
Bevezetés

A Studia Biblica Athanasiana e harmadik számának megjelenése ismét 
öröm mindazoknak, akik úgy gondolják, a bibliatudománynak van perspektí
vája hazai körülményeink között. A kötet szerzői között új neveket is kö
szönthetünk, akik ismét a magyar kutatók legszélesebb palettájáról képvisel
tetve magukat adnak jelzést, hogy sajátjukénak érzik nem csupán 
szaktárgyukat, hanem szerény folyóiratunkat, amely ennek az oly jelentős 
teológiai stúdiumnak kíván fóruma lenni. Különös megtiszteltetésként ért 
bennünket, hogy sikerült e számunknak megnyerni egy újabb, a nemzetközi
leg legelismertebb kutatók közé tartozó szerzőt, aki egy fontos korábbi tanul
mányának fordításához és közléséhez járult hozzá. S ez talán jelzés azt illető
en is, hogy a komoly szakmai hagyományokat magukénak mondható nyugati 
kutatók számára sem lényegtelen a Szentírás értő szeretetének szolgálata ezen 
a téren is fejlődésben lévő -  és sok tekintetben komoly hátránnyal induló -  
régiónkban.

Karasszon Dezső, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ószö
vetségi professzora a Szentírás egyes „gyógyításos” szakaszait vizsgálja elő
adásában.

Johan Lust a Leuveni Katolikus Egyetem Biblikus Tanszékcsoportjának, 
valamint ugyanott a Center fór Septuagint Studies intézetnek a vezetője. Ta
nulmányában az Ószövetség első görög nyelvű fordításának egy részét elemzi, 
abból a szempontból, hogy az miként viszonyul az Ószövetség eszkatológikus 
gondolkodásának egy az Újszövetség számára olyan fontos aspektusához, 
mint a messiási jövendölések.

Xeravits Géza tanulmányában szintén a messiási kérdés felé fordul, s a 
qumráni Közösség üdvösségközvetítőre vonatkozó elképzeléseinek fejlődését 
kívánja bemutatni egy nagyon lényeges periódusban: a Közösség történetének 
kezdeti fázisában.

Czachesz István református teológus, jelenleg asszisztens a Rijksuni- 
versiteit Groningen Teológiai Fakultásán egy szövegelméleti tanulmánnyal 
járult hozzá számunkhoz.

Gyürki László professzor régóta ismert arról az érdeklődéséről, amely a 
Biblia történeteinek hátterében meghúzódó, de a szövegek értelmezésében 
sokszor meghatározó földrajzi és kortörténeti viszonyokhoz fűzi. Jelen tanul
mánya egy friss vita kapcsán fogalmazódott, s Pál apostol Rómába vezető 
hajóútja egy állomásának lokalizálását kutatja.
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Bakos T. Gergely bencés szerzetes filozófusként látogat el folyóiratunk
ba, interdiszciplináris tárgyú tanulmányának alapjául Eckhart mester Exodus 
kommentárjának egy pontja -  az Ex 3,14 hires passzusáról -  szolgál.

Főiskolánk két professzora, Ivancsó István és Obbágy László is mintegy 
„határterületi” kérdéseket dolgoznak fel; mindketten saját szakterületük: a 
bizánci liturgia, valamint a kateketika oldaláról közelítve. Tanulmányaikban a 
Szentírás életértékü hatástörténetét mutatják be, illetve azt a módot, ahogy 
már a szent szerzők is olyanképp kívánták művüket megfogalmazni, hogy az 
közösségük számára a mindennapi életben is haszonnal bírjon, és továbbadás
ra érdemes lehessen.

Végezetül Andorka Eszter és Xeravits Géza könyvismertetései kaptak 
helyet kötetünkben. Előbbi (kapcsolódva M. Meiser előző számunkban köz
zétett tanulmányához) az amerikai új szövetséges, J. D. Crossan legújabb mü
vét mutatja be, kritikai elemzéssel kísérve; utóbbi egy a holt tengeri tekercsek 
messianizmusát tárgyaló fontos tanulmánygyűjteményt ismertet.
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