
Studia Biblica Athanasiana 

vol. 9 (2006) 133-178 

KÖNYVISMERTETÉSEK 

1.  ÓSZÖVETSÉG ÉS ÓKORI KELET 

Ancient Israel: The Old Testament in Its Social Context (szerk. P.F. Esler London: SCM 
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 

  



KÖNYVISMERTETÉSEK 151

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 

  



KÖNYVISMERTETÉSEK 166

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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