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KÖNYVISMERTETÉSEK 

COHEN, Shaye J.D., The Significance of 
Yavneh and Other Essays in Jewish Hellenism 
(TSAJ 136), Tübingen: Mohr Siebeck 2010, 
xv + 614 pp., ISBN 978-3-16-150375-7. € 169: 
A Harvard University professzora, Shaye 
Cohen 1981 és 2004 között megjelent tanul-
mányaiból válogat ez a kötet 30 tételt. A 
magas színvonalú írások mindegyike a hel-
lenisztikus és rabbinikus zsidóság valamint 
a korai kereszténység irodalmáról, törté-
netéről, teológiájáról és kapcsolatairól szól. 

1. Zsidó hellenizmus. „The Beauty of Flora 
and the Beauty of Sarai” – „Sosates the 
Jewish Homer” – „The Destruction: From 
Scripture to Midrash” – „The Significance 
of Yavneh” – „Patriarchs and Scholarchs” – 
„False Prophets (4Q339), Netinim (4Q340), 
and Hellenism at Qumran”. 2. Josephus. 
„Josephus, Jeremiah, and Polybius” – 
„History and Historiography in the Against 
Apion of Josephus” – „Masada: Literary 
Tradition, Archaeological Remains, and 
the Credibility of Josephus” – „Parallel His-
torical Tradition in Josephus and Rabbinic 
Literature” – „Alexander the Great and 
Jaddus the High Priest According to Jose-
phus” – „Respect for Judaism by Gentiles 
in the Writings of Josephus” – „Ioudaios to 
genos and Related Expressions in Jose-
phus”. 3. Zsinagógák és rabbik. „Epigraphi-
cal Rabbis” – „Pagan and Christian Evi-
dence on the Ancient Synagogue” – „Were 
Pharisees and Rabbis the Leaders of Com-
munal Prayer and Torah Study in Anti-
quity? The Evidence of the New Testa-

ment, Josephus, and the Early Church 
Fathers” – „The Place of the Rabbi in the 
Jewish Society of the Second Century”. 4. 
Megtérés és vegyesházasság. „Was Judaism in 
Antiquity a Missionary Religion?” – „Adolf 
Harnack’s The Mission and Expansion of 
Judaism: Christianity Succeeds where 
Judaism Fails” – „Is ‘Proselyte Baptism’ 
Mentioned in the Mishnah? The Interpre-
tation of M. Pesahim 8:8” – „The Conver-
sion of Antoninus” – „On Murdering or 
Injuring a Proselyte” – „Solomon and the 
Daughter of Pharaoh: Intermarriage, Con-
version, and the Impurity of Women”. 5. 
Asszony és vér. „Menstruants and the Sa-
cred in Judaism and Christianity” – 
„Purity, Piety, and Polemic: Medieval Rab-
binic Denunciations of ‘Incorrect’ Purifi-
cation Practices” – „A Brief History of 
Jewish Circumcision Blood”. 6. Zsidóság és 
kereszténység. „Judaism without Circumci-
sion and ‘Judaism’ without ‘Circumcision’ 
in Ignatius” – „Between Judaism and 
Christianity: the Semi-Circumcision of 
Christians According to Bernard Gui, his 
Sources, and R. Eliezer of Metz” – „Does 
Rashi’s Torah Commentary Respond to 
Christianity? A Comparison of Rashi with 
Rashbam and Bekhor Shor” – „A Virgin 
Defiled: Some Rabbinic and Christian 
Views on the Origins of Heresy”. 

A korai zsidóság kutatása virágkorát éli 
napjainkban. A számos kiadvány közül ki-
emelkedik Cohen tanulmánykötete, szer-
zőjének átfogó műveltsége, biztos anyagke-
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zelése és helytálló következtetései miatt, 
valamint azért, mert a Kr. születése körüli 
századok különböző szellemi áramlatainak 
gondolkodását példásan tudja egymáshoz 
fűződő viszonyukban is láttatni.  (X.G.) 

The Dead Sea Scrolls. Texts and Contexts 
(STDJ 90, szerk. C. Hempel), Leiden: Brill 
2010, xiv + 552 pp., ISBN 978-90-04-16784-1. 
€ 162: A Birminghami Egyetem 2007-ben 
szervezte meg azt a konferenciáját, mely-
nek résztvevői a holt-tengeri szöveglelete-
ket és a régészek által felszínre hozott 
egyéb tárgyi emlékeket tágabb korai zsidó 
összefüggésükben vizsgálták. Jelen kötet 
ennek a konferenciának adja közre előadá-
sait. 

A kötet négy részre oszlik: 1. A holt-
tengeri tekercsek és a második templom 
zsidóságának története; 2. Régészeti kon-
textus és a barlangok jellegzetességei; 3. 
Templom, papság és a 4QMMT; 4. Tanul-
mányok egyes szövegekről és témákról. 

Az első rész két tanulmányt közöl. M.E. 
Stone, „The Scrolls and the Literary Land-
scape of Second Temple Judaism” (15–30). 
P.R. Davies, „What History Can We Get 
from the Scrolls, and How?” (31–46). A má-
sodik fő rész tanulmányai: H. Eshel, „Glea-
ning of Scrolls from theJudaean Desert” 
(49–87). J. Magness, „Scrolls and Hand 
Impurity” (89–97). D.J. Mizzi, „The Glass 
from Khirbet Qumran: What Does it Tell 
Us about the Qumran Community?” (99–
198). F. García Martínez, „Cave 11 in Con-
text” (199–209). D. Stökl Ben Ezra, 
„Further Reflections on Caves 1 and 11: A 
Response to Florentino García Martínez” 
(211–223). A harmadik részben az alábbi 
cikkek olvashatók. T. Elgvin, „Temple 
Mysticism and the Temple of Men” (227–
242). H.-J. Fabry, „Priests at Qumran. A 
Reassessment” (243–262). M. Goodman, 
„The Qumran Sectarians and the Temple 
in Jerusalem” (263–273). C. Hempel, „The 
Context of 4QMMT and Comfortable 
Theories” (275–292). H. von Weissenberg, 
„The Centrality of the Temple in 4Q 

MMT” (293–305). Végül, a negyedik rész 
írásai: G.J. Brooke, „Room for Interpreta-
tion: An Analysis of Spatial Imagery in the 
Qumran Pesharim” (309–324). V. Hillel, 
„Demonstrable Instances of the Use of 
Sources in the Pseudepigrapha” (325–337). 
B.S. Jackson, „Marriage and Divorce: From 
Social Institution to Halakhic Norms” 
(339–364). H.R. Jacobus, „4Q318: A Jewish 
Zodiac Calendar at Qumran?” (365–395). 
V. Noam, „Qumran and the Rabbis on 
Corpse-Impurity: Common Exegesis—Ta-
cit Polemic” (397–430). E. Regev, „Between 
Two Sects: Differentiating the Jahad and 
the Damascus Covenant” (431–449). L.H. 
Schiffman, „From the Cairo Genizah to 
Qumran: The Influence of the Zadokite 
Fragments on the Study of the Qumran 
Scrolls” (451–466). J.E. Taylor, „Dio Chry-
sostom on the Essene Landscape” (462–
486). A kötet végén kumulatív bibliográfia 
található, ez azonban csak részben ellensú-
lyozza a szerzők mutatójának hiányát. 

Bár egy ilyen jellegű kötet célja alapve-
tően az összegzés – és ez a szerzőknek ki-
válóan sikerült is –, e kiadvány mégis több 
„puszta” szintézisnél. Egyes tanulmányai 
úttörő jellegűek, akár tárgyuknál, akár 
szemléletmóduknál fogva. Elég kiemelni 
talán Davies gondolatébresztő írását, 
Brooke, Jacobus vagy Regev tanulmányait 
e téren; illetve Mizzi cikkét, amely először 
foglalja össze mindazt, amit a Qumránban 
talált üvegleletekből kiindulva a korai zsidó 
üvegművészetről tudhatunk. A kötet nem 
hiányozhat a korai zsidóság kutatójának 
polcáról.  (X.G.) 

The Dead Sea Scrolls. Transmission of Tradi-
tions and Production of Texts (STDJ 92, 
szerk. S. Metso, H. Najman és E. Schuller), 
Leiden: Brill 2010, xii + 272 pp., ISBN 978-
90-04-18584-5. € 103: E gyűjteményes kötet, 
melynek anyaga egy 2009-ben, Torontoban 
tartott konferenciából nőtt ki, olyan alap-
vető kérdésekre keres válaszokat, mint 
zsidó szövegek szereztetése és hagyomá-
nyozása a késői antikvitásban; az írnoki 
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gyakorlat szerepe a hagyományok megfor-
málásában; az eredeti – szóbeli és írott – 
források gyűjtésének és ötvözésének mi-
kéntje; a pszeudonimitás – különösen Mó-
zes és Dávid alakjának előtérbe kerülése – 
igénye; illetve a szövegek alkotóinak mint 
olyannak önértelmezése. 

John J. Collins, „Tradition and Innova-
tion in the Dead Sea Scrolls” – James C. 
VanderKam, „Moses Trumping Moses: 
Making the Book of Jubilees” – James L. 
Kugel, „Some Translation and Copying 
Mistakes from the Original Hebrew of the 
Testaments of the Twelve Patriarchs” – Carol 
A. Newsom, „Why Nabonidus? Excavating 
Traditions from Qumran, the Hebrew 
Bible, and Neo-Babylonian Sources” – 
Mladen Popović, „The Emergence of Ara-
maic and Hebrew Scholarly Texts: Trans-
mission and Translation of Alien Wisdom” 
– Charlotte Hempel, „Shared Traditions: 
Points of Contact Between S and D” – 
George J. Brooke, „Aspects of the Physical 
and Scribal Features of Some Cave 4 
‘Continuous” Pesharim” – Emanuel Tov, 
„Some Thoughts About the Diffusion of 
Biblical Manuscripts in Antiquity” – Eibert 
J. C. Tigchelaar, „Assessing Emanuel Tov’s 
‘Qumran Scribal Practice’” – Eugene Ul-
rich, „The Evolutionary Production and 
Transmission of the Scriptural Books” – 
Florentino García Martínez, „Beyond the 
Sectarian Divide: The ‘Voice of the Tea-
cher’ as an Authority-Conferring Strategy 
in Some Qumran Texts”.  (X.G.) 

ECK, Werner, Rom und Judaea. Fünf Vor-
träge zur römischen Herrschaft in Palaestina 
(Tria Corda 2), Tübingen: Mohr Siebeck 
2007, xix + 263 pp., ISBN 978-3-16-149460-4. 
€ 29: A jenai Friedrich-Schiller Egyetem Ó- 
és Újszövetség Tanszéke közösen a Filo-
zófiai Fakultás Ókortudományi Intézetével 
szervezi a Tria Corda előadássorozatot. 
Ennek keretében kapott helyet 2005. 
májusában Werner Eck öt előadása. Ezek 
az előadások kerültek be abba a kiadvány-
ba, amit most a kedves olvasók figyelmébe 

szeretnénk ajánlani. A kötet viszont éppen 
ezért magán viseli az eredetileg egyetemi 
katedrára készülő előadások minden pozi-
tívumát, az érdeklődő olvasó számára 
ugyanis jól érthető, gördülékeny stílusú, 
ennek ellenére a tudományos mélységet 
sem nélkülöző írásokat vehetünk kézbe. 
Külön ki kell emelnünk, a tanulmányok 
annak ellenére megőrizték ezt a jellegüket, 
hogy nyilvánvalóan valamelyest átalakított, 
szerkesztett formában kerültek nyomta-
tásba. 

A „Rom und Judaea” cím abból a szem-
pontból talán nem túl szerencsés, hogy az 
olvasó esetleg a téma valamiféle átfogó 
elemzését várná. De Werner Eck nem erre 
vállalkozik, hanem öt írásában egy-egy iz-
galmas részproblémát tár fel. Az első Júdea 
római provinciává válását mutatja be, a 
második a római uralommal, és annak je-
leivel foglalkozik. A harmadik előadás a 
Júdeában állomásozó római hadseregről 
fennmaradt adatok alapján tárgyalja az el-
nyomás és fejlődés témakörét. Ezt a „Latin, 
mint Róma nyelve egy soknyelvű világban” 
című előadás követi, majd a sort egy a vá-
rosok és falvak korabeli jellegzetességeit 
megvilágító írás zárja. Csak a címeket látva 
is már örömmel nyugtázhatjuk, hogy a 
szerző nem egy megszokott, hagyományos 
történeti bemutatásra hívja olvasóit, ha-
nem sokkal inkább valamiféle intellektuális 
alámerülésre az egykori Római Birodalom 
egy gazdaságilag nem igazán jelentős, ám-
de kulturális vonatkozásokban máig hatást 
gyakorló kis provinciájának mindennapi 
életébe. Ugyancsak általánosságban el-
mondható, hogy minden előadás a rómaiak 
megjelenésétől egészen a 2–3. századig ter-
jedő időszakot öleli fel, amire szükség is 
van ahhoz, hogy a címekben megjelölt té-
mát átfogóan tárja az olvasó elé, illetve egy 
akkora időintervallumot vázoljon fel, ami-
ben a változások még egy laikus számára is 
látványosan szembeszökőek. 

Az első előadás általános történeti beve-
zetés arról, miként vált Júdea római pro-
vinciává, bejárva a függés különféle állo-
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másait és formáit. A könyv szerzője a zsidó 
nép sorsát a rómaiakkal történt első hivata-
los kapcsolatfelvételről szóló beszámoló 
tárgyalásával kezdi, amit az 1Makk 8:1kk is 
megörökít. Innen elindulva vezeti végig az 
olvasót a történelmi események során, rá-
mutatva, hogy az általános vélekedéssel el-
lentétben, Júdea nem vált Római provin-
ciává Archelaos Kr.u. 6-ban bekövetkezett 
„trónfosztásával”, erre majd csak a Zsidó 
háború végeztével, a Templom pusztulása 
után kerül sor. Az általánosan elterjedt fél-
reértésre, amelyet Werner Eck meggyőző 
érvekkel cáfol, Josephus kijelentései adnak 
okot – állítja a szerző, de az ókori törté-
netíró mentségére szolgálhat, hogy művei 
megírásakor Júdea már valóban önálló pro-
vincia volt, az pedig előfordult ekkortájt, 
hogy a történelem feldolgozói saját jelenük 
viszonyait vetítették vissza a múltba. 

A második előadás címe kicsit félreveze-
tő, mert az olvasó valamiféle elméleti ok-
fejtést várna a római uralom jeleiről, de 
ehelyett régészeti leletekről olvashat. Vagy-
is olyan jelekről, amelyek köbe vésve örök-
re megőrizték a rómaiak jelenlétének nyo-
mait. És ez esetben nem is annyira az épü-
letekre kell gondolnunk és még csak nem is 
szobrokra, vagy emlékművekre, hanem 
leginkább feliratokra. Persze ez nem meg-
lepő, hiszen a szerző szakterülete az epigrá-
fia, az viszont kifejezetten tiszteletre méltó, 
hogy miként tudja érdekessé tenni a tudo-
mánynak ezt a kicsit porosnak tűnő ágát az 
olvasók számára. Ez a rövid áttekintés is 
egyértelművé teszi számunkra, hogy a ró-
maiak nem csupán a katonaság által, az 
épületekben, vagy éppen az adókban jelen-
tek meg a meghódított területen, de szó 
szerint úton útfélen. A hódító maga vált 
láthatóvá a diadalíveken, az oszlopokon, 
pénzérméken, de még a távolságot jelölő 
kilométerkövön is. 

A Júdeában állomásozó római hadsereg, 
mint téma, nem tűnik valami izgalmasnak 
első látásra. Ennek ellenére ez az egyik leg-
érdekesebb fejezete a könyvnek. Néhány le-
letből kiindulva, követve a szálakat, csak-

nem, mint egy nyomozó jutunk el a szerző 
vezetésével arra a megállapításra, hogy a 
Bar Kochba felkelés sokkal inkább megté-
pázta Róma seregeit, mint azt az elfogulat-
lannak egyáltalán nem nevezhető források 
eddig sejtetni engedték. Számos leszerelési 
diplomát megvizsgálva jut el Werner Eck a 
megállapításig, a lázadás olyan mértékű 
csapást mért az itt tartózkodó seregre, hogy 
azt a hagyományos önkéntes toborzással 
már nem lehetett pótolni – noha kezdetben 
ezzel próbálkoztak. Ezért Róma kénytelen 
volt a tengerészeket légióssá átképezni és a 
kényszersorozástól sem riadtak vissza. Va-
lóban roppant izgalmas, ahogyan a törté-
nész a sorok között olvas, és a korszak 
mélyreható ismeretéről árulkodik, miként 
veszi észre a rejtett tényeket, mint például 
azt, hogy Sextus Iulius Severus, a korszak 
egyik legnagyszerűbb hadvezére vajon mi-
ért hagyta ott a sokkal rangosabb Britan-
niát és lesz Júdea seregeinek vezetője? 

A Római Birodalom nyelvének témakö-
réhez mi adhatna jobb ugródeszkát, főkép-
pen az előadás elhangzásának évében 
(2005), mint Mel Gibson Passió című film-
jének nyelvválasztása. A szerző sommásan 
azzal nyugtázza a filmet, miszerint annak 
egyetlen hozadéka volt a nyelv kérdésköre 
szempontjából, tudatosította a nézőben, 
hogy sokféle nyelven beszéltek Júdeán 
belül – ámbátor ehhez a tudáshoz elég, ha 
komolyan vesszük a Biblia beszámolóját a 
titulus crucis-ról (Jn 19:19). Nyilvánvalóan ez 
az a téma, amihez gyakorlatilag egyetlen 
egy anyag szolgáltathat támpontot, a terü-
leten talált feliratok. Lehet, hogy kicsit gya-
nakvó e sorok írója, de ennek az előadás-
nak talán az egyik legfontosabb hozadéka, 
nem is annyira megállapításai, mint inkább 
az, hogy felhívja a figyelmet egy fontos 
kutatási projektre, a Corpus Inscriptionum 
Judaeae/Palestinae-re. A 2000-ben indult tu-
dományos munka lényege, az összes felirat 
feldolgozása, ami csak előkerült ezen a te-
rületen, kezdve Nagy Sándor korától egé-
szen annak meghódításáig az arabok által 
(Kr.u. 638–640). Egyébként a CIIP projekt 
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aktualitását mi sem mutatja jobban, mint 
hogy éppen idén jelent meg az első ebből a 
kilenc kötetre tervezett sorozatból. 

Az utolsó fejezete a könyvnek a város és 
vidék sokak által sokszor tárgyalt témáját 
veszi ismét elő. A kiinduló kérdés, miként 
sikerült Rómának egy ekkora birodalmat 
irányítania, noha saját személyzettel nem 
láthatta el a helyi törvénykezést. Logikus 
következtés, hogy ez a teher a városokon 
nyugodott, viszont annál meglepőbb tény, 
hogy Júdeában klasszikus értelemben vett 
polis nem volt egészen a Bar Kochba felke-
lés pusztulását követő időkig. Az itt és Idu-
meában levő toparchiák ugyanis messze 
nem rendelkeztek akkora önállósággal, 
mint a valódi polisok, noha a közigazga-
tásban nyilván fontos szerep hárult rájuk. 
A következő lépcsőfokot ebben a rendszer-
ben a vidéki főfalvak (metrokomoi) jelen-
tették, majd ezeket követték a falvak. Ez a 
rendszer működőképesnek tűnt, ám a Bar 
Kochba felkelés után, amiben 985 falu és 
580.000 zsidó pusztult el (Dio Cassius), 
szükség volt egy új közigazgatás kiépíté-
sére, ami aztán hosszú ideig kifogástalanul 
ellátta feladatát a birodalmon belül. Ebben 
a rendszerben a társadalmi, közösségi élet 
egyre hasonlóbbá vált a Rómában megszo-
kotthoz, vagyis a birodalomnak ez a kieső 
része is egyre inkább hasonult a főváros-
hoz. 

Úgy gondolhatjuk, ha valaki elolvassa 
Werner Eck könyvét, nem feltétlenül meg-
lepő tudományos felfedezésekkel lesz gaz-
dagabb, sokkal inkább olyan felismerések-
kel, miként lehet egy pénzérméből, egy 
feliratból logikus utat bejárva eljutni egy 
város közigazgatásáig. Vagy miként lehet-
séges egy diplomából felfejteni a hadsereg 
helyzetét Júdeában. A könyv érdekesen tár-
gyalja az első látásra száraz témákat és ér-
zékletesen mutatja be, hogy a nagy törté-
nelmi ismeretek valóban apró leletekből 
állnak össze. Ugyancsak jó támaszt adnak 
ezek az előadások akkor, ha valaki a fen-
tebbi témákhoz kapcsolódva szeretne tájé-
kozódási pontokat találni az ókori, júdeai 

leletek óriási útvesztőjében. A könyv nem 
kihagyhatatlan alapmű, de tartalmas olvas-
mány a Római Birodalom berendezkedé-
séről és kiváló segítség egy-egy téma feldol-
gozásához.  (K.N.V.) 

Et sapienter et eloquenter. Studies on Rhetorical 
and Stylistic Features of the Septuagint 
(FRLANT 241, szerk. E. Bons és T.J. Kraus), 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 
165 pp., ISBN 978-3-525-53261-4. $ 97: Ahogy 
az előszóban a szerkesztők megjegyzik: az 
elmúlt években a Septuagintával kapcsola-
tos tanulmányok szemlátomást új erőre 
kaptak; nem csupán nemzeti fordítások 
jelentek meg, hanem számos monográfia és 
specifikus tanulmány hozta újra a Héber 
Biblia e görög fordítását az érdeklődés elő-
terébe. A mai kutatás a nyelvészeti meg-
fontolásoktól kezdve a fordítási technikán 
át [Magyar nyelven erről: Jakubinyi György, 
„A szentírásfordítás nehézsége gyakorlati 
példákban”, in Teológus az Egyházban, 
Budapest 1995, 69–88] a biblikus kérdésekig 
(pl. messianizmus [Csak egy tanulmány a 
magyarul megjelent szakirodalomból: Jo-
hann Lust, „Ezekiel LXX szövegének mes-
siásképe”, SBAth 3 (2000) 11–22]) számos 
témát felölel; egy olyan határterület, ahol a 
Héber Bibliával, Qumránnal és az Újszö-
vetséggel foglalkozó kutató [Everett Fergu-
son írta: „Igaza volt annak az Újszövetség-
professzornak, aki azt tanácsolta diákjai-
nak, hogy ha még nincsen Septuagintájuk, 
akkor adják el kommentárjaikat és vegye-
nek egyet”, vö. A kereszténység bölcsője, Bu-
dapest 1999, 366] is talál magának „csipe-
getnivalót”. 

A kötet hét tanulmányt közöl, minden 
esetben a LXX retorikai és stilisztikai jel-
lemzőit vizsgálja. Négy tanulmány eredeti-
leg a 2007-es International Society of Septua-
gint and Cognate Studies konferenciáján 
hangzott el a szlovéniai Ljubljanában (Bons, 
Dines, Kraus, Usener), a kötetben szereplő 
másik három kutató pedig az értékes, For-
schungen zur Religion und Literatur des Alten 
und Neuen Testaments sorozat jelen kötete 
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számára írta meg tanulmányát. 
Jan Joosten Rhetorical ornamentation in 

the Septuagint: The case of grammatical vari-
ation c. tanulmányában azzal foglalkozik, 
hogy a LXX fordítói mennyire törődtek 
szövegük irodalmi minőségével (11–22). A 
francia kutató arra a következtetésre jut, 
hogy a fordítókat stilisztikai megfontolá-
sok kevésbé mozgatták. Jennifer M. Dines 
a kispróféták korpuszának szentelte Stylis-
tic Invention and Rhetorical Purpose in the 
Book of the Twelve c. tanulmányát (23–48). 
Ebben témája kapcsán foglalkozik a kultu-
rális környezettel és a LXX fordítás céljával 
is. Thomas J. Kraus, aki a 2009-es Septua-
ginta Deutsch – Das griechische Alte Testa-
ment in Übersetzung fordítói csapatának tag-
ja volt, a Translating the Septuagint Psalms – 
some „Lesefrüchte” and their value for an 
analysis of the rhetoric (and style) of the Sep-
tuagint (Psalms) c. tanulmányában (49–68) 
lándzsát tör amellett, hogy a LXX zsol-
tárainak retorikai és stilisztikai jellemzői – 
ellentétben a maszoréta héber szöveggel – 
szándékoltak, éppen ezért több mint a 
héber Vorlage szolgai fordítása. Eberhard 
Bons Rhetorical Devices in the Septuagint 
Psalter c. tanumánya a hiperbaton, az allite-
ráció és a retorikai mondatalakzataival fog-
lalkozik a görög zsoltároskönyvben (69–
79). Knut Usener Griechisches im Griechisch 
der LXX c. tanulmányában a Septuagintá-
ban fellelhető görög irodalmi hatásokat 
igyekszik kimutatni (81–98). Alexis Léonas 
The Poetics of Wisdom: Language and Style in 
the Wisdom of Solomon c. tanulmánya a heb-
raizmusokkal és más idiómákkal foglal-
kozik (99–126). A kötetet záró tanulmány 
Katrin Hauspie tollából van: Periphrastic 
Tense Forms with eimi and gignomai in the 
Septuagint of Ezekiel (127–151). Bibliai beve-
zetésekből ismeretes, hogy Ezekiel könyvé-
nek LXX verziója jobb archetípusra épül, 
mint a héber masszoréta szöveg. Hauspie 
tanulmányában a körülíró szerkezeteket 
veszi nagyító alá. 

Nemzetközi szinten az elmúlt években a 
Septuagintával kapcsolatos tanulmányok 

új erőre kaptak; magyar nyelvű szakirodal-
munk szűkös, elsősorban Vanyó László 
könyvét [Az egyházatyák Bibliája és az óke-
resztény exegézis módszere, története. Septua-
ginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata, 
Budapest], valamint Egeresi László Sándor 
[„Miért érdemes használni a Septuagin-
tát?”, RE 47/11 (1995) 257–59] és Oláh Zoltán 
[„A Septuaginta a mai szentíráskutatás-
ban”, Studia Theologica Transsylvaniensia 12 
(2009) 63–79] tanulmányát lehet jó szívvel 
ajánlani a magyar olvasónak. 

A kötet használhatóságát nagyban emeli 
az ókori források (bibliai és Biblián kívüli 
helyeinek), a modern szerzők, valamint a 
legfontosabb kifejezések az indexe. A 
könyvet jó szívvel ajánljuk azoknak, akik-
nek szívügye a filológia, és tisztába szeret-
nének jönni a LXX retorikai és stilisztikai 
jellemzőivel.  (Sz.X.) 

Flavius Josephus. Interpretation and History 
(JSJSup 146, szerk. J. Pastor, P. Stern és M. 
Mor), Leiden: Brill 2011, x + 437 pp., ISBN 
978-90-04-19126-6. € 140: A zsidó szárma-
zású római történetíró, a hajdani lázadó 
vezér, Josephus Flavius kutatása dinamiku-
san fejlődő ága a korai zsidósággal fog-
lalkozó tudományoknak. Szerencsére nem 
csak nemzetközi szinten az, hiszen 2010-
ben a Kalligram kiadó megjelentette Grüll 
Tibor magyar ókortörténész figyelemre 
méltó munkáját: Áruló vagy megmentő? – 
Flavius Josephus élete és művei, amely ma a 
legjobb idehaza elérhető bevezetésnek tart-
ható Josephushoz. Jelen kötet egy 2006-
ban, Haifában tartott konferencia anyagát 
publikálja. A tanulmányok ugyan nincse-
nek tematikusan rendezve, hanem szerzői 
abc-sorrendben kerültek a kötetbe, első pil-
lantásra látható, hogy átfogó, nem pusztán 
Josephusra és írásaira, hanem a kor törté-
netére, társadalmára, gazdaságára is figyel-
met fektető művel állunk szemben. 

Kenneth Atkinson: „The Historical 
Chronology of the Hasmonean Period in 
the War and Antiquities of Flavius Jose-
phus: Separating Fact from Fiction” – 
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Mordechai Aviam: „Socio-economical Hi-
erarchy and its Economical Foundations in 
First Century Galilee: The Evidence from 
Yodefat and Gamla” – Christophe Batsch: 
„Le Système Sacrificiel de Flavius Josèphe 
au Livre III des Antiquités Juives (Ant. 3. 
224-236)” – Miriam Ben Zeev: „Between 
Fact and Fiction:Josephus' Account of the 
Destruction of the Temple” – John Curran: 
„Flavius Josephus in Rome” – Niclas Förs-
ter: „Bemerkungen zum Aufstand des Ju-
das Galilaeus sowie zum biblischen Bilder-
verbot bei Josephus, Hippolyt und Pseudo-
Hieronymus” – Giovanni Frulla: „Reconst-
ructing Exodus Tradition: Moses In The 
Second Book Of Josephus’ Antiquities” – 
Dov Gera: „Unity and Chronology in Jose-
phus’ Antiquities” – Erich S. Gruen: „Poly-
bius and Josephus on Rome” – Gunnar 
Haaland: „Convenient Fiction or Causal 
Factor? The Questioning of Jewish Anti-
quity according to Against Apion 1.2.” – 
Gohei Hata: „Where is the Temple Site of 
Onias IV in Egypt?” – Tessel Jonquière: 
„Josephus at Jotapata: Why Josephus 
Wrote What He Wrote” – Aryeh Kasher: 
„Josephus on Herod’s Spring from the Sha-
dows of the Parthian Invasion” – Samuel S. 
Kottek: „Josephus on Poisoning and Magic 
Cures or On the Meaning of Pharmakon” – 
Etienne Nodet: „Josephus and Discrepant 
Sources” – Eyal Regev: „Josephus, the 
Temple, and the Jewish War” – Samuel 
Rocca: „The Purposes and Functions of the 
Synagogue in Late Second Temple Period 
Judaea: Evidence from Josephus and Ar-
chaeological Investigation” – Gottfried 
Schimanowski: „Propaganda, Fiktion und 
Symbolik die Bedeutung des Jerusalemer 
Tempels im Werk des Josephus” – Daniel 
R. Schwartz: „Josephus, Catullus, Divine 
Providence, and the Date of the Judaean 
War” – Yuval Shahar: „Josephus the Stage 
Manager at the Service of Josephus the 
Dramatist: Masada as Test Case” – Pnina 
Stern: „Josephus and Justus: The Place of 
Chapter 65 (verses 336-367) in Life, the 
Autobiography of Flavius Josephus” – 

Michael Tuval: „A Jewish Priest in Rome” 
– Jan Willem van Henten: „Constructing 
Herod as a Tyrant: Assessing Josephus’ Pa-
rallel Passages” – József Zsengellér: „‘To be 
or not to be…’Historical Interpretation of 
2Kings 17 in Josephus’ Antiquities”. 

A kötetet örömteli módon tárgymutató 
zárja, szerzői és locus-mutató viszont 
nincs: úgy tűnik, ez egy újabb trend a 
szakma bizonyos kiadóinál/szerkesztőinél; 
csak remélni lehet, hogy átmeneti szemlé-
lettel van dolgunk, főleg, hogy az idézett 
szerzők összességének azonosítását kumu-
latív bibliográfia sem segíti.  (X.G.) 

Henok könyvei (Ószövetségi Apokrifek 1, 
szerk. Fröhlich I., Dobos K.D., Hollós A.), 
Piliscsaba: PPKE BTK 2009, 303 pp., ISBN 
978-963-9206-80-9: A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hebraisztikai Tanszé-
kének tanárai és munkatársai jóvoltából új, 
hiánypótló kötettel bővölt a magyar nyel-
ven olvasható apokrif forrásirodalom. Az 
Ószövetségi apokrifek címre keresztelt 
sorozat első köteteként megjelent Hénok 
könyveinek fordítása. 

A 303 oldalas szöveggyűjtemény a Hé-
nok alakjához csatolt, három nyelven rög-
zült (etióp, ószláv és héber) korpuszok for-
dításait tartalmazza. Az egyes könyveket az 
eligazodást segítő rövid bevezetők előzik 
meg és hasonlón rövid, tömör összefoglaló-
kat olvashatunk egy-egy könyv fejezetei és 
kisebb szövegegységei előtt is. A szöve-
geket és az értelmezést segítik és vezetik az 
egyes fejezek címei, és néhol a fontosabb 
szövegvariánsokat, kiegészítéseket, a szö-
vegek megértéséhez elengedhetetlenül fon-
tos etimológiai magyarázatokat és a mo-
dern szakirodalom eredményeit és állás-
pontját tartalmazó lábjegyzetek is. 

A kötet első pillantásra is szembetűnő 
értéke éppen abban áll, hogy a három ha-
gyományt egyetlen könyvbe rendezve tette 
elérhetővé a magyar olvasók előtt. A külföl-
di modern nyelven született tudományos 
fordítások hosszú sorához mérten is kie-
melkedő e tekintetben a vállalkozás. 
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A vízözönt megelőző korszakban élt 
ószövetségi pátriárka alakja köré évszáza-
dok alatt etióp, ószláv és héber nyelven ki-
kristályosodott apokrif hagyományok láto-
másirodalmának színes történeteiben az 
égi világ, angyalok alakjai, égi utazások, a 
teremtés és az ítélet titkai, titkos ismeretek 
jelennek meg. A kinyilatkoztatások tapasz-
talójaként és feljegyzőjeként Hénok kitün-
tetett alakja az igaz ember példájaként – 
egyes vélemények szerint az emberfiával is 
azonosítható figurája (vö. 1Hén 71 és értel-
mezései) – a múlt és a jövő, az Istentől ere-
dő teremtés és az ítélet, és a mindkettőt 
átható rend és törvény titkait tolmácsoló 
alakok sorába emelkedik. Ha az apokrifek-
re korlátozva akarjuk szemléltetni a hagyo-
mány jelentőségét, akkor az előttünk álló 
szövegkorpusz az Ádám vagy Mózes sze-
mélyéhez köthető hagyományokhoz mér-
hető. 

A történetekben a bibliai kinyilatkozta-
tásra épülő, értelmező vagy éppen azokat 
kommentáló tanítások jelennek meg, ame-
lyek az égi utazások és az apokalipszisek 
leírásainak a kor, a stílus és a forma meg-
szokott és sokat használt jegyeit mutatják. 
Az egeken áthatoló aszcenzió, az angyali 
rendek, az ítélet, a bűnösök büntetése az 
igazak üdvössége, az égi szentély vagy akár 
a trón látomásainak toposzai paradigma-
ként állnak nemcsak a henoki hagyomány-
ban, hanem évszázadokon át, és talán nem 
túlzás azt mondani, hogy máig ható mó-
don –, a kinyilatkoztatások kliséit jelentet-
ték. A szövegek néhol kiegészítik, kifejtik, 
néhol pedig megalapozzák az antikvitás 
egymásból merítő vagy egymást keresztező 
teológiai hagyományainak kozmológiai, 
angelológiai, asztrológiai és asztronómiai, 
szótériológiai tanításait. 

Túllépve az egyes könyvek – vagy talán 
pontosabb lenne három nagyobb gyűjte-
ményről beszélni – dramatikus történetein 
a szövegek jelentőségét, a hagyománytör-
ténet és a henoki hagyománnyal foglalkozó 
modern kommentárirodalom egyes állomá-
sait vagy a modern kutatástörténet legfőbb 

képviselőinek hosszú sorát azonban hiába 
keressük. Csak a lábjegyzetek rövid utalá-
saiban és a rövidre fogott bevezetőkben 
érhető tetten ez a szegmense a kérdés-
körnek. Vélhetően a terjedelmi korlát sza-
bott határt az ismertetésnek, hiszen jóval 
vaskosabb kötetre lett volna szükség, ha 
mindezekkel együtt kerülnek a megjelent 
szövegkiadásba, de ez által vált volna való-
ban érzékelhetővé a most már magyarul is 
olvasható szövegek jelentősége és hatástör-
ténete. 

A három könyv közül az első az etióp 
Hénok. A hénoki irodalombn ez könyv 
mind a hagyománytörténtben, mind a ku-
tatástörténetben a legnagyobb hatást gya-
korolta. Jelentőségét, amely messze túlnő 
egy antik apokrif szöveg érdekességének 
határán, nemcsak az arámi (és néhány töre-
dék esetében héber) nyelven fennmaradt 
qumráni kéziratok és ezzel az antik zsidó 
vallás történetében betöltött jelentős sze-
repe támasztja alá, hanem szintén említésre 
méltó a korai keresztény hagyományban 
elfoglalt helye is, amelyet jól illusztrálnak 
az újszövetségben is fellelhető hatásai (em-
líthető akár a jánosi Jelenések, akár a 
szöveg görög fordítását idéző Júdás levél), 
vagy akár a jórészt egyházatyáknál fennma-
radt görög, szír, kopt, latin töredékek, de 
utalhatunk akár a kereszténységben betöl-
tött szerepére és ezzel együtt a benne 
foglalt, pl. angelológiai, asztrológiai és 
asztronómiai tanítások évszázadokon át 
gyakorolt hatástörténetére is, vagy egysze-
rűen arra a tényre, hogy az etióp egyházban 
ma is kanonikus státust tölt be, és itt ma-
radt fenn a leginkább teljesnek tartott for-
májában. A jelen fordítás és a jegyzetek is 
az etióp hagyomány egy (18. századra da-
tált) variánsán alapszik, a modern szakiro-
dalomban ma is a mű standard kiadásának 
számító Knibb szövegkiadói és fordítói 
munkájának elveit követve (ehhez vö. 
Knibb, 35 és Henok könyvei, 18). Érdemes 
lett volna megemlíteni akár a bevezetőben, 
akár a későbbiekben, hogy nem ez az első 
magyar nyelven megjelenő fordítás, hiszen 
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Hamvas Béla sokat vitatott fordítása (He-
noch apokalypsise, Budapest 1945) mellett 
Baán István fordítása (in: Vanyó László 
[szerk.]: Apokrifek, Budapest 1988) is ren-
delkezésre állt. Jelen munka a Knibb által 
kiadott ge‘ez kézirat alapján készült és a 
szöveg tagolásával és a jegyzetapparátussal 
is eltér a korábbi magyar fordításoktól. 
Hamvas nem jelölte meg a forrást, Baán 
István Beer szövegkiadását (in: Kautzsch, 
Apokryphen und Pseudepigraphen) használta 
fordításához. 

A második és harmadik Hénok könyv 
először jelenik meg teljes terjedelemben 
magyarul, eltekintve a Fröhlich Ida mun-
kája nyomán a qumráni lelet vonatkozó 
anyagának és töredékeinek és a 3 Hénok 
néhány részletének korábbi publikálásaitól 
(in: A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba 
1998, 234–55, és az Ikonológia és Műértelme-
zés 5. kötetében [Szeged 1995, 43–60]). 
Mindkét szöveg gördülékeny, követhető, 
rövid kommentárokkal ellátott szövegfor-
dítás. Az ószláv nyelven fennmaradt Hénok 
második könyvének (Hénok titkainak köny-
ve) fordítása Hollós Attila, a harmadik 
könyv, a héber Hénok (másik elnevezése 
szerint a Csarnokok könyve, a Széfer héka-
lót) fordítása Fröhlich Ida munkája. 

Ha megpróbáljuk követni a kötet által 
sugallt szerkesztői elvet és a könyveket 
együtt akarjuk értékelni, szinte lehetetlen 
feladat megoldására vállalkozunk. A kér-
dés komplexitását talán jól érzékelteti a 
szinte átláthatatlanul kusza, kérdésekkel 
terhelt és számos variánst létrehozó hagyo-
mánytörténet, amelyből következik az a 
tény, hogy az egyes könyvek nem tekinthe-
tők lezártnak (és ezért hiányzik a szövegek 
kritikai kiadása), de jól példázhatja az is, 
hogy a különböző nyelveken született for-
dítások is inkább egy újabb, a fordító aktu-
ális szempontrendszerébe illeszkedő vari-
ánsként értelmezhetők, és nem utolsó sor-
ban az is, hogy a három korpusz más-más 
időszak és eltérő közösségek alkotásai. Ha 
az egyes könyvek tartalmi elemeire figye-
lünk, akkor az ezoterikus – vagy mondhat-

juk talán azt is, hogy misztikus – tanok 
megjelenése és a különböző ezoterikus ha-
gyományokban betöltött hatástörténet vet 
fel nehezen megválaszolható kérdéseket. 
Ha mégis a könyveket összekötő kapcsot 
vagy kapcsokat keressük, akkor túl annak a 
belátásán, hogy az első könyv egyik koráb-
bi variánsa tekinthető az alapvető forrás-
szövegnek a későbbiekhez, talán a központi 
szerepet játszó Hénok alakja kínál megra-
gadható támpontot: a Biblia szövegében 
röviden ábrázolt pátriárka homályba bur-
kolt alakjából az első könyvben közvetítő 
lesz, aki betekintést nyer az ég és föld titka-
iba, a másodikban Isten balján foglal he-
lyet, a harmadikban már Metatronná, köz-
benjáróvá és uralkodóvá magasztosul. 

A megjelent fordításkötet vitathatatlan 
érdeme, hogy elsőként szólaltatta meg ma-
gyarul a hénoki hagyomány minden köny-
vét együtt, igényes fordítói munkával létre-
hozott, tudományos értékű szövegeket 
adva az olvasók kezébe, amelyet nagy ha-
szonnal forgathatnak nemcsak a témában 
jártas kutatók, hanem a forrásnyelveket 
nem ismerő, de az antik vallás- és teológia 
története iránt érdeklődő olvasók is, ami-
lyen a recenzens is.  (Ö.Cs.) 

Jewish Identities in Antiquity. Studies in 
Memory of Menahem Stern (TSAJ 130, szerk. 
L.I. Levine és D.R. Schwartz), Tübingen: 
Mohr Siebeck 2009, xxv + 442 pp., ISBN 
978-3-16-150030-5. € 119: A kötet, melyet a 
korai zsidóság „kontextuális” kutatásának 
korán elhunyt izraeli mestere, Menahem 
Stern tiszteletére állítottak össze hajdani 
diákjai és kollégái, valószínűleg a görög-
római kor zsidósága kutatásának legfonto-
sabb kérdéskörét: az identitás meghatáro-
zása, változásai, és az arra történő reflexió 
problémáit vizsgálja. Tárgya mellett már a 
közreműködők listája is felkelti az olvasók 
figyelmét: a legkiválóbb izraeli szakembe-
rek munkáit tartalmazza a kötet. 

Az alapvető kérdések, melyek alapján a 
tanulmányok megszülettek, a következő-
képpen summázhatók (vö. 13. old.). Milyen 
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erők, hatások, fenyegetések érték a zsidósá-
got az ókor különböző szakaszaiban, és 
erre miképp reagáltak? Milyen intézmé-
nyek igazgatták a népet, s ezek milyen 
értékeket, gyakorlatokat és ideológiát köz-
vetítettek? Milyen adatokkal szolgálnak a 
ránk maradt tárgyi emlékek és irodalmi 
művek e kérdésekkel kapcsolatban, s vajon 
megfigyelhető e közös jellegzetességek 
összefüggő rendszere, ami egy adott kor-
ban összekapcsolta a zsidóságot? Mik vol-
tak a zsidóság legjellemzőbb viselkedés-
típusai a különböző korokban, s miként 
változtak ezek? 

A kötet a következő esszéket tartalmaz-
za: Daniel R. Schwartz: „Menahem Stern 
(1924-1989): His Place in Historical Scholar-
ship” – Lee I. Levine: „Jewish Identities in 
Antiquity: An Introductory Essay” – Do-
ron Mendels: „Memory and Memories: 
The Attitude of 1–2 Maccabees toward Hel-
lenization and Hellenism” – Oren Tal: 
„Hellenism in Transition from Empire to 
Kingdom: Changes in the Material Culture 
of Hellenistic Palestine” – David Good-
blatt: „‘The Israelites who reside in Judah’ 
(Judith 4:1): On the Conflicted Identities of 
the Hasmonean State” – Uriel Rappaport: 
„The Connection between Hasmonean 
Judaea and the Diaspora” – Erich S. Gruen: 
„Kinship Relations and Jewish Identity” – 
Sylvie Honigman: „Jewish Communities of 
Hellenistic Egypt: Different Responses to 
Different Environments” – Joseph Geiger: 
„The Jew and the Other: Doubtful and 
Multiple Identities in the Roman Empire” 
– Albert I. Baumgarten: „How Experiments 
End” – Isaiah M. Gafni: „Symposium: In 
the Wake of the Destruction: Was 
Rabbinic Judaism Normative?” – Hillel I. 
Newman: „The Normativity of Rabbinic 
Judaism: Obstacles on the Path to a New 
Consensus” – Ze’ev Safrai és Chana Safrai: 
„To What Extent Did the Rabbis Deter-
mine Public Norms? The Internal Evi-
dence” – David Levine: „Between Leader-
ship and Marginality: Models for Evalu-
ating the Role of the Rabbis in the Early 

Centuries CE” – Moshe David Herr: „The 
Identity of the Jewish People before and 
after the Destruction of the Second 
Temple: Continuity or Change?” – Steven 
D. Fraade: „The Temple as a Marker of 
Jewish Identity Before and After 70 CE: 
The Role of the Holy Vessels in Rabbinic 
Memory and Imagination” – Lee I. Levine: 
„Forum: Was There a Crisis in Jewish 
Settlement in the Eastern Galilee of Late 
Antiquity?” – Uzi Leibner: „Settlement 
Patterns in the Eastern Galilee: Implica-
tions Regarding the Transformation of 
Rabbinic Culture in Late Antiquity” – Jodi 
Magness: „Did Galilee Experience a Settle-
ment Crisis in the Mid-Fourth Century?” – 
Uzi Leibner: „The Settlement Crisis in the 
Eastern Galilee during the Late Roman and 
Early Byzantine Periods: Response to Jodi 
Magness” – Tessa Rajak: „The Greek Bible 
Translations among Jews in the Second 
Century CE” – Isaiah M. Gafni: How Baby-
lonia Became ‘Zion’: Shifting Identities in 
Late Antiquity” – Adiel Schremer: „The 
Christianization of the Roman Empire and 
Rabbinic Literature” – Zeev Weiss: „Be-
tween Rome and Byzantium: Pagan Motifs 
in Synagogue Art and Their Place in the 
Judaeo-Christian Controversy” – Oded 
Irshai: „Jewish Violence in the Fourth Cen-
tury CE—Fantasy and Reality: Behind the 
Scenes under the Emperors Gallus and 
Julian”.  (X.G.) 

Jewish Identity and Politics between the 
Maccabees and Bar Kokhba. Groups, Norma-
tivity, and Rituals (JSJSup 155, szerk. B. 
Eckhardt), Leiden: Brill 2012, vi + 282 pp., 
ISBN 978-90-04-21046-2. € 105: A kötet egy 
münsteri konferencia anyagát adja közre. 
A szerkesztő bevezető tanulmányának cí-
me jogos kérdést vethet fel – lásd csupán az 
ezelőtt recenzált kötetet. Valóban, a korai 
zsidóság különböző csoportjainak identi-
tásaira vonatkozó vizsgálódások ma a kuta-
tás homlokterében állnak. Ugyanakkor 
azonban éppena kutatás e forrongása ered-
ményezi azt, hogy a téma – és maga a foga-
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lom megértése is – napról-napra új szem-
pontokkal gazdagodik. Ennélfogva igenis 
van létjogosultsága egy ilyen kötetnek – 
különösképpen akkor, ha ilyen szélesre 
nyitott scopuson tudja kutatni tárgyát: a 
Makkabeus-felkeléstől egészen a Kr. u. má-
sodik század közepéig. Mi több, olyan 
témákat is érintve – s itt nem csupán a 
kiváló régész, Jodi Magness scatologiai 
tanulmányára gondolhatunk –, amelyek 
máig negligált, vagy legalábbis kevéssé kö-
rüljárt kérdései a kutatásnak (pl. Eckhardt, 
Marchak vagy Wilker tanulmányai. 

B. Eckhardt, „Introduction: Yet Another 
Book on Jewish Identity in Antiquity” (1–
10). D. Goodblatt, „Varieties of Identity in 
Late Second Temple Judah (200 B.C.E.–135 
C.E.)” (11–27). A. van der Kooij, „The 
Claim of Maccabean Leadership and the 
Use of Scripture” (29–49). J. Magness, 
„Toilet Practices, Purity Concerns, and 
Sectarianism in the Late Second Temple 
Period” (51–70). H. Harrington, „Identity 
and Alterity in the Dead Sea Scrolls” (71–
89). B. Eckhardt, „‘An Idumean, that is, a 
Half-Jew.’ Hasmoneans and Herodians 
Between Ancestry and Merit” (91–115). A.K. 
Marshak, „Rise of the Idumeans: Ethnicity 
and Politics in Herod’s Judea” (117–129). L.-
M. Günther, „Die Hasmonäerin Alexandra 
– Integrationsfigur für den Widerstand ge-
gen den neuen König Herodes?” (131–155). J. 
Wilker, „‘God is with Italy now.’ Pro-
Roman Jews and the Jewish Revolt” (157–
187). C. Leonhard, „‘Herod’s Days’ and the 
Development of Jewish and Christian 
Festivals” (189–208). G. Stemberger, „For-
bidden Gentile Food in Early Rabbinic 
Writings” (209–224). K. Spann, „The Mea-
ning of Circumcision for Strangers in 
Rabbinic Literature” (225–242). A kötetet 
kumulatív bibliográfia, valamint tárgy-, 
locus-, és szerző-mutató zárja.  (X.G,) 

The Jewish Revolt against Rome (JSJSup 154, 
szerk. M. Popović), Leiden: Brill 2011, xii + 
472 pp., ISBN 978-90-04-21668-6. € 143: 
Amilyen jelentős volt a zsidóság története 

számára az első zsidó háború, annyira 
kevés monográfia vagy szerkesztett kötet 
készült az utóbbi időkben ennek az ese-
ménynek a kutatásáról. Jelen kötet szer-
kesztőjét, a groningeni Qumran-Instituut 
vezetőjét elismerés illeti tehát, hogy átfogó 
kutatási programot indított „A holt-tengeri 
tekercsek és a Róma elleni zsidó háború” 
munkacímmel. E projekt első komolyabb 
eredménye az a konferencia, melynek alap-
ján ez a kötet sajtó alá kerülhetett. 

Mondjuk ki: ideje van a figyelem megé-
lénkülésének. Mostanra nagyon fontos for-
rásokra nyitott a kutatás új ablakokat. A 
qumráni anyag egészében kiadásra került; 
fő forrásunk, Josephus életművének új, 
gazdagon kommentált sorozata hamarosan 
egészében elkészül a Brill kiadó jóvoltából; 
a palesztinai régészet egyre-másra eredmé-
nyez új tárgyi emlékeket, vagy már régebb 
óta ismerteket értelmez újra. A kötet szer-
zői – mindannyian szakterületük kiváló 
művelői bámulatos gyűjteményben adnak 
számot a Kr. u. 66–70-es évek turbulens 
eseményeiről. 

M. Popović, „The Jewish Revolt against 
Rome: History, Sources and Perspectives” 
(1–25). G. Woolf, „Provincial Revolts in the 
Early Roman Empire” (27–44). W. Eck, 
„Die römischen Repräsentanten in Judaea: 
Provokateure oder Vertreter der römischen 
Macht?” (45–68). A.M. Berlin, „Identity 
Politics in Early Roman Galilee” (69–106). 
B. Schultz, „Not Greeks but Romans: 
Changing Expectations for the Eschatolo-
gical War in the War Texts from Qumran” 
(107–127). J.S. „McLaren, Going to War 
against Rome: The Motivation of the 
Jewish Rebels” (129–153). S. Mason, „What 
is History? Using Josephus for the Judaean-
Roman War” (155–240). J.W. van Henten, 
„Rebellion under Herod the Great and Ar-
chelaus: Prominent Motifs and Narrative 
Function” (241–270). J. Wilker, „Josephus, 
the Herodians and the Jewish War” (271–
289). D.R. Schwartz, „Josephus on Albinus: 
The Eve of Catastrophe in Changing Retro-
spect” (291–309). P.W. van der Horst, „Phi-



KÖNYVISMERTETÉSEK 132

losophia epeisaktos: Some Notes on Jose-
phus, A.J. 18.9” (311–322). U. Rappaport, 
„Who Were the Sicarii?” (323–342). J. Mag-
ness, „A Reconsideration of Josephus’ 
Testimony about Masada” (343–359). R. 
Deutsch, „Coinage of the First Jewish Re-
volt against Rome: Iconography, Minting 
Authority, Metallurgy” (361–371). D.T. 
Ariel, „Identifying the Mints, Minters and 
Meanings of the First Jewish Revolt Coins” 
(373–397). J.J. Price, „The Jewish Popula-
tion of Jerusalem from the First Century 
B.C.E. to the Early Second Century C.E.: 
The Epigraphic Record” (399–417). G.H. 
van Kooten, „The Jewish War and the Ro-
man Civil War of 68–69 C.E.: Jewish, 
Pagan, and Christian Perspectives” (419–
450).  (X.G,) 

Le Jour de Dieu — Der Tag Gottes (WUNT 
245, szerk. A. Hultgård és S. Norin), Tü-
bingen: Mohr Siebeck 2009, viii + 252 pp., 
ISBN 978-3-16-150068-8. € 74: A kötet az 
Uppsala-ban 5. alkalommal megrendezett 
biblikus szimpózium anyagát közli, amely 
a strassbourg-i, tübingeni és uppsalai egye-
temek kutatói együtt-gondolkodásának 
legújabb eredményeibe ad betekintést. A 
megelőző szimpóziumokhoz hasonlóan a 
mostani is nívós kötettel gazdagítja a bib-
likus tudományok könyvtárát. 

A kötet anyaga a tárgyalt témák krono-
lógiája szerint rendeződik. E. Meyer-
Dietrich az egyiptomi teológia időfogalmát 
elemzi (1–18). W. Oswald a JHWH napjával 
foglalkozó prófétai igék pragmatikus szem-
pontjaival foglalkozik cikkében (19–31). S. 
Norin általánosságban tekinti át az Ószö-
vetségnek „Isten Napjáról” szóló perikópáit 
(33–42). A. Hultgård a biblikus gondolko-
dást a fogság után megtermékenyítő perzsa 
eszmékhez fordul, s az ókori iráni eszkato-
lógia két típusát vizsgálja, a napokkal és a 
korszakokkal foglalkozót (43–64). M. Wie-
ger cikkének tárgya egy nagy fontosságú, 
Kr. u. első századi korai zsidó apokalipszis, 
a 4 Ezdrás könyv, ennek szövegében elemzi 
az „ítélet napja” koncepcióját (65–83). J.-C. 

Ingelaere tanulmánya már az Újszövetség 
kutatásának világába vezet, s a Máté evan-
géliumának Isten napjára vonatkozó kon-
cepcióiba ad betekintést (85–100). M. Phi-
lonenko rövidke írása a qumráni közösség 
eszkatológiáját próbálja vizsgálni (101–106). 
A.-M. Schwemer alapos munkával a Lk 
17:20köv-ből kiindulva tárja fel Isten ural-
ma elérkeztének ősi keresztény elképzelé-
seit (107–138). T. Fornberg cikke azt vizs-
gálja, milyen kapcsolatban álltak a krono-
lógiára vonatkozó elképzelések és a szent-
írásértelmezés a legősibb keresztény szöve-
gekben (139–151). A kötet további írásai 
posztbiblikus témákat dolgoznak fel. M. 
Morgenstern a jövőre vonatkozó halákha és 
a prezentikus eszkatológia kapcsolatát 
vizsgálja a rabbinikus irodalmikorpuszban 
(153–167). F. Eissler a korai karaita gondol-
kodás eszkatológikus képzeteivel, különö-
sen a JHWH napja fogalmával foglalkozik 
(169–188). C. Grappe Joel 3:1–5 Septuaginta 
szövegének reinterpretációját és hatástörté-
netét kutatja az ókeresztény kor íróinak 
műveiben (189–211). Végezetül, H. Ulfgard 
egy középkori svéd misztikus, Linköping-i 
Mátyás eszkatológikus spiritualitását mu-
tatja be, Expositio super Apocalypsim című 
műve alapján (213–230).  (X.G.) 

The Mermaid and the Partridge. Essays from 
the Copenhagen Conference on Revising Texts 
from Cave Four (STDJ 96, szerk. G.J. 
Brooke és J. Høgenhaven), Leiden: Brill 
2011, ix + 309 pp., ISBN 978-90-04-19430-4. 
€ 110: 1968-ban jelent meg a DJD sorozat 5. 
köteteként John Allegro és Arnold Ander-
son szerkesztésében a qumráni 4. bar-
langban talált exegetikus szövegek nagy ré-
szének kritikai kiadása. Bár a szerkesztők 
viszonylag gyors munkát végeztek – ellen-
tétben a nemzetközi kutatócsoport többi, s 
ezért joggal kritizált tagjával –, a sietség ez 
esetben a végeredmény kárára vált. Nem 
véletlen, hogy a kötet megjelenése után 
nem sokkal John Strugnell több mint 110 
oldalas recenziót jelentethetett meg róla. 
Miután a DJD sorozat kadása 2011-ben be-
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fejeződött, a sorozat e kötetének átfogó és 
teljes revíziójának munkálatai kezdődtek 
meg. Az ezen dolgozó team tagjainak Kop-
penhágában tartott konferenciájának anya-
gát közli ez a kötet. A furcsa cím a tartalom 
és a kiindulópont kettősségéről tanúsko-
dik: a 4. barlangot egy ideig – felfedezé-
sének körülményeire utalva – a „sebesült 
fogoly barlangjának” nevezték, míg a sellő, 
értelemszerűen, Koppenhága szimbóluma. 

A kötet tanulmányainak rendje a követ-
kező. M. Zahn: „Building Textual Bridges: 
Towards an Understanding of 4Q158” (13–
32). M. Bernstein: „4Q159: Nomenclature, 
Text, Exegesis, Genre” (33–55). A. Jassen: 
„Re-Reading 4QPesher Isaiah A (4Q161) 
Forty Years after DJD V” (57–90). R. Viel-
hauer: „Reading Hosea at Qumran” (91–
108). T. Hasselbach: „Two Approaches to 
the Study of Genre in 4Q172” (109–118). S. 
Holst: „4Q173a: A Part of an Eschatological 
Midrash?” (119–127). G. Brooke: „From Flo-
rilegium or Midrash to Commentary: The 
Problem of Re-Naming an Adopted Manu-
script” (129–150). J. Høgenhaven: „4QTa-
hanunim (4Q176): Between Exegesis and 
Treatise?” (151–167). M. Laughlin és S. Tzo-
ref: „Theme and Genre in 4Q177 and its 
Scriptural Selections” (169–189). M. Pajunen: 
„4QSapiential Admonitions B (4Q185): Un-
solved Challenges of the Hebrew Text” 
(191–220). M. Popovic: „4Q186. Zodiacal 
Physiognomy. A Full Edition” (221–258). G. 
Doudna: „Allusions to the End of the Has-
monean Dynasty in Pesher Nahum (4Q169)” 
(259–278). M. Müller: „Pesher Commen-
tary and its Afterlife in teh New Testament” 
(279–287). A kötetet indexek zárják. 

A közreadott anyag tanúsága szerint 
nem pusztán a koppenhágai konferencia 
volt rendkívül invenciózus és figyelemre 
méltó. A tanulmányok íróinak felkészült-
sége és probléma-érzékenysége arra utal, 
hogy a DJD 5. kötetének revíziója méltó 
képviselője lesz a sorozatnak.  (X.G.) 

One God – One Cult – One Nation (BZAW 
405, szerk. R.G. Kratz és H. Spiecker-

mann), Berlin: de Gruyter 2010, xix + 463 
pp., ISBN 978-3-11-022357-6. € 99.95: Az 
alábbi kötet anyagának alapjául egy 2008-
ban, Jeruzsálemben, és egy 2009-ben, Göt-
tingenben tartott műhelykonferencia szol-
gált. Az anyag kiindulópontja az, hogy az 
újabb régészeti és biblikus kutatás kikezdte 
az Izrael ókori történetéről kialakított 
hagyományos nézeteket. A kötet szerzői 
pro- és kontra járják körül a címben jelzett 
nagy témákat, egy rendkívül életteli, 
izgalmas gyűjteményt hozva létre. 

A kötet első két fő része az „egy nép” és 
„egy kultusz” koncepciói kapcsán keresik 
tényés fikció határait az Izrael ókori tör-
ténetéről szóló forrásainkban. I. Finkel-
stein, „A Great United Monarchy? Archae-
ological and Historical Perspectives” (3–
28). A. Mazar, „Archaeology and the Bibli-
cal Narrative: The Case of the United Mon-
archy” (29–58). E. Blum, „Solomon and the 
United Monarchy: Some Textual Evi-
dence” (59–78). A. Rofé, „Elders or Young-
sters? Critical Remarks on 1 Kings 12” (79–
89). M. Witte, „‘What Share DoWe Have in 
David…? – Ben Sira’s Perspectives on 
1 Kings 12” (91–117). R.G. Kratz, „The Idea 
of Cultic Centralization and Its Supposed 
Ancient Near Eastern Analogies” (121–144). 
H. Schaudig, „Cult Centralization in the 
Ancient Near East? Conceptions of the 
Ideal Capital in the Ancient Near East” 
(145–168). Z. Herzog, „Perspectives on 
Southern Israel’s Cult Centralization: Arad 
and Beer-sheba” (169–199). J. Pakkala, 
„Why the Cult Reforms in Judah Probably 
Did not Happen” (201–235). 

A harmadik fő rész Bét Se‘án, azaz Scy-
thopolis példáján keresztül érzékelteti az 
ókori kelet társadalmainak politikai és kul-
turális kölcsönhatásait. A. Mazar, „Tel 
Beth-Shean: History and Archaeology” 
(239–271). G. Mazor, „Nysa-Scythopolis. 
Ethnicity and Religion” (273–299). K. 
Heyden, „Beth Shean/Scythopolis in Late 
Antiquity: Cult and Culture, Continuity 
and Change” (301–337). 

A negyedik fő rész végezetül az istenség-
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re vonatkozó gondolkodás fejlődésével fog-
lalkozó tanulmányokat tartalmaz. H. Spie-
ckermann, „God and His People: The 
Concept of Kingship and Cult in the 
Ancient Near East” (341–356). M. Köckert, 
„YHWH in the Northern and Southern 
Kingdom” (357–394). E. Stern, „From Many 
Gods to the One God: The Archaeological 
Evidence” (395–403). M. Segal, „Monothe-
ism and Angelology in Daniel” (405–420). 
C. Auffarth, „Justice, the King and the 
Gods: Polytheism and Emerging Monothe-
ism in the Ancient World” (421–453).  (X.G.) 

The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls 
(szerk. T.H. Lim és J.J. Collins), Oxford: 
University Press 2010, xviii + 785 pp., ISBN 
978-0-19-920723-7. $ 150: Az ismert Oxford 
Handbook sorozat két jelentős kötettel gya-
rapodott az elmúlt évben. A qumránnal 
foglalkozó kötet időszerűségét jelzi, hogy 
hamarosan az első leletek megtalálásának 
65. évét ünnepelhetjük, s az ebben a szám-
ban ismertetett, 32-es számú DJD-kötettel a 
hivatalos sorozat anyaga lezártnak tekint-
hető. Több kiadó is összefoglaló köteteket 
jelentetett meg a témában – az oxfordi ezek 
közül a leginkább átfogónak, és legsikerül-
tebbnek tekinthető. Harminc tanulmánya 
átfogja a Qumrán-kutatás minden fonto-
sabb kérdését, ismerteti a legújabb eredmé-
nyeket, és kiválóan jelöli ki a közeljövő 
kutatásának feladatait. 

A bevezetés összefoglalja a qumrano-
lógia jelen állását és kérdésköreit. Ezután a 
kötet törzsanyaga nyolc nagy részre oszlik. 
I. Khirbet Qumrán és a Júdeai-sivatag régé-
szete. E. Meyers: „Khirbet Qumran and its 
Environs”; R. Hachlili: „The Qumran Ce-
metery Reassessed”. II. A tekercsek és a zsidó 
történelem. M.D. Goodman: „Constructing 
Ancient Judaism from the Scrolls”; M.O. 
Wise: „The Origins and History of the 
Teacher’s Movement”; T. Ilan: „Women in 
Qumran and the Dead Sea Scrolls”. III. A 
tekercsek és a szektarianizmus. J.J. Collins: 
„Sectarian Communities in the Dead Sea 
Scrolls”; J.E. Taylor: „The Classical Sour-

ces on the Essenes and the Scrolls Commu-
nities”; J. Jokiranta: „Sociological Approa-
ches to Qumran Sectarianism”; S. Stern: 
„Qumran Calendars and Sectarianism”; 
J.C. VanderKam: „The Book of Enoch and 
the Qumran Scrolls”. IV. A Biblia szövege, 
magyarázata, valamint nyelvek Qumránban. 
R.S. Hendel: „Assessing the Text-Critical 
theories of the Hebrew Bible after Qum-
ran”; T.H. Lim: „Authoritative Scriptures 
and the Dead Sea Scrolls”; M. Zahn: „The 
Rewritten Scriptures”; B. Nitzan: „The 
Continuity of Biblical Interpretation in the 
Qumran Scrolls and Rabbinic Literature”; 
J. Joosten: „Hebrew, Aramaic and Greek in 
the Qumran Scrolls”. V. Vallásos témák a 
qumráni iratokban. J. Klawans: „Purity in 
the Dead Sea Scrolls”; M. Knibb: „Apoca-
lypticism and Messianism”; J.R. Davila: 
„Exploring the Mystical Background fo the 
Dead Sea Scrolls”; A. Lange: „Wisdom 
Literature and Thought in the Dead Sea 
Scrolls”; A. de Jong: „Iranian Connections 
in the Dead Sea Scrolls”; D. Lambert: „Was 
the Dead Sea Sect a Pentitential Move-
ment?”. VI. A tekercsek és a korai keresztény-
ség. J. Frey: „Critical Issues in the Investiga-
tion of the Scrolls and the New Testa-
ment”; L. Hurtado: „Monotheism, Princi-
pal Angels, and the Background of Chris-
tology”; G.J. Brooke: „Shared Exegetical 
Traditions between the Scrolls and the 
New Testament”. VII. A tekercsek és a 
későbbi zsidóság. A. Shemesh: „Halakha be-
tween the Dead Sea Scrolls and Rabbinic 
Literature”; D. Falk: „The Contribution of 
the Qumran Scrolls to the Study of 
Ancient Jewish Liturgy”; S. Reif: „Revie-
wing the Links between the Dead Sea 
Scrolls and the Cairo Genizah”. VIII. Új 
megközelítések. C. Newsom: „Rhetorical Cri-
ticism and the Reading of the Qumran 
Scrolls”; M. Grossman: „Roland Barthes 
and the Teacher of Righteousness”; H.L. 
MacQueen: „The Scrolls and the Legal 
Definition of Authorship”.  (X.G.) 

The Oxford Handbook of Jewish Daily Life in 
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Roman Palestine (szerk. C. Hezser), Oxford: 
University Press 2010, xvi + 687 pp., ISBN 
978-0-19-921643-7. $ 150: Egy kultúra megér-
téséhez elengedhetetlenül fontos az, hogy 
megismerjük azt a hétköznapi miliőt, ame-
lyet az adott kultúrát ápoló emberek hoz-
tak létre, amelyben éltek. Igaz ez az Újszö-
vetségre is, éppen ezért rendkívül fontos, 
hogy Catherine Hezser, a korai rabbinikus 
irodalom neves kutatója szerkesztésében 
egy olyan kötet látott most Oxfordban nap-
világot, amely a római kor Palesztinájának 
mindennapi életét vizsgálja. A kor kiemel-
kedő jelentőségű mind a rabbinikus zsi-
dóság, mind a kereszténység számára, 
mégis, összefoglaló mű manapság nem 
jelent meg az ezen eszmerendszereket meg-
szülő társadalom kézzelfogható életkörül-
ményeiről, viszonyairól. A kötetben közölt 
harmincnégy tanulmány fontos adósságot 
törleszt tehát. 

A kötet anyaga a következőképpen épül 
fel. I. Módszertani kérdések. C. Hezser: 
„Correlating Literary, Epigraphic, and Ar-
chaeological Sources”; C. Hezser: „The 
Graeco-Roman Context of Jewish Daily 
Life in Roman Palestine”; T. Ilan: „Gender 
Issues and Daily Life”. II. Élet egy római 
provinciában. R. Haensch: „The Roman 
Provincial Administration”; J. Harries: 
„Courts and the Judicial System”; D. 
Goodblatt: „Population Structure and 
Jewish Identity”; W. Smelik: „The Lang-
uages of Roman Palestine”. III. Város és 
vidék. B. Isaac: „Infrastructure”; D. van de 
Zande és J. Zangenberg: „Urbanization”; 
A. Killebrew: „Village and Countryside”; 
C. Hezser: „Travel and Mobility”. IV. 
Munka és kereskedelem. A. Sivertsev: „The 
Household Economy”; Z. Safrai: „Agricul-
ture and Farming”; U. Leibner: „Arts and 
Crafts, Manufacture and Production”; J. 
Pastor: „Trade, Commerce, and Consump-
tion”; G. Hamel: „Poverty and Charity”. V. 
Családi élet. J. Schofer: „The Different Life-
Stages: From Childhood to Old Age”; M. 
Satlow: „Marriage and Divorce”; D. Shle-
zinger-Katsman: „Clothing”; T. Gross-

mark: „Jewellery: The Literary Evidence”; 
K. Galor: „Jewellery: The Archaeological 
Evidence”; D. Kraemer: „Food, Eating, and 
Meals”; K. Galor: „Domestic Architecture”; 
S. Fine: „Death, Burial, and Afterlife”. VI. 
Oktatás és műveltség. C. Hezser: „Private 
and Public Education”; C. Bakhos: „Orality 
and Writing”. VII. Vallás és mágia. G. 
Stemberger: „The Impact of Paganism and 
Christianity”; L.I. Levine: „The Syna-
gogue”; S. Reif: „Prayer and Liturgy”; L. 
Doering: „Sabbath and Festivals”; G. Velt-
ri: „Magic and Healing”. VIII. Szórakozás és 
szabadidő. Y.Z. Eliav: „Bathhouses as Pla-
ces of Social and Cultural Interaction”; Z. 
Weiss: „Theatres, Hippodromes, Amphi-
theatres and Performances”; J. Schwartz: 
„Play and Games”.  (X.G.) 

SKA, Jean-Louis, The Exegesis of the Penta-
teuch (FAT 66), Tübingen: Mohr Siebeck 
2009, xvi + 280 pp., ISBN 978-3-16-149905-0. 
€ 99: A Pentateuchus kutatása egyáltalán 
nem állóvíz a kortárs biblikus tudo-
mányban. Az elmúlt évszázad(ok) para-
digmáit és konszenzusait folyamatosan 
revízió alatt tartják a tudósok, s jóllehet a 
forráskritikához hasonló, átfogó erejű és 
elfogadottságú elmélet mindmáig nem 
született, az világos, hogy a hagyományos 
kritikai megközelítés újragondolásra szo-
rul. Ebben élen járnak különböző, funda-
mentalista beállítottságú szerzők (akiknek 
hangja Magyarországra elég erőteljesen jut 
el), az ő „eredményeik” azonban nem tud-
nak megnyugtatóan rendezni semmilyen 
kérdést. A kutatás legjavához tartozó tudó-
sok munkáit ezért forgathatja örömmel az 
érdeklődő olvasó; s a római Pápai Biblikus 
Intézet professzora, Jean-L. Ska ezen kuta-
tók közé tartozik. A neves tübingeni kiadó 
olyan tanulmányaiból jelentetett meg most 
válogatást, amelyek az elmúlt 20 eszten-
dőben a Pentateuchus rész-problémáival 
kapcsolatban keletkeztek. 

A kötet első részében a szerző különböző 
kulcs-szövegek exegézisét nyújtja: a vízö-
zön, Ábrahám meghívása, a Genesis 15 
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szövetségkötési jelenete, Ábrahám vendég-
látása, az Aqédá, és a Sínai perikópa két 
szakasza áll érdeklődésének középpontjá-
ban. A válogatott perikópák sokszínűségét 
tükrözi a metodológiai változatosság is, a 
hagyományos kritikai eszközöktől kezdve a 
modern irodalmi vizsgálatok módszereiig 
Ska példásan uralja a kutatás alapvető 
technikáit. 

A kötet második fő részében a kortárs 
kutatás néhány vitatott kérdésében foglal 
állást. Ilyenek: a narrátor szerepe, a redak-
tor/szerkesztő tettenérhetősége, a Pentate-
uchus törvénygyűjteményeinek jellege és 
intenciója, illetve a kritikai ószövetség-
kutatás legitimitása. Különösképpen e má-
sodik rész az, amely miatt Ska könyve 
minden biblikus érdeklődésére számon 
tarthat – nem csupán a Pentateuchus 
kutatóiéra. A tanulmányok jól példázzák, 
hogyan lehet a kortárs módszereket és a 
tudománytörténeti, messze nem elavult 
megközelítési módokat kreatív módon, 
egymást segítve alkalmazni.  (X.G.) 

TAWIL, Hayim ben Yosef, An Akkadian 
Lexical Companion for Biblical Hebrew. 
Etymological-Semantic and Idiomatic Equiva-
lents with Supplement on Biblical Aramaic, 
New York: KTAV 2009, xxiv + 503 pp., 
ISBN 978-1-60280-114-1. $ 125: Hayim Tawil 
neve mindenki számára ismert, aki követi a 
modernkori Izráel történelmét, hiszen 
Tawil aktívan részt vett a jemeni zsidók 
megmentésében 1988 és 1993 között (erről 
könyvet is írt). De nemcsak embervédőként 
ismert, hanem az összehasonlító sémi nyel-
vészetetet művelők közt is jól cseng a név. 
Most két könyvvel is meglepte olvasóit: az 
egyik az aleppói kódexről: Crown of Aleppo: 
The Mystery of the Oldest Hebrew Bible Codex 
(JPS, 2010 – társzerző B. Schneider), a má-
sik a most bemutatásra kerülő munka.

A könyv címében olvasható szerény fo-
galmazás („Companion”) ellenére nyugod-
tan nevezhetjük ezt a kiadványt szótárnak. 
Miért van szükség az akkádra? Nos, erre 
feleljünk kicsit bővebben. Kezdetben volt 

az arab. Hosszú évszázadokon keresztül az 
Ószövetség magyarázói a szöveget az arab 
nyelv segítségével próbálták megérteni. Az-
tán került képbe az arámi, majd 150 évvel 
ezelőtt hozott forradalmi változásokat az 
akkád nyelv megfejtése. Ez a forradalom 
azóta is tart, amit némileg színezett az 
ugariti nyelv felfedezése. Azonban túl a 
pánugaritizmuson ma már látjuk az ugariti 
előnyei mellett a korlátait is. Az ugariti idő-
ben és térben közelebb áll a héberhez, mint 
az akkád, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy 
összességében nem egy jól attesztált nyelv, 
különösen nem, ha az akkáddal hasonlítjuk 
össze. Egy adott ugariti szöveg tanulmá-
nyozásához a kutató héber, akkád, főniciai, 
arámi stb. szótárakat is kézbe vesz. Az ak-
kádnál ez felesleges. Időben és írott anyag-
ban ez a világ egyik legjobban dokumentált 
nyelve, a maga több százezernyi táblából 
álló elképesztő méretű irodalmával! A Hé-
ber Biblia szókincse 10.000 szó alatt van, 
ennek is jelentős része hapax legomenon 
vagy ritkán előforduló főnév, ige. Ezek 
megértése mindig is fontos része lesz a Bib-
lia-magyarázásnak. Az összehasonlító sémi 
nyelvészet fontosságára (talán) felesleges 
felhívni a figyelmet, enélkül komoly exege-
tikai munka nincs. Ezen a területen ad 
nagy segítséget ez a könyv. 

Tawil megközelítése összetett. Aki eddig 
akkád filológiai munkát akart használni a 
Biblia-tanulmányozáshoz, vagy a CAD-ot, 
vagy von Soden AHw-jét vette kézbe – már 
ha módjában állt. Olcsóbb és hozzáférhe-
tőbb a Black-George-Postgate szótár (főleg 
a második, javított kiadást ajánljuk), de a 
terjedelme miatt ez már korántsem olyan 
alapos és használható, mint elődei. S itt 
kaptunk egy új hidat Tawiltól a bibliai hé-
ber és az akkád jobb megértéséhez. Nem 
véletlen, hogy az úttörő munkát a borító 
belsején olyan tudósok dicsérik, mint 
W.W. Hallo, G.M. Landes, Peter Machi-
nist és Nahum M. Sarna. 

Alapvetően szinkronikus módszert vá-
laszt Tawil: nem az a célja, hogy egy-egy 
idióma útját detektálja a kelet-sémiből a hé-
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berbe, hanem csak felmutatja az azonos 
vagy hasonló szavakat, szófordulatokat. 
Ezen belül gazdag a paletta: nemcsak datál-
ja az adott akkád kifejezést (a CAD és az 
AHw alapján), hanem szemantikaileg bont-
ja a használatát: diplomáciai használat, 
eufémizmus, merizmus, frazeológia, meta-
forikus használat, hogy csak a fontosabba-
kat említsük. Hasonlóan részletezett felé-
pítéssel még egy bibliai héber szótárt is 
szívesen forgatna a hebraista (a HALOT is 
ebbe az irányba mutat lexikográfiai szem-
pontból, ill. a kontextus hangsúlyozásában 
a sheffieldi szótár is). Itt letagadhatatlanul 
érezni Tawil mesterének, M. Heldnek a 
hatását, aki számos lexikográfiai tanul-
mánnyal járult hozzá a Biblia jobb megér-
téséhez. 

Érdekességként megjegyezzük, hogy a 
standard nagy zsidó bibliafordításra 
(NJPSV) is sűrűn hivatkozik Tawil. Az 
NJPSV talán az egyetlen becsületes Biblia-
fordítás, ami lábjegyzetben rengetegszer 
megemlíti, hogy „a héber szó jelentése bi-
zonytalan”. Ezekből mondani se kell, szá-
mosra ad javaslatot a szerző. A könyv vé-
gén található két függelék is hasznos: az 
akkád eredetű, ill. akkádban előforduló 
személynevek áttekintése, valamint az ak-
kád nyelv történetének és nyelvtanának 
nagyon rövid áttekintése. 

Fontos lexikográfiai munka, nyelvészek-
nek és exegétáknak kötelező irodalom!  

  (E.L.S.) 

ULRICH, Eugene és FLINT, Peter W., Qumran 
Cave 1: II. The Isaiah Scrolls. Part 1: Plates 
and Transcriptions; Part 2: Introductions, 
Commentary, and Textual Variants (DJD 32), 
Oxford: Clarendon Press 2010. Part 1: xviii 
+ LXXIV plates + 150 pp. – ISBN 978-0-19-
956666-2 –– $180.00. Part 2: xviii + 260 pp. 
– ISBN 978-0-19-956667-9 –– $145.00: Az 
1947-ben megkezdett qumráni feltárások 
következtében egyedülálló jelentőségre tett 
szert az első qumráni barlangban (1Q) 
fellelt Jesája-tekercs, hiszen ezt megelőzően 
a teljes bibliai könyv legrégebbi szövegét a 

895-re keltezhető Ben Aser-féle kódex 
tartalmazta. A barlangból előkerült megillá 
ezzel szemben csaknem egy évezreddel ko-
rábban íródott. Nem csoda, hogy ez lázba 
hozta a kutatókat. Vermes Géza, A qum-
ráni közösség és a holt-tengeri tekercsek történe-
te, Budapest 1998, 231–232 így ír: „A Qum-
rán-kutatás első napjaiban a kutatók gyak-
ran tettek fel olyan kérdéseket, amelyekre a 
tekercsek nem tudtak választ adni. Új 
megvilágításba helyezik-e az 1-es számú 
barlangból előkerült Jesája-tekercsek a 
könyv szövegének szerkesztési problémáit? 
Igazolják-e a tekercsek a modern kutatók 
elképzeléseit, hogy azt, hogy a könyvet há-
rom személy, Proto-, Deutero- és Trito-
Jesája írta? Nem, nem igazolják. Ennek az 
igazolásához ugyanis egyik tekercs sem 
elég régi.” 

Az elmúlt évben a Discoveries in the Jude-
an Desert sorozat 32. tagjaként két ígéretes 
fóliókötet is napvilágot látott. A Jesája-te-
kercs kritikai kiadásának legnagyobb aján-
déka az igényesen megírt bevezetőn és a 
fényképeken túl a régen áhított kutatási 
szabadság, hogy immár magunk is a teker-
csek fölé hajolhatunk. Miután szemünk 
hozzászokott a holt-tengeri szövegek betűi-
hez, akár recitálhatjuk is az ősi kezdő-
szavakat: chazón jesajáhú ben ámóc. Ezen-
kívül önállóan végezhetünk olyan szöveg-
kritikai vizsgálódásokat, amikről eddig 
csak a Septuagintát vagy a héber Vorlaget 
tárgyaló szakkönyvekben olvashattunk. 
(Biblikus tanulmányokkal foglalkozóak jól 
tudják ezt. Kis hazánkban egy hiánypótló, 
alapvető magyar mű is többször hivatkozik 
az első barlangban megtalált Jesája-tekercs-
re, vö. Kustár Zoltán, A héber Ószövetség 
szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és 
annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, 
Budapest 2010.) 

Az első kötetet a bibliai szövegkritika 
kiváló tudósának, Emanuel Tovnak aján-
lották. A kötetben megtaláljuk a teljes, 66 
fejezetet tartalmazó 1QIsa 28 hasábjának 74 
fényképes tábláját, a szövegek átírását, va-
lamint néhány képet a tekercs egészéről, a 
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fényképezés folyamatáról, és az 1QIsb 
töredékeiről. 

A második kötet bemutatja a két tekercs 
gyakorta kalandos történetét, megelőző 
kiadásait, azok tizenegy fotósát és a szöve-
gek linguisztikai jellegzetességeit (ortográ-
fia, hangtan, alaktan, mondattan, szókincs, 
arámi nyelv befolyása), továbbá tárgyalja 
az 1QIsa elágazási pontjait is. (A bibliai 
könyv mai beosztását tekintve (vö. Iz 33) a 
„tekercsfelező” XXVII. és a XXVIII. hasáb 
közötti váltásról van szó. Lásd: 2: 40–41.) A 
nyelvészeti profil szemléltetése után Mar-
tin G. Abegg JR több oldalon keresztül az 
angol, német, francia, olasz, spanyol vonat-
kozó bibliográfiát közli. Ezt követően az 
1QIsa és az 1QIsb tekercshez írt bevezetőt 

(paleográfia, datálás, másolókra vonatkozó 
információk) és jegyzeteket olvashatjuk, 
valamint a szövegváltozatokat tanulmá-
nyozhatjuk. (Jelentkeznek is fiatal kutatók 
egyre újabb olvasatokkal. Pl. Gregor Gei-
ger, „Einige Alternativlesungen der Qum-
ranrollen”, in Liber Annuus 59 [2009] 191–
215.) A kötetet használhatóságát nagyban 
emeli a bibliai helyek, valamint Izajás-kézi-
ratok indexe (utóbbihoz: 1QIsa; 1QIsb; 
4QIsa; majd 4QIsb, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r 
jelzetekkel). 

A két kötet a Discoveries in the Judean 
Desert sorozat méltó darabja, Izajás köny-
vére vonatkozó szövegkritikai ismereteink 
kincsesbányája, vélhetően több nemzedék 
forgatja majd haszonnal.  (Sz.X.) 
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