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Igen értékes és hasznos könyvvel gazdagodott a magyar közönség ennek az erede
tileg a lipcsei St. Benno kiadónál megjelent münek a fordftásával.

Kroll, ahogy maga is Irla bemutatkozójában a könyv fedőlapján. nem végezhetett
régészeti kutatásokat a Szentföldön. Csak akkor jutott el oda először, amikor munkája
már a nyolcadik kiadást érte meg. De évti zedeken át tanulmányozta a helyszini vlzs
gálatok eredményeit. s tette hozzáférhetővé a szakemberek szük körén túli hallpat ó
ság számára, először előadások, majd könyv formájában. A kutat ások haladásával rnln
dig Időszerüsitette müvét . Fejezetei végigkísérik Jézus életét. egészen meqdlcs ö
üléséig.

A történelemkritikai szempontot. az Irodalmi és formakritIkát IsmerI. Emlftést is
tesz róluk több helyen . De nem erre helyezi a fő hangsúlyt. nem ls juttat nekik fonto 
sabb szerepet, A történelmi vizsgálatoknál ls Inkább a régészeti és földrajzi kutatá 
sokra ford it ja figyelmét. Ezen a területen Igen érdekes és változatos anyagot tár elénk
Jézus életének körülményeiről, koráról , a palesztinai szent helyek történelméről. vi 
szontagságalról, az ásatások tanúságtétel é ről.

Tudja, hogy az evangélista .e lsösorban nem konkrét történeti részletkérdéseket
akar elbeszélni, hanem meghatározott üdvtörténeti Igazságokat tart közlendőnek. De
ha eközben, a kortörténeti háttér megrajzolásakor, néhány ,morzsa' lehull a kronológiai
vizsgálódás támpontjaként. azt nem hagyhatjuk figyelmen kivűl" (87) . Néha csak .ne ·
gativ· eredményt ér el: a leletek .semmlvel nem mondanak ellen az evanqéllurnnak"
(375) . Másko r pedig a szórványos adatok adnak .elég támpontot ahhoz, hogy Igaznak
fogadjuk el a legkorábbI Idők óta változatlan eredményt, amely a Golgotát a mal Szent
sir templom hely ére, a régi Jeruzsálem északkeleti peremére helyez]" (463) . Ezeknek
az összefüggéseknek feltárásában áll ereje , Itt mutatkozik meg érdekfeszitő stílusa .
a hitben gyökerező. de kutatásokra és adatokra támaszkodó értelmezése. A szellem 
történeti magyarázat nem mindig kapcsolódik szervesen a fejezetekben tárgyalt kér
désekhez . Mintegy függv ényként szerepel (pl. a bölcsek csillagánáll. S az egyes evan
géllsták sajátos teol ógiai beállltottságának kifejtése hasznos lehetett volna nem egy
helyen; mint pl. Jézus végső szavainak értelmezésénél (472-475) .

A magyar ford ítás gördülékeny, egyben hüséges . Gazdag képanyaga igen jó mlnös é
gü, a rajzok és tábl ázatok magyar feliratai találóak. A könyv végére csatolt kiegészités :
. A Szentföld magyar lrodalm áböl" . jól érzékelteti. mennyire hézagpótló kiadvánnyal
állunk szemben. Az utolsó negyven évben Igen kevés Idevágó könyv jelent meg nyel .
vünkön. Kimaradt viszont a felsorolásból Gyürki László munkája : Ddvözltőnk sz ülöföld
jén (Ecclesia Könyvkiadó , Bp. 1977). - A könyv remek ajándék lehet azoknak ls, akik
Jézus életéből és az evangéli umokban a történelmi kérdések iránt érdeklődnek.
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Ugyanolyan é rdek l ő d é a se l vettem kezembe Holzner Paulusának magyar forditá sát ,
mint négy évtizeddel ezelőtt az eredeti német munka első kiadását. Már akkor föl ·
figyeltem, hogy a szerz ö német lété re mennyire élénken és olvasmányosan dolgozta
fel gazdag anyagát. Ezt most fokozza a nagyszerü hazai ford ftás - dr . Fekete Anta l
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