak lehetünk a kiadónak, hogy a 
deuteronomista iskola e kiválóságának 
szerte szét megjelent cikkeit ily módon, 
egy kötetben tette le az olvasók asztalára.  

Az egy évtized kutatói munkásságát 
felölelő kötet (1989-2000, kivéve egy 1985-
ben megjelent szöveget) négy nagy egy-
ségbe gyűjtötte Veijola írásait. Az elsőbe a 
kutatástörténet került egy cikkel: „Martin 
Noths ‘Überlieferungsgeschichtliche Stu-
dien’ und die Theologie des Alten Testa-
ments”. A második témakör, amint a 
könyv alcíme is mutatja a tízparancsolat. 
Ezt három írás reprezentálja: „Der Deka-
log bei Luther und in der heutigen Wis-
senschaft”; „Das dritte Gebot (Namenver-

bot) im Lichte einer ägyptischen Paral-
lele”; „Die Propheten und das Alter des 
Sabbatgebots”. A könyv java részét kitevő 
harmadik egység a Deuteronomizmussal 
foglalkozik, mely egyben Veijola munkás-
ságának középpontját is jelenti: „Das Be-
kenntniss Israels. Beobachtungen zu Ge-
schichte und Assage von Dtn 6,4-9”; 
„‘Der Mensch lebt nicht vom Brot allein’. 
Zur literarischen Schichtung und theolo-
gischen Aussage von Deuteronomium 8”; 
„Wahrheit und Intoleranz nach Deutero-
nomium 13”; „Die Geschichte des Pesach-
festes im Lichte von Deuteronomium 
16,1-8”; „Bundestheologische Redaktion 
im Deuteronomium”; „Das Klagegebet in 
Literatur und Leben der Exilsgeneration 
am Beispiel einiger Prosatexte”; Végül az 
újonnan írt cikk, mely alaptézisében hoz-
zátartozhatna az előző egyéghez: „Die 
Deuteronomisten als Vorgänger der 
Schriftgelehrten. Ein Beitrag zur Entste-
hung des Judentums”. Ez utóbbi írásról 
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néhány gondolatot szeretnék kiemelni. 
Odil Steck és Moshe Weinberg nyomdo-
kain haladva Veijola azt feltételezi, hogy 
a késői deuteronomisták, az ún. nomisták 
(DtrN) a közösség bírái is voltak, amit 
egyrészt az egyes jogi jellegű szövegek 
alapján (pl. 1 Kir 3,4-15; Deut 1,9-18), 
másrészt a DtrH és a DtrN Bírák könyvé-
ben fellelhető szakaszai között kimutatott 
különbség alapján állít. Ehhez járul még 
az a felismerés, hogy a későbbi írástudók 
három legfontosabb tevékenységi köre 
csíráiban már megtalálható a késői deu-
teronomistáknál: exegetikai, pedagógiai 
és bírói (jogi) munka. Köztes állapotként 
jelenik meg e három funkciót már teljes-
ségében betöltő Ezsdrás. Következéskép-
pen Veijola szerint folyamatosságról be-
szélhetünk, melynek felismerése a koráb-
bi deuteronomista irodalomról alkotott 
vélemények átformálását igényli. Ilyenek: 
a) A deuteronomisták származási helye. 
A korábban feltételezett Palesztina (Júda) 
helyett inkább a Golá, a fogság. b) Alátá-
masztja ugyanakkor Lohfink korábbi el-
méletét egy Golában működő pedagógiai 
és jogi iskola vagy irányzatról, de annak 

Tórát lezáró munkáját fogság végéig da-
tálását megkérdőjelezi, sőt a deuterono-
mista iskola 5. századi, vagy még azutáni 
működését is feltételezi. A Jézussal a 
nagyparancsolatról beszélgető írástudó-
kat a DtrN tanházaiból származók utóda-
inak tekinti. c) A még ma is uralkodó du-
alista különbség hebraizmus és judaiz-
mus között megszűnik azzal, ha Ezsdrás 
nem hirtelen a semmiből jelenik meg, ha-
nem mint a deuteronomista mozgalom 
hosszú történetének része. Vagyis Veijola 
szerint a deuteronomisták alkotják meg a 
hidat a korábbi habraizmus és a korai zsi-
dóság között, azzal, hogy Izraelnek a 
Deuteronomiumban kifejezett klasszikus 
vallását organikus módon továbbfejlesz-
tették. 

Veijola ezen tézise a következő évek-
ben megbolygatja az egész ószövetségi 
tudományos gondolkodást. Ebben a to-
vábbi vitában azonban ő már sajnos nem 
vehet részt. 2005-ben szomorú körülmé-
nyek között ment el a mindenélők útján. 
Forgassák haszonnal utolsó könyvét a 
magyar kutatók is!  (Zs.J.) 

WAGENAAR, Jan A., Origin and Transformation of the Ancient Israelite Festival Calendar 
(Beihefte zur Zeitschrift fur Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 6), Wiesba-
den: Harrassowitz Verlag 2005, x + 225 pp., ISBN 3-447-05249-X. 

Aki figyelemmel kíséri a Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft és a Vetus 
Testamentum cikkeit, az a 2000 és 2004 kö-
zötti időszakban találkozhatott már Jan 
Wagenaarnak, az Utrechti Egyetem okta-
tójának és kutatójának az izraeli ünnepek-
kel kapcsolatos írásaival. Jelen könyvében 
a három nagy ünnepkör, a peszah, a sa-
vuot és a szukkót eredetével és átalakulá-
sával foglalkozik. Fő tézise, hogy a papi 
feldolgozás előtti (pre-priestly) ünnepi 
naptárnak a papi (priestly) ünnepi naptár-
tól való eltéréseit nem egy Julius Well-
hausen (Prolegomena zur Geschichte Israels, 
80-107) által feltételezett egyenes vonalú 
vallásfejlődési folyamat és változás idézte 
elő, hanem a fogság alatt történt radikális 
változtatás, mely a korábbi alapvetően 
mezőgazdasági beállítottságú ünnepeket 
átformálta. 

Az első fejezetben Wagenaar bemutatja 

a mezőgazdasági időszakok és az ünnepi 
naptár közötti kapcsolatot. Ebben fontos 
szerepet játszik a Gézer naptár. Fontos 
meglátása, hogy az Aviv nem egy hónap, 
hanem egy mezgazdasági időszak, mely a 
második hónapban van. Ha ez így van, 
akkor a papi feldolgozás előtti ünnepi 
naptárban a peszah-maccót ünnep nem 
az első, hanem a második hónapban volt. 
Az első fejezetben kimutatott eltérések té-
teles magyarázatára tér rá a következők-
ben. 

A második fejezet a peszah eredetét és 
ünnepének alakulását követi nyomon. A 
Deut 16,1-8-at, mint a korábbi ünnepek 
centralizációját mutatja be. Kitér a peszah 
és a maccót önálló eredetére. Két nagy át-
alakulást feltételez az ünnepi naptárban, 
egy deuteronomiumi és egy jahvista áta-
lakítást. 

A harmadik fejezet a savuóttal, annak 
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időleges negligálásával, illetve a papi fel-
dolgozás utáni átdolgozásban való reha-
bilitációjával, illetve a papi és papi feldol-
gozás utáni kivonulástörténet kontextusá-
val foglalkozik. 

A negyedik fejezetben az ezékieli nap-
tár vizsgálata kap központi helyet. Ennek 
összefüggésében vizsgálja Wagenaar az 
Újévet. Természetesen részletesen elemzi 
a babilóni Akitu ünnep eredetét és kap-
csolódási pontjait. 

Az ötödik fejezet a végső papi ünnepi 
naptár kialakulására igyekszik fényt derí-
teni. Ezt a szöveget, mely a Lev 23,1-44-
ben található a korábbi papi ünnepi nap-
tár (Ex 12,1-13; Lev 23,4-8.23-28a.33-37ab) 
valamint a tradicionális hármas felosztá-
sú ünnepi naptár (Deut 16,1-17) közötti 
kompromisszumként értékeli. Ez a kom-
promisszum hamar általánosan elfoga-
dottá vált a Jeruzsálemben, és az egész 
Perzsa birodalomban élő zsidók körében. 
Ugyanakkor, s erre Wagenaar kiemelten 
felhívja a figyelmet, az Elephantinében 

talált 5. századi osztrakon szövege szerint 
bizonytalanságot is okozott. A szöveg így 
szól: „Tudasd velem, ti mikor tartjátok a 
peszahot!” (D7 6,9). 

 A kötet végén a bibliográfia és a mu-
tatók előtt két tipusú függeléksort talá-
lunk. Az első a könyv olvasása során is 
igen hasznos szinopszisba rendezi a tár-
gyalt bibliai locusokat. Így áttekinthetővé 
lesz a párhuzamos témájú szövegek elté-
rése és a szerző ebből levont következte-
tései. A másik a tárgyalt szövegek jegyze-
tekkel ellátott Wagenaar általi angol for-
dítását tartalmazza. 

 Wagenaar felvetései összefüggésbe 
kerülnek a Pentateuchus kialakulásának 
értelmezésével is, éppen ezért munkája 
nem csak azok számára tartogat fontos 
gondolatokat, akik Izrael vallásos életé-
vel, ünnepeivel foglalkoznak, hanem 
azoknak is, akik a Pentateuchus kutatás 
területén orientálódnak.  (Zs.J.) 

WELLS, Bruce, The Law of Testimony in the Pentateuchal Codes (BZAR 4), Wiesbaden: 
Harrassowitz 2004, x + 226 pp., ISBN 3-447-05056-X. € 64. 

A Beihefte zur Zeitschrift für Altorientali-
sche und Biblische Rechtgeschichte soro-
zat célja az ókori Kelet jogtörténethez 
kapcsolódó monográfiák megjelentetése. 
Wells könyve, mely doktori disszertáció-
jának szerkesztett változata ezen a nagy 
területen belül egy részkérdéssel foglal-
kozik. Részleten ebben a vonatkozásban 
is azt értjük, hogy egy kicsiny, de az 
egész szempontjából fontos témát ragad 
meg. A tanúság, tanúskodás a könyv kö-
zéppontjában álló kérdéskör. A fő fókusz 
a Pentateuchus anyagára esik, ezen belül 
is négy kisebb egységre: Tízparancsolat, 
Szövetség könyve, Papi kódex, Deutero-
nomium. Bár a Szentség törvény is tartal-
maz tárgyalásokkal kapcsolatos részle-
teket, a szerző mégsem vállalkozott arra, 
hogy ennek bonyolult szövetéből felfejtse 
a tanúságra vonatkozó szálakat. Három 
fő vonásra koncentrál munkájában: a 
megkövetelt tanúság (required testi-
mony), elégséges tanúság és a hamis ta-
núzás. Az első olyan eseteket jelent, me-
lyekben egy személyt köteleznek a tanús-

kodásra a bíróság előtt (Ezt jórészt a Lev 
5,1-re koncentrálja). A második olyen ese-
teket jelent, melyekben egy tanúság szük-
séges és elégséges tartalmát határozzák 
meg (pl. Num 35,30; Deut 17,6; 19,15). A 
harmadik a hamis tanúzás tiltásával fog-
lalkozik, és annak büntetéseivel (Ex 20,16; 
22,6-8; 23,1-3; Lev 5,20-21; Deut 5,20; 
19,16-21).  

A bibliai törvényi megfogalmazásokat 
a szerző a mezopotámiai, hasonló tartal-
mú szövegekkel veti össze a könyv V. 
fejezetében. Első sorban az újbabiloni (Kr. 
e. 6-5. sz-i) jogi szövegek közül váloga-
tott. Ez az összehasonlítás adja a könyv 
tézisét és jelentőségét, mivel Wells ezen 
újbabiloni szövegek segítségül hívásával 
teszi érthetőbbé a Pentateuchusban talál-
ható jogi szövegek alkalmazását és alkal-
mazhatóságát. Ezek révén betekintést 
nyerhetünk az ókori Kelet bírói gyakor-
latába. 

Egy fontos és minden ószövetségkutató 
számára érdekes kérdést is feltesz még 
Wells, mellyel a Pentateuchust olvasók 
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gyakran szembesülnek: hogyan viszo-
nyulnak a Pentateuchus törvényei Izrael 
és Júda történetében valóságosan alkal-
mazott törvényekhez? A mezopotámiai 
párhuzamok gyakorlati törvény jellege 
alapján Wells feltételezi, hogy a Pentateu-
chusban található törvényi megfogalma-
zások közel álltak az alkalmazott jogi 
gyakorlathoz, bár ennek a közelállásnak a 
mértéke kideríthetetlen, és természetesen 
nem érvényes az egész pentateuchusi tör-
vényi anyagra (pl. a jóbél évvel kapcsola-

tos törvényekre biztos nem). 
A fentebb bemutatott gondolatsort a II. 

fejezetben terminológiai tisztázás előzi 
meg, a VI. fejezetben pedig összefoglalja 
az újbabiloni szövegek jelentőségét. A kö-
tet végén a tárgyalt újbabiloni szövegek-
ből a 10 legfontosabbat átírással, angol 
fordítással és kommentárokkal együtt 
adja közre. Az irodalomjegyzéken kívül 
szerzőindex és textuárium teszi teljessé a 
könyvet.  (Zs.J.) 

WIDMER, Michael, Moses, God, and the Dynamics of Intercessory Prayer. A Study of Exodus 
32-34 and Numbers 13-14 (FAT 2.8), Tübingen: Mohr Siebeck 2004, xi + 403 pp., ISBN 3-
16-148423-1. € 64. 

Ahogyan azt már megszoktuk, a FAT II. 
sorozatában főként doktori disszertáció-
kat jelentetnek meg. Ennek sorát folytatja 
Widmer könyve is, melyet a Durhami 
Egyetemen védett meg. Tézisének elsőd-
leges célja, hogy bemutassa Mózesnek — 
mint közbenjárónak — és Istennek a vi-
szonyában az imádság jelentőségét. Nem 
véletlen, hogy a felütést Barth-tól és 
Aquinoi Tamástól veszi, ami rámutat ar-
ra, hogy az exegetikai és bibliai teológiai 
diszciplinák tudományos eredményei 
nélkülözhetetlenek a dogmatikát műve-
lők számára, még akkor is, ha azt kevesen 
veszik figyelembe, vagy elég komolyan. 

Mózes és Isten imádságos kapcsolata 
azért alapvető fontosságú ebben a dimen-
zióban, mivel ezekben a leírásokban is-
merhető meg leginkább maga Isten és az 
ő viszonyulása kiválasztott népéhez. Va-
gyis a közbenjáró imádság az isteni ter-
mészet és az isteni döntésekben való em-
beri részvétel jellegzetességére mutat rá. 
Ennek feltárásához Widmer elsőként az 
imádság helyét igyekszik meghatározni 
az Ószövetségben. Az általános bemuta-
táshoz Barttól (1932) Seitzig (2001) tekinti 
át a korábbi szakirodalmat, majd rátér a 
közbenjáró ima eddigi feldolgozásának 
bemutatására Eichrodttól (1933) szintén 
Seitzig (2001). Ezen a ponton nem ad 
összefoglaló értékelést az egyes munkák-
ról, hanem fontosnak tartott véleményei-
ket a továbbiakban felhasználja. Herme-

neutikai alapállásként a diakronikus és 
szinkronikus elemzési módszer összehan-
golását tűzi ki célul, melyet leginkább a 9-
10. fejezetekben láthatunk megvalósulni. 
Saját alapállása azonban inkább az utób-
bihoz, a kifejezetten kanonikus, végső 
forma iránt érdeklődőhöz áll közelebb. 

A közbenjárói funkciót profetikusnak 
határozza meg (72.o.), melyben Mózes 
archetípusnak számít. Röviden áttekinti 
az összes ilyen jellegű mózesi megnyilvá-
nulást. A további elemzésbe azonban csak 
két jelentős közbenjáró imádságot és kö-
rülményeit elemzi részletesen: a Sinainál 
elhangzót az Ex 32-34 kontextusában és a 
Kádesban elhangzót a Num 13-14 kontex-
tusában. 

Widmer amellett érvel, hogy Mózes 
nem bűnbocsánatot kér Istentől, hanem a 
szövetség megtartását. Isten mindkét 
esetben Mózes közbenjárásának hatására 
tartja meg, illetve újítja meg korábbi szö-
vetségét a néppel. A szerző felhívja a fi-
gyelmet ebben a kontextusban a hjyls 
gyakori félreértelmezésére! Widmer sze-
rint a Num 14,20kk egyfajta Biblián belüli 
kommentárját adja az Ex 34,6-7-nek, mely-
ben a Mózesnek kijelentett isteni termé-
szet nevének jelentését világítja meg. En-
nek fényében utal mindazokra a bibliai 
szakaszokra, melyek Isten szándékának 
megváltozásáról beszélnek.  (Zs.J.) 

 

  



WRIGHT, Jacob L., Rebuilding Identity. The Nehemiah-Mamoir and its Earliset Readers, 
(BZAW 348) Berlin: W. de Gruyter 2004, xiii +. 372 pp., ISBN 3-11-018319-6. 

Wright 2003-ban írt doktori disszertáció-
ja, melynek rövidített változatát veheti 
kezébe ezzel a könyvvel az olvasó, a ma-
napság aktuális témává vált Prezsa kor 
egyetlen izraeli történetírói dokumentu-
mát, Ezsdrás-Nehémiás könyvét válasz-
totta témául. Kérdésfeltevése a kiadásra 
került változatban elsősorban a könyv 
kialakulásának folyamatára koncentrál. 
Már Spinóza felvetette 1670-ben megje-
lent Teológiai-politikai traktátusában, 
hogy Nehémiás könyvének egy részét 
nem a nevezett szerző írta. A mára általá-
nossá vált tézist, miszerint a könyv szá-
mos forrás későbbi összedolgozása egy 
vagy két szerkesztő munkája révén 
Wright úgy módosítja, hogy egy folyama-
tos szerkesztési procedúrát feltételez: 
creatio continua. Véleménye szerint a 
könyv Nehémiás beszámolójára épül, me-
lyet későbbi generációk aktív olvasói (ac-
tiv readers) folytattak. Nem csak a tézis, de 
a feldolgozás menete és stílusa is hasonlít 
Wright doktorvaterének, Kratznak a redak-
ciótörténeti felfogásához (lásd pl. 2000-
ben megjelent Die Kompozition der erzäh-
lende Bücher des Alten Testament).  

Wright hét elsődleges kompozíciós 
szintet határoz meg írásában: 
1) Nehémiás építési beszámolójának 

legkorábbi részletei: 1,1a.11b; 2,1-6 
(kivéve a 4b és a 6. v. két részlete) 
11.15.16a.17.18b; 3,38 (zárómegjegy-
zés nélkül) és a 6,15. 

2) Az építők listája és izolált betoldá-
sok: 2,9b.12-14.16b.18a; 3,1-32. 

3) Olyan kiegészítések, melyek az épít-
kezés pozitív hatását mutatják és 
részben az ellenség negatív reakció-
it. A [mv motívumszó jellemzi (28.o.): 
2,10.19-20; 3,33-34-37; 4,1-3.4-9.10-17; 
5,16-18; 6,5-9.16. 

4) Az első megjegyzés, melyben Nehé-
miás kormányzóként jelenik meg: 
2,7.9a; 5,14-15; 6,2-4. 

5) Azok a szakaszok, melyekben Nehé-
miás a fal építéséről figyelmét a fa-

lon kívüli (extra mural) reformokra 
helyezi át Elul 25. előtt. Ezekben a 
hrkz–imádság a jellemző motívum. 
Ezen a szinten alakul át az építési 
beszámoló egy Júda helyreállításáról 
szóló történetté: 1,1b-4; 5,1-13.19; 
6,10-14.17-19; 13,4-14.15-22.22-30a. 
31b. 

6) Kiegészítések, elsősorban a város la-
kosságával és felavatásával kapcso-
latosan. Ezek már feltételezik az Ez 
1-6 meglétét, amivel együtt a helyre-
állítás-visszatérés részletes történetét 
formázzák: 7,1-3; 11,1-2.3-5; 12,27-47. 

7) Végső kiegészítések, melyek a temp-
lom és a Tóra közötti különbséget 
tükrözik. Feltételezik az Ez 7-8; 9 és 
10 beépülését az Ez 16-ba. 

Wright szerint minden egyes irodalmi fá-
zisban jól látható, hogy a júdaiak újradefi-
niálják magukat. Az identitás ilyen mérté-
kű hangsúlyozása Jeruzsálem falainak 
kijavítása közbeni szolidaritásból és test-
vériségből ered. A fallal létrehozott de-
markációs tér párhuzamos annak az etni-
kai-társadalmi csoportnak a körülhatáro-
lásával, melyet az ez építmény védmű-
ként szolgált. Ez a tér különböző részekre 
tagolódott. 

Az olvasó számára némi nehézséget 
okoz a fenti szintek sorrendjének felállítá-
sa a könyv olvasása közben, mivel 
Wright Nehémiás könyvének mai beosz-
tásán haladva mutatja be az egyes szer-
kesztések szétválását, illetve összetartozá-
sát. Az egyes egységek szerkesztésének 
demonstrálására keretbe foglaltan adja az 
elképzelt szövegmenetet, vastagon szed-
ve az egyes szám első személyű nehémiá-
si mondatokat. A kép mégis csupán az 
összefoglaló áttekintést (Concluding Sur-
vey) követő lapon (340.o.) lesz világos, 
ahol a fenti 7 pontot mégegyszer össze-
foglalva megadja.  (Zs.J.) 
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YAMAUCHI, Edwin M., Persia and the Bible (3. kiadás), Grand Rapids Baker Books 2003, 
580 pp., ISBN 0-8010-2108-1. 

Egy könyvet akkor szoktak évekkel ké-
sőbb is kiadni, ha kézikönyvként, tan-
könyvként átütő sikert aratott, és folya-
matos használatát a szakma és a kiadó is 
fontosnak tartja. 

Yamauchi könyve 1990-ben jelent meg 
először, 1996-ban paperbackben, majd 
most, 2003-ban nyomtatták újra. Az új ki-
adásban változatlanul hagyták a korábbi 
szöveget, de még új előszót, előszókat 
sem tartalmaz. Ez két okból is meglepő. 
Egyrészt Donald J. Wiseman 1990-es be-
vezetőjében azt írja — az Irak-Irán közötti 
háború után —, hogy Irán ismét a világ fi-
gyelmének a középpontjába került és re-
méli, hogy a megszakadt régészeti feltá-
rások folytatódhatnak. Azóta azonban 
túljutottunk egy Öbölháborún, és egy 
iraki háborún. Irán és a „Nyugat” viszo-
nya azonban nem rendeződött ezek 
során. Nagyarányú régészeti expedíciók 
nem indultak be azóta sem. Másrészt a 
posztmodern történelmi koncepciók 
megjelenésével az elmúlt 15 év során új 
frontvonalak alakultak ki a bibliai törté-
nelem horizontján is. Perzsia és a perzsa 
korszak felértékelődött és az érdeklődés 
középpontjába került. Táborok alakultak 
ki a kutatókból, melyek közül Yamauchi 
ezzel a könyvével és korábbi írásaival a 
konzervatívok (maximalisták) közé ke-
rült. Amennyiben a könyv e tábor irodal-
mi súlyának növelése érdekében jelent 
meg ismét, talán érdemes lett volna egy 
új előszót fogalmazni, és utalni a szakte-
rületről azóta megjelent rendkívül nagy 
számú publikációra. 

Mindezek ellenére ez a könyv önmagá-
ban is, ahogy Kenneth Hoglund a Biblical 
Archaeologist lapjain méltatja: „Impul-
sive achievement, és „useful entry into 
the world of the Persian Empire”.  

Ez a mű valóban egy jól használható 
kézikönyv, mely a terület és a korszak 
avatott szakértőjének tollából tematikus 
rendben adja át az olvasónak a kívánt in-
formációkat. Bár a szerző nem így tagolja, 
a könyv mégis 4 nagy egységre bontható. 
Az első, mely a az első fejezet is egyben, a 

médekkel és a birodalom kialakulásának 
előzményeivel, körülményeivel, színterei-
vel foglalkozik. A második részben sorra 
veszi az egyes uralkodókat Küroszt, 
Kambüszészt, Dareioszt, Xerxészt és 1. 
Artaxerxészt, uralkodásuk idejét, esemé-
nyeit, a Bibliával, zsidósággal való kap-
csolatukat, viszonyait. Bár a zsidóság tör-
ténetét hosszabban érinti a perzsa kor-
szak, Yamauchi a bibliai történelmi sza-
kaszokra korlátozza a bemutatást és az 
elemzést. Ez azért is sajnálatos, mert, bár 
a Bibliában szereplő időszak valóban vé-
get ér I. Artaxerxész uralkodásával, a szö-
veg elészülte, így az írói háttér, viszo-
nyok, gondolatiság későbbi eseményeket, 
viszonyokat és gondolkodást is tükröz-
het. 

Ezzel kapcsolatban Yamauchi azt 
mondja, (itt is egy 1970-es cikkét idézi): 
„… bizton állíthatjuk, hogy a görög sza-
vak jelenléte egy ószövetségi könyvben 
nem bizonyítékai a hellenista kori kelet-
kezésnek, figyelembe véve az égei és kö-
zel-keleti lehetőségeket Nagy Sándor 
előtt. … A bizonyíték, amit itt közöltem, 
bár egy kis töredék, kétségtelenül ismét-
lődik majd a jövőbeni felfedezések során” 
(394.o.)  

A harmadik nagy egység a perzsa tör-
ténelmet meghatározó nagy városokat 
mutatja be: Szuszát, Ekbatanát, Paszarga-
dét és Perszepoliszt. A feldolgozás sémája 
mindenütt azonos, a hely definícióját kö-
vetően elsőként a bibliai, majd a klasszi-
kus utalásokat tárja elő. Ezután értesülhe-
tünk a régészeti feltárások eredményeiről, 
feliratokról, tárgyakról, épületekről, vé-
gül a hely történelmi szerepéről. Egy kis 
fejezetben, melynek megtévesztő címe 
„Perzsia és a görögök”, a görögségnek a 
Kelet-Mediterráneumban való jelenlétét 
vázolja fel az asszír kortól kezdve.  

Végül az utolsó egység (12-14. fej.) a 
perzsa vallásosság bemutatására vállalko-
zik. Külön teret kap a zoroasztrianizmus, 
a mágusok és a mithraizmus. Ezekenek a 
tárgyalásával azonban már túl is lép a sa-
ját szabta kereteken, mivel az Újszövetség 
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hátterét adó szmék elemzésébe is belebo-
csátkozik. (Lásd Yamauchi érdeklődését 
ezen a területen is, pl: Pre-Christian Gnos-
ticism című könyvében) 

Minden témát az Ószövetség kontextu-
sában dolgoz fel. Részletesen kitér a törté-
nelmi eseményekre, a társadalmi beren-
dezkedésre, az adórendszerre, a népek bi-
rodalmon belüli interakcióira. Számos táj-
képpel régészeti leletről készült képpel 
vagy rajzzal illusztrálja mondanivalóját. 
A mágusok fejezet második fele a Máté-
féle keleti bölcsek történetének (Mt 2,1-

12) mágusait elemzi. A szokásos mutatók 
mellett, ahogyan a könyv utánnyomás jel-
legéről szólva már említettem, a biblio-
gráfia (bár 27 oldal két hasábban) sajnos 
csak 1990 előtti publikációkat tartalmaz, 
tehát nem ad naprakész támpontokat, de 
eligazít az akkori irodalomban. 

A könyv témája és tematizálása miatt 
fontos és hasznos olvasmánya a korszak-
kal foglalkozóknak, természetesen figye-
lembe véve a tárgyalt „korszak” korlátait 
és a 15 év alatt/óta keletkezett szakiro-
dalmi anyagot.  (Zs.J.) 

ZEHNDER, Markus, Umgang mit Fremden in Israel und Assyrien. Ein Beitrag zur 
Anthropologie des „Fremden” im Licht antiker Quellen (BWANT 168) Stuttgart: 
Kohlhammer 2005, 613 pp., ISBN 3-17-018997-2. 

A menekültügy révén az idegenek, a 
„mi” közösséghez nem tartozók az aktuá-
lis és sürgetően megoldandó kérdésekhez 
tartozik napjaink Európájában, de az e-
gész 21. századi világon is. Az Ószövetsé-
get, különösen a Pentateuchust olvasó 
számára ismert fogalom a rg«, a jövevény, 
melynek helyzetére itt is, ott is találunk 
utalásokat, előírásokat. Markus Zehnder 
ezeknek a szövegkenek az elemzésére és 
hasonló témájú asszír szövegek elemzésé-
re vállalkozott ebben a vaskosra sikere-
dett kötetben. 

Az első nagy fejezetben Zehnder szoci-
ológiai megközelításben próbálja megha-
tározni az etnikai idegen fogalmát. Ennek 
fontos elemeiként tárgyalja a társadalmi 
berendezkedés formáit, az állam és etni-
kum felépítését, létrejöttét. Külön problé-
maként veti fel az etnikumnak más társa-
dalmi csoporttól való elhatárolódásának 
kérdését, úgymint az etnikum és faj (Ras-
se), illetve etnkium és nemzet (Nation) vi-
szonyát. Mindezek kiegészítőjeként jele-
nik meg a multikulturalitás modernnek 
tartott jelensége és az etnikai identitás 
változása. A fő kérdést, mely a könyv cí-
mét is adja, zárógondolatként tárgyalja, 
hogyan viszonyul a domináns etnikum az 
idegenekhez. 

Az asszír viszonyulás bemutatása so-
rán a források típusai eltérnek az Izrael 
esetében vizsgálhatótól. Míg itt a király-
feliratok, magán jellegű, illetve hivatalos, 
gazdasági levelezések, vazalluszerződé-

sek, királylisták, krónikák, jósszövegek 
alkotják a „corpust”, melyek igen esetle-
ges „válogatást” jelentenek a kor és terü-
let egyébként lehetséges forrásanyagából, 
addig Izrael esetében a bibliai „anyag” 
egy sajátosan szerkesztett irodalmi egy-
ség keretében, már teológiailag és ideoló-
giailag is feldolgozottan adja elénk a for-
rásokat. Míg az asszír esetben a nevek 
beazonosítása fontos kiindulópont, addig 
a bibliai anyag esetében a rg« pontos meg-
határozása az első teendő. 

Az asszír fejezetben a közép és újasszír 
időszakot vizsgálja Zehnder. Ennek kere-
tét a birodalmi politika és annak „világ-
nézeti” háttere adja, melyben a káosz és 
kozmosz szembenállásának, a király iste-
ni feladatvállalásának a káoszerők elleni 
küzdelemben, és a királynak mint az iste-
ni hatalom megtestesítőjének van döntő 
szerepe. Az ideológia mellett a gazdaság, 
illetve a biztonság- és hatalmi politika is 
meghatározó a viszonyulás kialakításá-
ban. 

A gyakorlat bemutatása során Zehnder 
a háborús tevékenységet veszi alapul. En-
nek részei a kiirtás, a deportálás és azok 
körülményei, az elfoglalt területeken élők 
kezelése. Zehnder viszonylag kevés teret 
szentel a békés szituáció bemutatásának 
(jóllehet ilyen valóban kevés volt a biro-
dalom életében) és az „új társadalom” 
kialakításának. Fontos szerepet játszik 
mindebben a valláspolitika is, melyet kü-
lön hosszabb alfejezetben tárgyal. Záró 
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egységként bemutatja asszíria viszonyár a 
babiloniaiakhoz. 

A bibliai részben háttérként a rg« fogal-
mának bemutatása után a teológiai ténye-
zőket vizsgálja meg, melyek alapvető ré-
sze az etnikai és vallási elemek szoros 
kapcsolata, illetve azonossága. Szerepet 
kap itt ugyanakkor a teremtésbeni azo-
nosság, a történelemfelfogás, a Jahve ál-
tali kiválasztottság, a megígért ország, és 
az ember Isten előtti egyéni megjelenése. 

Zehnder az Izraelben élőkre vonatkozó 
jogi kereteket 4 törvényi összefoglalás 
elemzésével mutatja be: Tízparancsolat, 
Szövetség könyve, Papi törvénygyűjte-
mény (Lev, Num, Ex 12) és a Deuterono-
mium. Az Izraelen kívüliekkel kapcsolat-
ban kizárólag a Deuteronómiumot vizs-
gálja. Külön kategóriába esnek a kánaá-
niak. A jogalkotás gyakorlati megvalósu-
lását szintén ebben a hármas felosztásban 
(Izraelben élők, Izraelen kívüliek és kána-
ániak) láthatjuk az államiság előtti, a ki-
rályság, végül pedig a fogság utáni kor-
szakban. Természetesen a kánaániak 
kategóriája megszűnik a 3. korszakban. 

Külön alfejezetet igényel a próféták 
által kialakított viszonyulás, akik mind az 
ítélet, mind az üdvösség kérdésének so-

rán sajátosan érintik az üdvösség kérdé-
sét. Zehnder rámutat, hogy nem lehet a 
különböző prófétai jövőképeket egy egy-
séges kanonikus rendszerbe összefoglal-
ni, bár vannak egymást nem kizáró 
aspektusok (540-41.o.). 

Érdekes módszerrel foglalja össze a zá-
rófejezetben a kérdéskört. 49 pontba fog-
lalva hasonlítja össze a két (asszír – bibli-
ai) viszonyulást.  

Bár Zehnder munkáját igen értékesnek 
és izgalmasnak mondhatjuk, és nem tar-
tozik a posztmodern minimalisták közé, 
mégis metodológiailag felvetődik a kér-
dés, hogy vajon milyen történeti relevan-
ciája van a Bibliában megrajzolt idegen-
képnek. Nem lett volna célszerű megpró-
bálni beilleszteni a vizsgálódásba a meg-
lévő Biblián kívüli izraeli területen fellelt 
írásos anyagokat. Jóllehet ez a „corpus” 
szerényebb és legalább annyira esetleges 
mint az asszír, mégis jobban megfelelt 
volna a Zehnder által megadott címnek 
ezek tárgyalásával kiegészíteni a kutatást. 
Így inkább az „Umgang mit Frehmden im 
biblischen Israel und Assyrien” cím lett 
volna helyénvaló.  (Zs.J.) 

2.  KORAI ZSIDÓSÁG 

ATKINSON, Kenneth, I Cried to the Lord. A Study of the Psalms of Solomon’s Historical 
Background and Social Setting (JSJSup 84), Leiden: Brill 2004, 272 pp., ISBN 90-04-13614-2. 
€ 84. 

Atkinson idestova majd’ egy évtizede in-
tenzíven publikál már a Salamon zsoltárai-
ról, erről a Kr.e. első században írt/szer-
kesztett nagy jelentőségű korai zsidó köl-
tői gyűjteményről. Részletes és kiváló in-
tertextuális kommentárját periodikánk 6. 
kötetében (142-43. old.) már méltattuk. 
Ezúttal két konkrét kérdés került érdeklő-
désének homlokterébe: e kompozíciók 
történeti háttere, és társadalmi kontextu-
sa. 

Atkinson szakít azzal az általános véle-
kedéssel, mely szerint a Salamon zsoltárai 
farizeusi eredetűek lennének. Ehelyett azt 
tartja, hogy egy Jeruzsálemben élő, isme-
retlen szektariánus közösség alkotásai-
ként kell értelmezni őket. E kötet vizsgá-

lódásainak egyik visszatérő referencia-
pontja az, hogy a költemények miképpen 
viszonyulnak a templomi kultuszhoz. U-
gyanis a gyűjtemény szerzői a templom 
papjait éppúgy bűnösöknek és tisztátala-
noknak tartották, mint a qumrániak, az-
zal a különbséggel, hogy ők nem döntöt-
tek a város elhagyása mellett. A kötet első 
két fejezete a 2. és 8. salamoni zsoltárt 
vizsgálja, ezek tartalmazzák ugyanis — 
az 1. és a 17. mellett — a legbőségesebb 
történeti utalásanyagot. Szintén külön fe-
jezetet szentel a 17. költeménynek, amely-
nek messiásképe fontos, bár problemati-
kus szerepet tölt be Atkinson történeti re-
konstrukciójában. 

Ami a gyűjtemény keletkezését illeti, 
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Atkinson ezt Kr.e. 67-63 közöttre teszi. 
Úgy véli, legalább öt költemény (4; 7; 12; 
13; 15) közvetlenül megelőzi a Pompeius 
nevéhez köthető eseményeket, Jeruzsá-
lem római megszállását, a többi költe-
mény pedig közvetlenül 63 körülre kel-
tezhető. 

A zsoltárok szerzői heves anti-hasmo-
neus és róma-ellenes éllel fogalmaznak. 
előbbi miatt elvetik a templomi kultuszt, 
és jóllehet Jeruzsálemben maradnak, azt 
imával és böjttel helyettesítik, gyülekező-
helyükül pedig a συναγωγὴ-t tekintik. A 
dávidi militáns messianizmus hangsúlyo-
zása (különösen a 17. zsoltárban) pedig 
világos teológiai válasz úgy a Hasmoneu-
sok, mint a rómaiak uralmi igényeire egy-
aránt. 

Ami a költemények társadalmi kontex-
tusát illeti, halákhikus szempontból in-
kább a farizeusokhoz áll közel; a szaddu-
ceus halákhával világosan szemben áll. 
Ugyanakkor azonban politikai szempont-
ból világos, hogy a költemények nem fo-
gadják el a kor eseményeinek farizeus ér-
tékelését sem. Az, hogy a városban élnek, 
elkülöníti őket a qumrániaktól is. Leghe-
lyesebb tehát ezt a kérdést nyitva hagyni, 
és megelégedni a negatív eredményekkel. 

 Összegzésképpen Atkinson könyve 
fontos olvasmány, és jelentős lépés a vi-
szonylag kevéssé kutatott Salamon zsoltá-
rainak megértésében. Együtt korábbi kom-
mentárjával nélkülözhetetlen a Kr.e. első 
század palesztinai zsidóságával foglalko-
zók könyvespolcán.  (X.G.) 

DAVILA, James R., The Provenance of the Pseudepigrapha. Jewish, Christian, or Other? 
(JSJSup 105), Leiden: Brill 2005, vi + 278 pp., ISBN 90-04-13752-1. 

Az Ószövetséggel kapcsolatos pszeudepi-
grafikus irodalom egyik érdekes tulaj-
donsága, hogy jó részük csak keresztény 
kéziratokban, mi több, időnként kisebb-
nagyobb keresztény interpolációkkal el-
látva jutottak el a mai olvasóhoz. A kuta-
tók általános véleménye szerint azok a 
művek, amelyek nem tartalmaznak ki-
mondottan keresztény elemeket, illetve 
amelyekből a keresztény elemek egysze-
rűen eltávolíthatók, ipso facto zsidó erede-
tűeknek kell tulajdonítanunk. Davila — 
követve Robert Kraft és Marinus de Jonge 
felvetéseit — megkérdőjelezi ezt a kutatói 
alapállást. Nem amellett érvel azonban, 
hogy az ószövetségi pszeudepigrafa egy 
részét feltétlenül kereszténynek kell tarta-
nunk. Sokkal inkább arra mutat rá, hogy 
minden egyes irat megértését ott kell kez-
denünk, ahol legkorábbi kéziratait megta-
láljuk. Innen kell visszafelé mennünk, 
hogy eljussunk oda egy-egy művel kap-
csolatban, hogy az valóban zsidó pszeud-
epigrafon-e. 

Davila könyvének szándéka, hogy 
megkeresse, mely pozitív tényezők alap-
ján extrapolálhatjuk egy keresztények ál-
tal hagyományozott irat zsidó eredetét. 
Az első fejezetben arra vállalkozik, hogy 
— miután megvizsgálta a kapcsolódási 
pontokat a zsidóság és környezete között 

— megfogalmazza azokat a kritériumo-
kat és módszereket, amelyek segítségével 
megkülönböztethetjük a zsidó műveket 
az egyéb iratoktól (signature features). A 
következő fejezet azt vizsgálja, lehet-e ke-
resztény eredetűnek tartani azokat az ira-
tokat, amelyekben a keresztény proprium 
elenyésző. A harmadik fejezetben megkí-
sérli elkülöníteni a kétségkívül zsidó ere-
detű pszeudepigrafát, míg a negyedik fe-
jezetben hat iratot vizsgál, amelyek zsidó 
eredete kérdéses. 

Vizsgálatának eredményeképpen ki-
lenc iratot biztosan zsidó eredetűnek tart. 
Ezek: az Ariszteász levele, 2 Báruk, Hénok 
példázatai, 4 Ezdrás, 3-4 Makkabeusok, Mó-
zes testamentuma, a Liber antiquitatum bibli-
carum és a Salamon zsoltárai. Ezzel szem-
ben több irat zsidó eredete kérdésessé vá-
lik. Ezek: Szibillai jóslatok 3 és 5, József és 
Aszenet, Jób testamentuma, Ábrahám testa-
mentuma, Zosimus története. Ugyancsak eb-
be a kategóriába eshet a Salamon bölcses-
sége, egy deuterokanonikus mű is. Néhány 
irat vizsgálata meghaladja a könyv kerete-
it, ám provizórikusan kétségbe vonja zsidó 
eredetét — legalábbis jelen formájában — 
a Próféták élete, a Tizenkét pátriárka testa-
mentuma, és az Ádám és Éva élete című mű-
veknek. 

Jóllehet egyes részleteiben merülhetnek 
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fel kérdések és problémák Davila könyvé-
vel kapcsolatban. Módszerének követke-
zetes alkalmazása azonban mindenkép-
pen olyan művé teszi, ami megkerülhe-
tetlen lesz a következő időkben a korai 

zsidóság irodalmának kutatásában. Érde-
kes és szép könyve lebilincselő és provo-
katív olvasmány a kérdés iránt érdeklődő 
minden kutatónak.  (X.G.) 

DITOMMASO, Lorenzo, The Book of Daniel and the Apocryphal Daniel Literature (SVTP 20), 
Leiden: Brill 2005, xx + 547 pp., ISBN 90-04-14412-9. 

DiTommaso e kötetben a Dániel szemé-
lyéhez kapcsolódó teljes ókori és korakö-
zépkori apokrif irodalmat vizsgálja, és 
mint ilyen, úttörő tevékenységet folytat a 
bibliatudomány keretei között. 

Dániel alakjához rendkívül szerteágazó 
irodalmi anyag kapcsolódott az évszáza-
dok során, melyek, kor, műfaj, keletkezési 
hely, intenció szempontjából alapvetően 
különböznek egymástól. A szerző nem 
pusztán önmagukban vizsgálja ezeket az 
iratokat, hanem minden esetben kiértéke-
li a forráshoz, a bibliai Dániel könyvéhez 
fűződő viszonyukat. 

Az apokrif dánieli irodalom nagy vo-
nalakban három fő típusba sorolható: le-
gendárius elbeszélések, apokaliptikus 
anyag, és a prognostica körébe tartozó szö-
vegek. A kötetben feldolgozott legkorábbi 
irat a Kr.e. második századból való, a leg-
későbbi pedig a Kr.u. 14. század végéről. 
Ezt az óriási anyagmennyiséget a szerző 
megbízható eleganciával kezeli. Szakmai 
felkészültségét és disztinkciós képességét 
jól mutatja már az első fejezet végén 
található kutatástörténeti áttekintés is (20-
38). 

A kötet műfaj szerint tárgyalja a külön-
böző Dániel-apokrifát. A második fejezet 
így a bibliai Dánielre és a legendárius 
anyagra koncentrál (39-86); a harmadik 
fejezet az apokrif Dániel-apokalipszisekre 
(87-230), itt tárgyalja a vonatkozó qumrá-
ni anyagot is, míg a negyedik fejezet a 
Dániel prognostica-t tárgyalja (231-307). A 
könyv legmegdöbbentőbb, és leginkább 

figyelemreméltó része a hatodik fejezet 
(316-508), amely a teljes kötet több mint 
kétharmadát teszi ki, s amely egy biblio-
gráfiai adatokkal bőségesen ellátott listája 
az apokrif Dániel-irodalomnak. Ebben a 
katalógusban ötvennél több iratnak talál-
juk meg teljes fellelhető kéziratanyag-ka-
talógusát, és a legfontosabb szakirodalmi 
adatainak listázását. A művek nyelvek 
szerinti sorrendeben kerülnek felsorolás-
ra: arám, görög, latin, szír, etióp, kopt, 
héber, perzsa, arab, török, ó- és középan-
gol, ír, izlandi, ónémet, francia, örmény és 
ószláv nyelveken fennmaradt iratokat 
egyaránt feldolgozott a szező e kötetben. 
S ez a feldolgozás nem emrült ki pusztán 
adatok listázásában, ugyanis a bibliográ-
fia is, és a kézirat-katalógus is bőségesen 
jegyzetelt formában kerül közlésre. 

DiTommaso nem először bizonyítja, 
hogy nála szélesebb szakirodalmi tájéko-
zottsággal kevesen rendelkeznek a kor-
társ kutatók között. Legutóbbi hasonló 
kötete, a Bibliography of Pseudepigrapha Re-
search, 1850-1999 (JSPSup 39), Sheffield 
2001 jelenlegi kötetéhez hasonlóan nélkü-
lözhetetlen mű a korai zsidóság kutatásá-
ban. Ez a mostani kötet ehhez még azt is 
hozzáteszi, hogy nem zárja le az irodalmi 
anyagra való reflexiót a szűkebb kutatási 
terület időszakának lezárulásával, hanem 
veszi a fáradságot ahhoz, hogy a legszéle-
sebb időtávon belül mozogva, a lehető 
legátfogóbb képet adja tárgyáról.  (X.G.) 

KALIMI, Isaac, Early Jewish Exegesis and Theological Controversy. Studies in Scriptures in the 
Shadow of Internal and External Controversies (JCHS 2). Assen: Royal Van Gorcum 2002, 
xvi + 209 pp., ISBN 90-232-3713-7. € 59. 

Isaac Kalimi az izraeli Beit Berl College 
valamint a Jeruzsálemi Héber Egyetem 
bibliai tudományok és a judaika pro-

fesszora, s egyben a Leideni Egyetem Te-
ológiai Karán működő Leiden Institute 
for the Study of Religions munkatársa.  
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Ebben a kötetben az egyébként hosszú 
évekig a Krónikák könyvén dolgozó Kali-
mi hét egymáshoz nem, vagy csak lazán 
kapcsolódó esszét gyűjtött egybe. Közü-
lük kettő foglalkozik Izsák feláldozásának 
történetével (Megjegyzendő, hogy a ke-
resztyén elnevezés nem igazán helyes en-
nek a történetnek az esetében, hiszen nem 
történt meg a feláldozás. A zsidó elneve-
zés ezt jobban tükrözi, amikor akédá-nak 
„megkötözés”-nek hívja.) Mindkettő e-
gyik központi kérdése az esemény helyé-
nek meghatározása. Az elsőben („The 
Land/Mount Moriah, and the Site of the 
Jerusalem Temple in Biblical Historical 
Writing” — Moria földje/hegye és a jeru-
zsálemi templom helye a bibliai tör-
ténetírásban, 9-32.) Kalimi amellett érvel, 
hogy az áldozat helyének a jeruzsálemi 
temploméval történő azonosítása a 2 
Krón 3,1-ben a krónikás azon érvelési 
rendszeréhez tartozik, mellyel a templom 
nagyságát és dicsőségét igyekszik kiemel-
ni annak lekicsinylőivel és becsmérlőivel 
szemben. A másodikban („The Affiliation 
of Abraham and the Aqedah with Zion/ 
Gerizim in Jewish and Samaritan Sour-
ces” — Ábrahám és Izsák feláldozásának 
kapcsolata a Sionnal/Garizimmal a zsidó 
és samaritánus forrásokban, 33-59.), fel-
vonultatja a zsidó és samaritánus érvelést 
az áldozat jeruzsálemi (Sion), illetve sike-
mi (Garizim) helyszíne mellett. Sajnos 
nem ad részletesebb elemzést és értéke-
lést az adatok mellé, így az olvasóra van 
bízva melyiket miért, vagy miért nem 
fogadja el. 

A harmadik írás („He was Born Cir-
cumcised” — Körülmetélve született, 61-
76.) az Aboth Rabbi Nathan midrásban ta-
lálható 13 körülmetélten született listájá-
nak kialakulásával, a koncepció eredeté-
vel foglalkozik, melynek kontextusát vé-
leménye szerint a körülmetéléssel kapcso-
latos tiltások (Antiokhosz Epihpanész, 
Hadrianus), illetve a keresztyén elutasítás 
adja. 

A negyedik és ötödik cikk József sze-
mélyének a midrásokban történt exegeti-
kai feldolgozásával foglalkozik. („Joseph 
Slander of His Brethren” — József felje-
lentése testvéreiről, 77-87; „Joseph Be-
tween Potiphar and His Wife” — József 

Potifár és felesége között,  88-103.) Milyen 
rossz híreket vihetett József a testvéreiről, 
hogyan értékeli ezt a zsidó hagyomány? 
Mi történt József és Potifár felesége kö-
zött? Meddig volt börtönben, mikor e-
resztették el? Mindkét elemzés végered-
ménye az általános felé mutat, hiszen a 
midrások az árulást elítélik, sőt az első 
templom pusztulását is ilyen árulás kö-
vetkezményének tartják. Börtönbe kerülé-
sének pedig egyik indokaként is ez a ko-
rábbi árulás vetődik fel. 

A két utolsó írás általánosabb kérdé-
sekkel foglalkozik: a biblikus tudomá-
nyok és a bibliai teológia viszonyával. 
(„History of Israelite Religion or Hebrew 
Bible/Old Testament Theology? Jewish 
Interest in Biblical Theology” — Izraeli 
vallástörténet vagy ószövetségi/héber 
bibliai teológia? Zsidó érdeklődés a bib-
liai teológia iránt, 107-34; „The Task of 
Hebrew Bible/Old Testmanet Theology 
— Between Judaism and Christianity” — 
A héber bibliai/ószövetségi teológia fela-
data, judaizmus és kereszténység között, 
135-59.) Kalimi teológiával szemben a 
bibliai tudomány önálló értékét hangsú-
lyozza, mint amely objektív és történeti 
diszciplina. Kiemeli ugyanakkor a a ke-
resztény tradíció kontextusában a héber 
Biblia/Ószövetség keresztény értelmezé-
sének fontosságát, egészen addig, amíg 
nem válik antiszemitává, illetve triumfa-
listává. Szembeállítja azonban a Héber 
Bibliát az Újszövetséggel, mivel az utóbbi 
csak Krisztusra koncentrál, addig az 
előbbi sokkal tágabb teológiai spektrumot 
ölel fel. Az utolsó írás Rolf P. Knierim 
Task of Old Testament Theology című írásá-
ra adott válasza. 

Kalimi cikkei, bár számos jó gondolatot 
tartalmaznak, és sok érdekes megtárgya-
landó problémát vetnek fel, nem hozzák 
össze a tényeket, adatokat a magyarázat-
tal. Jól követhetőek és igen széleskörű tu-
dásanyagot közvetítenek, sajátos egyéni 
hangvétellel párosulva. Kalimi könyve a 
mai modern izraeli biblikus kutatás egyik 
érdekes egyéniségének gondolataiból egy 
tartalmas válogatás. (Írásai 1990 és 2002 
között ebben a formában vagy egy koráb-
bi változatban már megjelentek különbö-
ző folyóiratokban, gyűjteményes kötetek-
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ben, ahogy erről a prológus is számot ad.)  (Zs.J.) 

3.  HOLT-TENGERI TEKERCSEK 

Revorking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran (STDJ 58, szerk. E. Chazon, et 
al.), Leiden: Brill 2005, x + 245 pp., ISBN 90-04-14703-9. 

Ez a kötet egy 2002-ben, Jeruzsálemben 
tartott szimpózium anyagát adja közre. 
Az előadásokat összekötő téma az Ószö-
vetségnek a qumráni könyvtár nem-bibli-
ai korpuszában megfigyelhető felhaszná-
lása és értelmezése volt, különös tekintet-
tel a magyarázatok motívumaira, techni-
káira és műfajaira. A tanulmányok nagy-
jából fele-fele arányban foglalkoznak a 
törvényt illető, illetve a narratív szentírás-
magyarázattal. 

A legalisztikus exegézist érintő cikkek 
az alábbiak. G.A. Anderson, „From Isra-
el’s Burden to Israel’s Debt: Towards a 
Theology of Sin in Biblical and Early Se-
cond Temple Sources” (1-30). J. Baumgar-
ten, „The Avoidance of the Death Penalty 
in Qumran Law” (31-38). M. Kister, „Phy-
sical and Metaphysical Measurements 
Ordained by God in the Literature of the 
Second Temple Period” (153-76). L.H. 
Schiffman, „Sacrificial Halakhah in the 
Fragments of the Aramaic Levi Document 
from Qumran, the Cairo Genizah, and 
Mt. Athos Monastery” (177-202). A narra-
tív exegézissel kapcsolatos kérdéseket az 
alábbi kutatók tárgyalják. M.J. Bernstein, 
„From the Watchers to the Flood: Story 
and Exegesis in the Early Columns of the 
Genesis Apocryphon” (39-63). D. Dimant, 
„Between Sectarian and Non-Sectarian: 
The Case of the Apocryphon of Joshua” 
(105-34). B. Halpern-Amaru, „Burying the 
Fathers: Exegetical Strategies and Source 
Traditions in Jubilees 46” (135-52). Három 
további tanulmány a kánon és a tekintélyi 
iratok alapvető kérdésével foglalkozik: 
G.J. Brooke, „Between Authority and 
Canon: The Significance of Reworking the 
Bible for Understanding the Canonical 
Process” (85-104); a peser-stílusú exegé-
zist járja körül történeti összefüggéseiben: 

S. Berrin, „Pesher Nahum, Psalms of Solo-
mon and Pompey” (65-84); illetve egy kie-
melt példán a törvényt illető és narratív 
szakaszok egymáshoz való viszonyát tár-
gyalja: M. Segal, „The Relationship Be-
tween the Legal and Narrative Passages 
in Jubilees” (203-28). 

A kötet tanulmányai közül a legszéle-
sebb érdeklődésre nyilván a Magyaror-
szágon is jól ismert George Brooke tarthat 
számot, hiszen a szöveg szent-írássá válá-
sának olyan szempontjaihoz nyújt adalé-
kokat, amely nagyon tág eszmetörténeti, 
illetve kulturális határokon belül mozog. 
A kötet anyagából kiemelhetjük még 
Moshe Bernstein tanulmányát, amelyet 
összevetve az elmúlt évtizedben megje-
lent műveivel, a Genezis Apokrifonnal 
foglalkozó nagyobb lélegzetű tanulmány 
képe alakul ki előttünk. Shani Berrin pe-
dig kiváló intertextuális elemzése miatt 
érdemel figyelmet. A kötet egy ötöde (tíz 
tanulmányából kettő) a Jubileumok könyvé-
vel foglalkozik, ami jól mutatja az újra 
megélénkülő érdeklődést ez iránt a korai 
zsidóság több szellemi áramlata számára 
is olyannyira fontos mű iránt. 

Összességében, a kötetről elmondhat-
juk, hogy egy nagyon fontos teológiai 
szempontot, a korábbi tekintélyi szöve-
gek újraírását vizsgálja. Azáltal, hogy ezt 
a qumráni könyvtár anyagával teszi, 
közelebb visz bennünket az ezt össze-
gyűjtő Közösség gondolkodásának meg-
értéséhez. Ugyanakkor azonban ettől tá-
gabb haszonnal is rendelkezik, hiszen az 
„újraírás” jelensége nem csak biblián-kí-
vüli művekre jellemző az ókori Izraelben, 
tehát metodológiailag közelebb viszi az 
olvasót magának a Szentírás korpuszának 
a kialakításához is.  (X.G.) 
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4.  ÁLTALÁNOS GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK ÉS FESTSCHRIFTEK 

Things Revealed. Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone 
(JSJSup 89, szerk. E. Chazon, et al.), Leiden: Brill 2004, xxvi + 405 pp., ISBN 90-04-13885-
4. € 130. 

Rendkívül jól eltalált címmel adta közre a 
Brill kiadó a Michael Stone 65. születés-
napját köszöntő ünnepi kötetet. A korai 
zsidóság irodalma, valamint az örmény 
kultúra e kiváló ismerőjének kutatói pá-
lyáját végigkísérte az apokaliptikus iroda-
lommal való foglalkozás, amit mi sem 
mutat jobban, mint hogy nagyszámú mo-
nográfiájának legtöbbje valamiképpen ez-
zel a témával: a kinyilatkoztatott, feltárt 
dolgokkal (things revealed) áll kapcsolat-
ban. 

A kötet anyaga négy fő részre oszlik, 
lefedve Stone majdnem minden szakterü-
letét. Különös azonban, hogy az örmény 
apokrif irodalomnak nem szenteltek kü-
lön részt, hiszen Stone-nál inkább senki 
nem járult hozzá ennek a kevéssé ismert 
területnek a feltárásához. 

A Festschrift — a jubilánst köszöntő és 
bemutató bevezető részt követően — az 
alábbi tanulmányokat tartalmazza. I. A-
pokrif és pszeudepigráf irodalom. J.J. 
Collins, „The Third Sybil Revisited” (3-
19); E. Eshel, „Jubilees 32 and the Bethel 
Cult Traditions in Second Temple Litera-
ture” (21-36). R.A. Kraft, „Reviving (and 
Refurbishing) the Lost Apocrypha of M.R. 
James” (37-51). G.W.E. Nickelsburg, 
„Where is the Place of Eschatological 
Blessing?” (53-71). A. Roitman, „The Tra-
ditions about Abraham’s Early Life in the 
Book of Judith (5:6-9)” (73-87). J.C. Van-
derKam, „Scripture in the Astronomical 
Book of Enoch” (89-103). B.G. Wright, 
„Wisdom, Instruction, and Social Loca-
tion in Sirach and 1 Enoch” (105-21). J.E. 
Wright, „Whither Elijah? The Ascension 
of Elijah in Biblical and Extrabiblical Tra-
ditions” (123-38). II. Holt-tengeri teker-
csek. G.A. Anderson, „Two Notes on 
Measuring Character and Sin at Qumran” 
(141-47). H. Eshel, „Dibre Hame’orot and 

the Apocalypse of Weeks” (149-54). M. 
Himmelfarb, „The Purity Laws of 4QD: 
Exegesis and Sectarianism” (155-69). S.J. 
Pfann, „Historical Implications of the 
Early Second Century Dating of the 
4Q249-250 Cryptic A Corpus” (171-86). E. 
Tov, „The Special Character of the Texts 
Found in Qumran Cave 11” (187-96). III. 
Alexandriai Philón. D.T. Runia, „A Neg-
lected Text of Philo of Alexandria: First 
Translation into a Modern Language” 
(199-207). Sze-kar Wan, „Abraham and 
the Promise of Spirit: Points of Conver-
gence Between Philo and Paul” (209-24). 
IV. Korai keresztény irodalom. W. Adler, 
„Abraham’s Refutation of Astrology: An 
Excerpt from Pseudo-Clement in the 
Chronicon of George the Monk” (227-41). 
T.A. Bergren, „Mother Jerusalem, Mother 
Church: Desolation and Restoration in 
Early Jewish and Christian Literature” 
(243-59). E.G. Chazon, „A ‘Prayer Alleged 
to be Jewish’ in the Apostolic Constitu-
tions” (261-77). V. Hillel, „Why not Naph-
tali?” (279-88). P.W. van der Horst, 
„Twenty-Five Questions to Corner the Jews: 
A Byzantine Anti-Jewish Document from 
the Seventh Century” (289-301). M. de 
Jonge, „Sidelights on the Testaments of the 
Twelve Patriarchs from the Greek Catena 
of Genesis” (303-15). J. Mansfeld, „Galen, 
Papias, and Others on Teaching and Be-
ing Taught” (317-29). E.G. Matthews, „I-
saac of Antioch and the Literature of A-
dam and Eve” (331-44). R. Nikolsky, „The 
Adam and Eve Traditions in The Journey 
of Zosimos” (345-56). D. Satran, „Decei-
ving the Deceiver: Variations on an Early 
Christian Theme” (357-64). A kötetet Mi-
chael Stone összegyűjtött bibliográfiája 
(365-80), és mutatók zárják.  (X.G.) 
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Biblical Traditions in Transmission. Essays in Honour of Michael A. Knibb (JSJSup 111, szerk. 
C. Hempel és J.M. Lieu), Leiden: Brill 2006, xxv + 393 pp., ISBN 90-04-13997-4. € 139. 

Michael Knibb, a londoni King’s College 
emeritus professzora egyike azon kuta-
tóknak, akik, jóllehet számszerűen nem 
hoztak létre nagy mennyiségű publikáci-
ót — ahogy ezt a Festschrift elején talál-
ható Bibliográfia is mutatja (xv-xxi) —, 
mégis több területen is alapvetően befo-
lyásolta a korai zsidóság kutatását. Tanul-
mányaira hivatkoznak az 1 Hénok és az 
etióp pszeudepigrafa kutatói, a holt-ten-
geri tekercsekkel foglalkozó szerzők, de a 
korai zsidóság messiási és apokaliptius 
nézeteinek, valamint a prófétákra vonat-
kozó tradíciók újraírásának vizsgálatánál 
is megkerülhetetlen Knibb munkássága. 
Ez az ünnepi kötet — melyet két korábbi 
tanítványa (mindketten szakterületük ki-
válóságai) szerkesztett — szokatlanul ní-
vós tanulmányokkal lepi meg a jubilánst 
(és természetesen az olvasót is), összessé-
gében egy szellemileg rendkívül friss, to-
vábbgondolkodásra késztető, és minden-
képpen időtálló tanulmánygyűjtemény-
ként állva elő. 

A kötetet az alábbi cikkek alkotják. E. 
Adams, „The ‘Coming of God’ Traditions 
and its Influence on New Testament Par-
ousia Texts” (1-19). S. Brock, „The Lives of 
the Prophets in Syriac: Some Soundings” 
(21-37). G.J. Brooke, „The Formation and 
Renewal of Scriptural Tradition” (39-59). 
R.E. Clements, „A Fruitful Venture: The 
Origin of Hebrew Studies at King’s Col-
lege London” (61-79). J.J. Collins, „The 
Yahad and ‘The Qumran Community’” 
(81-96). P.R. Davies, „And Enoch Was 
Not, For Genesis Took Him” (97-107). F. 

García Martínez, „Divine Sonship at 
Qumran: Between the Old and the New 
Testament” (109-32). C. Hempel, „Maskil-
(im) and Rabbim: From Daniel to Qum-
ran” (133-56). M. Henze, „From Jeremiah 
to Baruch: Pseudepigraphy in the Syriac 
Apocalypse of Baruch” (157-77). M. de 
Jonge, „The Testaments of the Twelve Patri-
archs and the ‘Two Ways’” (179-94). J.M. 
Lieu, „Justin Martyr and the Transforma-
tion of Psalm 22” (195-21). S. Metso, 
„Whom does the Term Yahad Identify?” 
(213-35). S.J.K. Pearce, „Speaking with the 
Voice of God: The High Court according 
to Greek Deuteronomy 17:8-13” (237-47). 
D.W. Rooke, „Sex and Death, or, the 
Death of Sex: Three Versions of Jeph-
thah’s Daughter (Judges 11:29-40)” (249-
71). R. Sollamo, „The Creation of Angels 
and Natural Phenomena Intertwined in 
the Book of Jubilees (4QJuba)” (273-90). J.C. 
VanderKam, „Daniel 7 in the Similitudes 
of Enoch (1 Enoch 37-71)” (291-307). B.G. 
Wright, „From Generation to Generation: 
The Sage as Father in Early Jewish Litera-
ture” (309-32). A. Yarbro Collins, „Chris-
tian Messianism and the First Jewish War 
with Rome” (333-43). 

A kötet végén egy kumulatív irodalom-
jegyzéket találunk, ami hasznos eligazo-
dás az egymással sokszor szoros temati-
kus kapcsolatban lévő tanulmányok fel-
dolgozásában. Ugyanakkor a kötetet csu-
pán idézett helyek mutatója zárja, s pusz-
tán a bibliográfia nem pótolja a szerzők 
mutatóját.  (X.G.) 
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