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1. ÓSZÖVETSÉG

The Canon Debate (szerk. L.M. McDonald és J.A. Sanders), Peabody, Mass.: Hendrickson 2002, x
+ 662 pp., ISBN 1-56563-517-5. $ 39.95.

Az amerikai kiadó vaskos kötete nagyon jó szolgálatot tesz mindazoknak, akik a
szentírási kánon kérdésében széleskörű eligazítást szeretnének kapni. A kánon
problémája egyike a teológia legalapvetőbb kérdéseinek: mely az az iratcsoport,
amelyre egy adott közösség Isten sugalmazott szavaként hivatkozhat, alapjaként
minden további teológiai kijelentésnek. Kánon és közösség kapcsolatából azon
ban mindjárt egy további fontos szempont adódik, tudniillik az, hogy minden
fajta kánon alapvetően idioszinkratikus, és csak befelé abszolút: azaz csak azon
az adott közösségen belül „érvényes”, amely összeállítói örököseként definiálja
magát. Nem véleden, hogy a zsidóság és kereszténység terebélyes fájának mára
lassan áttekinthetedenül szétágazó hajtásai - de magát a korai zsidóságot alkotó
csoportok is —jóllehet alapvonalaiban hasonló kánonokkal rendelkeznek, ezek a
kánonok mégis magukon viselnek számos, akár történeti, akár teológiai okokból
következő disztinktív jegyet. Egészen világos mindenki számára az, hogy meg
lehetősen nehézkes „kánonról” mint olyanról beszélni (egyes számú nyelvtani
formát használva) akkor, amikor a kereszténység egészének tág horizontján ér
telmezzük a kinyilatkoztatás kérdését. Ugyanakkor azonban, ha számot vetünk
azzal, hogy a különböző egyházi közösségek különböző kánonjai milyen indo
kokkal alakultak olyanná, ahogy ma ismerjük őket, Isten dinamikusan szóló igé
jének megértésében is egy sokkal mélyebb szintre jutunk el. A jelen kötetben
közölt 32 tanulmány szerzői ebben a megértés-bővülésben is segítik olvasóikat.
A könyv két alapvető részre bomlik, először az Ószövetség, majd pedig az Új
szövetség kánonjának (kánonjainak) kérdéskörét vizsgálva. Mindezek előtt
azonban a kötet két szerkesztője által írt lényegretörő bevezetést olvashatjuk [317.], amely a kutatástörténet rövid áttekintésén túl alapvető terminológiai eliga
zítással is szolgál.
Az ószövetségi rész első pillantásra érdekesebbnek tűnhet, hiszen ez az a terület,
ahol a zsidóság és a kereszténység különböző csoportjainak kánonjai jelentős
eltéréseket mutatnak. S itt nem elég csupán a 24 - 39 - 45 könyv eltérő mennyi
ségére gondolni, hanem még inkább arra a figyelemreméltó változatosságra,
ahogy pl. a korai zsidóság különböző csoportjai összeállították saját kánonjaikat,
egy stabil közös alapon túl szabadon bővítve saját igényeik szerint a gyűjte-
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ményt. A kötet ószövetségi részében az alábbi tanulmányokat találjuk: E. Ulrich,
„The Notion and definition of Canon” (21-35). P.R. Davies, „The Jewish
Scriptural Canon in Cultural Perspective” (36-52). J. Blenkinsopp, „The
Formádon of the Hebrew Bibié Canon: Isaiah as a Test Case” (53-67). A.C.
Sundberg, „The Septuagint: The Bibié of Hellenistic Judaism” (68-90). J.C.
VanderKam, „Questions of Canon Viewed through the Dead Sea Scrolls” (91109). S. Mason, „Josephus and His Twenty-Two Book Canon” (110-127). J.C.
Trebolle Barrera, „Origins of a Tripartite Old Testament Canon” (128-145). J.P.
Lewis, „Jamnia Revisited” (146-162). J.N. Lightstone, „The Rabbis’ Bibié: The
Canon of the Hebrew Bibié and the Early Rabbink Guild” (163-184). C.A.
Evans, „The Scriptures of Jesus and His Earliest Followers” (185-195). D.J.
Harangion, „The Old Testament Apocrypha in the Early Church and Today”
(196-210). W. Adler, „The Pseudepigrapha in the Early Church” (211-228). R.A.
Kraft, „The Codex and Canon Consciousness” (229-233). E. Tov, The Status of
the masoretic Text in Modem Text editions of the Hebrew Bibié: The relevance
of Canon” (234-251). J.A. Sanders, „The Issue of Closure in the Canonical
Process” (252-263).
Az újszövetségi rész tanulmányai szintén számos érdekes szempontot vet fel, az
Újszövetség iratainak, mint együttesnek a sorsát térbeli és idői perspektívába
egyaránt elhelyezve. H.Y. Gamble, „The New Testament Canon: Recent
Research and the Status Quaestionis” (267-294). E. Ferguson, „Factors Leading
to the Selection and Closure of the New Testament Canon: A Survey of Somé
recent Studies” (295-320). W.R. Farmer, „Reflections on Jesus and the New
Testament Canon” (321-340). J. Barton, „Marcion Revisited” (341-354). P.
Perkins, „Gnosticism and the Christian Bibié” (355-371). P. Bállá, „Evidence
fór an Early Christian Canon (Second and Third Century)” (372-385). E.R.
Kálin, „The New testament Canon of Eusebius” (386-404). G.M. Hahneman,
„The Muratorian Fragment and the Origins of the New Testament Canon”
(405-415). L.M. McDonald, „Identifying Scripture and Canon in the Early
Church: The Criteria Question” (416-439). K.D. Clarké, „The Problem of
Pseudonimity in Biblical Literature and its Implications fór Canon Formádon”
(440-468). D.D. Schmidt, „The Greek New Testament as a Codex” (469-484).
E.J. Épp, „Issues in the Interrelation of New Testament Textual Criticism and
Canon” (485-515). F. Bovon, „The Canonical Structure of Gospel and Apostle”
(516-527). R.W. Wall, „The Significance of a Canonical Perspective of the
Church’s Scripture” (528-540). R.W. Fűnk, „The Once and Future New
Testament” (541-557). J.D.G. Dunn, „Has the Canon a Continuing Function?”
(558-579).
A tanulmányok után a kötet négy nagyon hasznos függeléket tartalmaz L.M.
McDonald összeállításában. Az első kettő azoknak a biblikus és Biblián kívüli
szövegeknek a listája, amelyek az ó- és az újszövetségi kánon kutatásában el
sődleges forrásokul bizonyulnak. A következő kettő pedig azt tekinti át, hogy a
különböző kánon-képző központok, illetve a kánonok korai tanúi mely könyve
ket rendelték hozzá a Szentíráshoz, s milyen sorrendben. A kötetet egy alapos
válogatott bibliográfia, valamint tárgy-, szerző-, és idézett helyek mutatója zár
ja. (X.G.)
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The Oxford History of ihe BibBcal World (szerk. M.D. Coogan), Oxford: Oxford University Press,
1998 (paperback 2001). xi + 487 pp. ISBN 0-19-508707-0; ISBN 0-19-513937-2 (pbk.) £ 11,99.

Az elmúlt évtized az Izrael története kutatás számára óvatosan fogalmazva is vi
harosnak mondható. A 90-es évek első felében indult neki nagy rohammal, bár
nyomaiban már 1974-75-től követhető® az elsőként csak minimalistának bé
lyegzett,® majd mára már leginkább radikálisnak nevezhető irányzat, melynek
képviselői az egész Ószövetség keletkezését, gondolkodását a perzsa
hellenisztikus korra helyezik. E nézet szerint nincs mit beszélni a
premonarchikus Izrael történetéről; a dávidi salamoni birodalom léte alapjaiban
kérdéses; a ketté szakadt királyság története, főleg a júdai része drasztikusan át
értékelődött, lerövidült; a fogságról azt tartják, hogy javarészt egy ideológiai
konstrukció, és a perzsa hellenisztikus kor - melyről ugyan az Ószövetség alig
mond valamit - az, ami a kutatások homlokterébe került, mint az Ószövetség
kialakulásának, megfogalmazásának korszaka.® Némi túlzással, de talán frap
pánsabban úgy fogalmazhatnánk, hogy Wellhausennel eltűnik az őstörténet
történetisége; Thompsonnal, Van Seterssel eltűnik a partiarchák törétnetisége;
Nothtal eltűnik az exodus történetisége; Mendenhallal, Gottwalddal eltűnik a
honfoglalás történetisége; Van Seterssel, Thompsonnal, Daviessel, Lemchével
eltűnik a királyság történetisége; Davissel, Thomsonnal eltűnik a visszatérés
történetisége.®
E főleg Európában jelenlévő radikális megközelítési irányzat ellenére lehet és
szükséges a nevezett időszakokkal is foglalkozni a Biblia világának történetéből.
Ezt teszi ismételten, a név kötelező voltának megfelelően, az Oxford University
Press újabb projectje. A Massachusetts-i Easton egyetemének ismert régész
történész professzorának gondozásában megjelent kötet a környék történelem
előtti időszakának bemutatásától indulva egészen a kereszténység elterjedéséig, s
az iszlám megjelenéséig kíséri figyelemmel a Biblia világának változásait. A ha
gyományos bemutatáson túl a szerzők kitérnek a nők szerepének bemutatására,
a városi és vidéki helyzet közötti különbség elemzésére, az uralkodói és rokoni
struktúrák értékelésére, valamint a hivatalos és egyéni vallásosság differenciáló
dásának megismertetésére.
A már említett prológus (Kezdetben: A legkorábbi történelem) és epilógus (Át
menetek és irányvonalak: Zsidók és keresztények a Római Birodalomban) kö
zött tizenegy fejezetre osztották fel a művet. 1) Izrael előtt: Szíria-Palesztina a
Bronzkorban; 2) Keserű életek: Izrael Egyiptomban és attól távol; 3) Egy iden
titás létrehozása: Az ókori Izrael megjelenése; 4) „Nem volt király Izraelben”: A
bírák kora; 5) Rokonság és királyság: A korai monarchia; 6) Egy megosztott
föld: Júda és Izrael Salamon halálától Samária elestéig; 7) Fogságba: Izrael asszír
meghódításától Babilon bukásáig; 8) Izrael a népek között: A perzsa kor; 9) Ale
xandria és Antiokhia között: Zsidók és a judaizmus a hellenisztikus korban; 10)
Királyságok víziói: Pompeiustól az Első zsidó háborúig; 11) Egyházak kontex
tusban: A Jézus mozgalom a római világban. A szerkesztőn kívül még számo
sismert név szerepel a kontributorok között, mint pl. Jo Ann Hackett; Carol
Meyers; Edward F. Campbell Jr., Mordechai Cogan és Wayne T. Pitard.
A kötetet 25 térkép, néhány fénykép, kronológiai táblázat valamint név- és
tárgymutató teszi még jobban használhatóvá. Az egyes cikkek után válogatott
bibliográfia, míg a kötet végén a különböző műfajú fontosabb történeti kötetek
re vonatkozó irodalomjegyzék található. (Zs.J.)
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(1) Az első írások: THOMPSON, T.L., Tbc H isloricity o f P atriarchal N arralives: The Q u est fó r the h l isim éü l
(BZAW 133), Berlin 1974; VAN SETERS, J., A braham in H isto iy and Tradilion, New Haven
1975. (2) HALLÓ, W.W., „The Limits of Scepticism” J A O S 110 (1990) 187-194. (3) Lásd LEMCHE,
N.P., „CLIO Is Among the Muses! Keith Withelam and the History of Palestine: A Review and a
Commentary”, in C an a H isto iy o f Israel Be W ritten? (JSOTSup 245, Grabbe, L.L., ed.), Sheffield 1997,
123-155. 124. (4) A radikális irány legjelentősebb írásai: VAN SETERS, J., In Search o f H istoiy.
H istoriography in the A n cien t W orld and the O rigin o fB ib lica l H istoiy, New Haven-London 1983; LEMCHE,
N.P., lla rly Isracl (VTSup 37), Leiden, 1985; LEMCHE, A n cien t Israel, A N ew H isto iy o flsra elite Society,
Sheffield 1988; EDELMAN, D.V., ed., The Fahric o f H istory. T ext, A rtifa c t and Israe/’s P asi (JSOTSup
127), Sheffield 1991; JAMIESON-DRAKE, D., Scribcs and Schools in M onarchic ju d a h : A SocioArchaeological Approach (JSOTSup 109), Sheffield 1991; THOMPSON, T.L., E arly H istory o f the Israe/ite
People fro m the W ritten and Archaeological Sources, Leiden 1992; DAVIES, P.R ed., Second Tem ple Studies 1
The Persian Period (JSOTSup 117), Sheffield 1991; ESKENAZI, T.C. —RlCHARDS H.K., eds., Second
Tem ple Studies 2 . Tem ple and C om m unity in the Persian Period (JSOTSup 175), Sheffield 1994; DAVIES,
P.R, In Search o f A n cien t Israel' (JSOTSup 148), Sheffield 1992; FRITZ, V. —DAVIES, P.R, eds., The
O rigins o fA n c ie n t Israelite States (JSOTSup 228), Sheffield 1996; GRABBE, L.L., C an a H isto ry o f Israel’
Be W ritten?, Sheffield 1997; THOMPSON, T.L., The Bibié in H istoiy. H ow W ritcrs Create a Pást, 1999;
LEMCHE, „The Origin of the Israelite State —A Copenhagen Perspective on the Emergence of
Critical Historical Studies of Ancient Israel in Recent Times”; LEMCHE, D ie Vorgeschichte Israels: V on
den A nfdngen bis ~um Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr. Stuttgart 1996.; WHITELAM, K.W., The
Inuention o f A n cien t Israel: The Silencing o f Palestinian H istoiy, London 1996; GRABBE, L.L., „Hat die
Bibéi doch Recht?” A Review of T.L. Thompson’s The Bibié in History”, S J O T 2000/1.

A braham

I H ossfeld , Frank-Lothar - Z en ger , Erich, Fsaimén 51-100 (HThK.AT) Freiburg-Basel-Wien:

| Herder 2000,727 pp., ISBN 3-451-26826-4. □ 100.

Hogy Frank-Lothar Hossfeld és Erik Zenger neve egymás mellett áll, azon nem
kell meglepődnünk, különösen akkor, ha a zsoltárkutatás területéről van szó. A
római katolikus szerzőpáros a zsoltárok könyvével kapcsolatos témákban fo
lyamatosan publikál és —túlzás nélkül mondhatjuk —a zsoltárkutatás élvonalá
hoz tartoznak.
Jelen kötetük egy grandiózus vállalkozás része, mely a Herders Theologischer
Kommentár ?um A ltén Testament sorozatban megjelenő háromkötetes zsoltár
kommentár első darabja. Ha a 700 fölé rúgó oldalszámot tekintjük, sejthetjük,
hogy nem egy vázlatos munkával van dolgunk. Feltűnhet, hogy a sorozat első
ként megjelenő darabja nem az első ötven zsoltár, hanem a könyv középső egyharmadának (Zsolt 51-100) magyarázata. A szerzők ezt azzal indokolják meg,
hogy az első kötetben elvárható „bevezetést” meg kell előzze az összes zsoltár
körültekintő vizsgálata. Éppen ezért a következő kötet sem az első ötven, ha
nem a 101-150. zsoltár magyarázata lesz. Az elégedetlen olvasó hiányérzetét az
zal orvosolhatja, hogy kezébe veszi a szerzőktől származó korábbi magyaráza
tot, mely a Neue Echter Bibéi kommentársorozatban az első 50 zsoltárról jelent
meg 1993-ban. (E a kommentársorozat egyik jellegzetessége, hogy a magyará
zathoz a német „Einheitsüberset%un£ tudományos igényű szövegét veszi alapul.
Ennek előnyeit és hátrányát e helyen nem tisztünk vitatni, annyit azonban ér
demes észrevenni, hogy hét év elteltével jelen kötet már egy újabb sorozatban
jelent meg, és várhatóan az első rész is meg fog újulni!).
Egy ilyen nagyobb lélegzetű kommentár mindenképpen üdvözlendő, hiszen az
olvasó egy újabb összefoglalását kaphatja az elmúlt időszak kutatómunkájának.
A szerzők természetesen nemcsak erre vállalkoztak. Ha az elmúlt időszak meg
határozó műveire vetünk egy pillantást,!1) akkor a különbség egy jelentős dolog
ban nyilvánvaló lesz. Míg az elődök az egyes zsoltárokat „csupán” önmagukban
vizsgálták kevés figyelmet fordítva „könyvre” magára, vagy éppen a könyvön
belüli egységekre és az egyes zsoltároknak ezekhez való viszonyára, ül. esetleges
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kompozicionális szerepükre, addig ebben a kom m entárban ez is a vizsgálat tár
gyát képezi. H a bármely más bibliai könyv esetében ez fontos lehet, miért kell
éppen a Zsoltárok könyvénél figyelmen kívül hagyni? A szemléletváltást a szer
zőktől való idézet jól tükrözi: „A zsoltárok könyve nem önálló szövegek rende
zetlen archívuma, vagy valamilyen m ódon tagolt antológia, hanem sokkal in
kább részgyűjtemények ill. részzsoltárkönyvek (Teilpsaller) összeállítása, melyek
önmagukban is egy sajátos keletkezéstörténettel rendelkeznek. A mindenkori
gyűjtők és redaktorok m eghatározott rend szerint rendezték az egyes zsoltáro
kat. N éha az általuk összeállított szövegeket átdolgozták, néha pedig saját zsol
tárt szereztek azért, hogy az általuk kom ponált részek (Teilpsalter) teológiai pro
filját még inkább kiélezzék és elmélyítsék” (26. o.). A Zsoltárok könyvének több
lépésben történő előállását így a Pentateuchos keletkezéstörténetéhez hasonlít
hatjuk. H a a m ind a 150 zsoltárra kiterjedő keletkezéstörténettel egyelőre nem
szolgálnak a szerzők, a tárgyalt ötven zsoltárra vonatkozó „Ski^pe t(ur Entstehung
von Ps 51-100” alcímet viselő bevezetés részben eligazítást nyújt. Részletes is
m ertetés helyett egy problém akört emelnék ki. Az ú.n. „elohista zsoltárok” régi
problémája a zsoltárkutatásnak. Elnevezését éppen onnan kapta, hogy 42-89
zsoltárban Istennévként nem JH W H , hanem Elóhim (= „isten”) áll. Általánosan
elfogadott vélemény szerint a tetragram m atont egy következetes redaktor írta át
,,Elóhim ”-ra.(2) Ezzel az elterjedt nézettel H ossfeld/Z enger kommentárja szakít.
A Z solt 42-89 egysége több gyűjteményből áll, és így az „Elóhim ” istennév
használata is több részgyűjteményre, különböző korból származó zsoltárra is
kiterjed. A valóban gyakrabban használt „Elóhim ” név mellett azonban
tetragram m aton is megjelenik. A nevek számszerűségére és eloszlására nem le
het egy egyszerű magyarázati modellt alkalmazni, m int pl. az istennév kim ondá
sának egyre erősebb tilalma, ill. egy ezzel indokolt csere. Az „Elóhim ” név mel
lett megjelenő „JH W H ” forma nem egy későbbi redakció, hanem teológiai
koncepció eredménye. A szent név kiolvasásának megelőzésére inkább az
„A donáj” m intsem az „Elóhim ” használatos. Ez utóbbi név alkalmazása való
színűleg inkább a m onoteizm us erősödésének eredménye, hiszen egy köznév
(„isten”) személynévvé emelkedik. H ossfeld/Z enger végül megállapítja, hogy a
két név használata m ögött teológiai m egfontolások
állhatnak:
a
tetragramm atonnal szemben a zsoltáros ott használja az „Elóhim ” nevet, ahol a
transzcendens Istentől távoliságát (univerzalitását, elrejtettségét, homályát) ill.
saját kétségeit emeli ki (31-32. o.). H a a judaizmusnak a tetragramm aton hasz
nálatától való félelme nem lehet az „Elóhim ” név használatának oka, ugyanis a
Zsoltárok könyve egyes későbbi részeiben a JH W H név m egmaradhatott, talán
mégsem ez az utolsó szó, amit az ú.n. „elohista-zsoltárok”-ról kimondanak, hi
szen ezzel az elmélettel is nehéz magyarázatot adni arra, hogy pl. az ősinek tar
tott D ebóra éneke (Bír 5) és a 68. zsoltár párhuzam os része (8-9. v.) m iért hasz
nálja különbözőképpen az istenneveket.
A bevezető után következik a tulajdonképpeni kommentár. A két szerző, F. L.
Hossfeld és E. Zenger, 18:32 arányban osztozik meg a zsoltárokon. A magyará
zatok a zsoltárok sajátosságai szerint épülnek fel, ennek ellenére egy következe
tesség is megfigyelhető: a magyarázat elején minden zsoltárhoz összegyűjtésre
kerül a fontosabb szakirodalom (a könyv elején is található egy válogatott bibli
ográfia a komm entárokról, ill. egyéb cikkekről és monográfiákról), mely az olva
só tájékozódását könnyíti meg. E zt követi a fordítás, majd az ahhoz fűzött for
dítási és szövegkritikai megjegyzések. M indenképpen üdvözlendő, hogy a
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magyarázat rendszerint egy kutatástörténeti értékeléssel indul, amihez viszonyít
va a szerzők álláspontja még élesebben kidom borítható. Term észetesen a kom 
m entár m inden esetben tárgyalja a keletkezési idő és hely ill. a műfaj és forma
kérdéseit. M indez bevezeti a „magyarázatot”, mely a zsoltár részletes elemzését
nyújtja nem nélkülözve a vallástörténeti parallelek felhasználását sem. Szemlél
tetésül mintegy 40 kép és ábra került bele a könyvbe, mely a nyugati olvasókö
zönség számára szinte csak a kényelmet szolgálja (mivel nem kell esetleg a
szomszéd könyvespolcról választani egy közel-keleti ikonográfiával foglalkozó
könyvet), addig az a magyar teológus számára néha felbecsülheteden segítség,
hiszen a mi könyvespolcaink nem bővölködnek az ilyen kiadványokban. A
kom m entár újszerűsége a magyarázatok harmadik egységében fedezhető fel:
„ Kontext, Reception und Bedeutung, ahol első sorban a zsoltár szűkebb és tágabb
kontextusa kerül vizsgálatra. A kommentárírók e helyen tárgyalják az egyes
zsoltároknak a biblián belüli, ó és újszövetségi recepcióját, ill. a Septuaginta és a
Zsoltártargum fordító-kom mentáló aktualizálásait is. A könyv végén a bibliai
helyek m utatóját találjuk.
A szerzők korábbi terveivel ellentétben - és ez biztosan nem válik a magyar ol
vasók kárára — ebben a kötetben nem foglalkoznak a zsoltároknak az egyházi
atyák és a rabbinikus kor irodalmában való gazdag hatás- és értelm ezéstörténe
tével. E zt két külön kötetben W. Geerlings és G. Bodendorfer fogja egy későbbi
időpontban megjelentetni. A 150 zsoltár középső harmadának magyarázatát adó
kom m entárnak reméljük, meglesz a folytatása, hiszen valódi értékét akkor kapja
meg. Addig is a magyar teológusok és a Zsoltárok könyve iránt érdeklők ha
szonnal forgathatják a m ár megjelent a kötetet. (F.G^4.)
(1) Pl. A. Weiscr (ATD 14/15), M. Dahood (AB/16-17A) vagy H.J. Kraus (BKAT 15). (2) Vö. pl.
J.A. Soggin, B efektetés a^Ó sepvetségbe, Budapest 1999, 384k.

The Sea Peop/es and Their World. A Reassesment (Univerity Museum Monograph 108, University
Museum Symposium Series 11; szerk. E.D. Oren), Philadelphia: The University Museum,
Universitiy o f Pennsylvania 2000,360 pp, 146 ábra, 5 tábla.

Ki ne ism ém é a filiszteusokat? Vagy legalább ki ne ism ém é Góliátot, aki minden
bizonnyal a leghíresebb közülük? Természetesen, m int a legtöbb ism erni vélt
jelenség esetén, itt is egyre-másra a legnagyobb meglepetések érik az embert.
A m int egy konkrét kérdést közelebbről és mélyebben próbálunk vizsgálni,
nyom ban kiderül, hogy még a legalapvetőbb problém ák tisztázásával is adós a
tudomány. Márpedig az ókori Közel-Kelet történetének kutatása a m odem bib
liatudomány számára nélkülözhetetlen, s hogy ez az általánosan hangzó tétel a
filiszteusok történetének kérdéseire nézve is igaz, azt aligha kell különösebben
bizonyítanunk.
Az utolsó nagy, a tengeri népek vándorlása körüli problémákkal foglalkozó kö
tet megjelenése óta eltelt m ár húsz esztendő/') ezért azután ideje volt számba
venni az újabb kutatási eredményeket. A kérdéskörről azóta is megjelentek na
gyobb lélegzetű munkák. Ezek közül némelyik megbízható eredményeket közöl
szolid m ó d o n /2) némelyik egy érdekelt népcsoport teljes ismert történetét tekinti
á t/3) némelyik a szellemes kérdésfelvetés után nem mindig vezet el megnyugtató
válaszokhoz/4)
Pedig az Ó szövetség bizonyos történeti jellegű problémáinak értelmezéséhez
nagy segítséget jelentene, ha többet tudnánk, főként pedig ha biztosabb volna a
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tudásunk a tengeri népek vándorlásának nevezett történeti jelenséget illetően.
Mielőtt bárkiben is hamis reményt keltenénk, rögtön az elején le kell szögez
nünk: a problém ákra az E. O ren által vezetett, mégoly tekintélyes kutatói kör
sem tud választ adni. Vállalkozásuk mégis számos új elemet vet fel, von be a
vizsgálódásba, köztük olyanokat is, amelyek elég újnak számítanak a kutatásban.
A címben megígért alapállás jegyében a szerzők nem csak a tengeri népek ván
dorlásának régi, megoldatlan, és jórészt megoldhatatlan kérdéseit veszik górcső
alá, hanem igyekeznek megragadni a jelenség tágabb történeti kontextusát is.
Filológia és archeológia e kötet lapjain vállvetve keresik a megoldást régi kérdé
seinkre.
Az első, m ondhatnánk külső körben először az egyiptomi újbirodalom és ElóÁzsia kapcsolatrendszerérői olvashatunk beszám olót [D.B. Redford, „Egypt
and W estern Asia in the Laté Kingdom: A n OverView”, 1-20], amely azonban a
szerző nagy m onográfiájához képest® jelentős újdonságot nem tartalmaz. H a
sonló a helyzet a hettita kérdéseket összefoglaló rövid tanulmánnyal kapcsolat
ban is [I. Singer, „N ew Evidence on the E n d o f the H ettite E m pire”, 21-33],
amely egyetlen ponton sem teszi elavulttá H. Klengel nagy monográfiáját.® A zt
természetesen nem kérhetjük, nem is kérjük számon egy tanulmányon, hogy
helyettesítsen egy 428 oldal terjedelmű monográfiát). E tekintetben lényegesen
jobbnak tűnik az Ugarittal foglalkozó tanulmány [A. Caubet, „Ras-Shamra Ugarit Before the Sea Peoples”, 35-51], amely még arra is alkalmas, hogy valaki
afféle első bevezetőként olvassa ugarit történelméről, ám ugyanakkor a legin
kább élő problém ákról is tudomás szerezzen.® Nagy kár, hogy a kötet szem
pontjából legfontosabb kérdésről, a város pusztulásának menetéről, illetve a
tengeri népek esetleges felelősségéről semmit sem olvashatunk a tanulmányban.
P. Machinist áttekintése [„Biblical Traditions: T he Philistines and Israelite
History” , 53-83], bár a hatalmas anyag m iatt ez cseppet sem lehetett könnyű
vállalkozás, mégis egységesre sikeredett. Ugyanezt m ondhatjuk el a tengeri né
pekről szóló egyiptomi forrásokat újszerűén, a szövegek és a reliefek archeoló
giái kontextusát is m esszem enően figyelembe vevő elemzésről [D. O ’C onnor,
„T he Sea Peoples and the Egyptian Sources”, 85-102] is.
Az ezt követő archeológiái szekció adja a kötet talán legnagyobb értékeit. A ten
geri népek hajótípusainak vizsgálata [S. W achsmann, „T o the Sea o f the
Philistines”, 103-144], éppen úgy szerepet kap, m int egy több tanulmányra ki
terjedő alapos vizsgálat azokról a népelemekről, amelyek a tengeri népekhez
tartózta, és amelyek letelepedtek Palesztinában, szétszórva D ántól Bersebáig [T.
D othan, „Reflections on the Initial Phase o f Philistine Setdem ent”, 145-158; I.
Finkelstein, „T he Philistine Settlements: W hen, W here and H ow Many?”, 159180; J.N . T ubb, „Sea Peoples in the Jordán Valley”, 181-196; E. Stern, „The
Settlement o f Sea Peoples in N orthern Israel”, 197-212]. Igazi élvezetet jelent a
kötet egyik gyöngyszemének elolvasása, részben a szerző, részben pedig a
mindmáig alig-alig feldolgozott téma m iatt [A. Mazar, „T he Tem ples and Cult
o f the Philistines”, 213-232]. A további értékes tanulmányok részben a kerámia
anyag vizsgálatának elsőrendű fontosságú területére vezetnek el bennünket
[A.E. Killebrew, „Aegean-Style Early Philistine Pottery in Canaan D uring the
író n I Age: A Stylisric Analysis o f Mycenaean IlIC rlb Pottery and Its
Associated W ares”, 233-254; B. Kiing, „Mycenaean IIIC :lb and Related Pottery
in Cyprus: C om m ents on the C urrent State o f Research”, 281-296], részben ki
tágítják az egyes régiók közti kulturális cseréről alkotott fogalmainkat [V.
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Karageorghis, „Cultural Innovations in Cyprus Relating to the Sea Peoples,”
255-280], részben pedig a távolabbi régiók jelentőségére m utatnak rá [P.P.
Betancourt, „T he Aegean and the Origin o f the Sea Peoples” , 297-304; L.
Vagnetti, „W estern Mediterranean OverView: Peninsular Italy, Sicily and
Sardinia at the Time o f the Sea Peoples” , 305-326; M.M. Voigt - R.C.
Henrickson, „T he Early író n Age Gordion: T he Evidence from the Yassihöyük
Stratigraphic Sequence”, 327-360].
A tematika szerteágazó, a felvetett kérdések rendkívül izgalmasak, a szerzők
névsora imponáló, a m ű áttanulmányozása után mégis marad egy apró, ám annál
kínzóbb kérdés az olvasóban. Mi a haszna egy ilyen gyűjteményes kötetnek? E r
re a kérdésre csak akkor adhatunk helyes válaszokat, ha csak olyasmit várunk el
a könyvtől, amit az adni képes, illetve ha hazai viszonyaink közül szemléljük a
kötetet.
A m int azt néhány tételnél jeleztük, a kötet cikkei természetesen nem pótolhatják
az adott kérdésekről született nagy terjedelmű monográfiákat. E zért azután csá
bítóan rövid terjedelmük ellenére sem alkalmasak arra, hogy a felsőoktatásban
szemináriumi szakirodalomnak kiadjuk őket. N em céljuk ugyanis az, hogy álta
lános bevezetést nyújtsanak kitűzött témájukba, sokkal inkább az, hogy a kutatás
adott, pillanatnyi helyzetét felvázolják. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a cikkek
m agunókban nehezen állnak meg, minden tekintetben a kutatás korábbi tételeire
épülnek.
A könyvnek ennek ellenére komoly értékei vannak. Első helyen említhetjük az
információk újszerűségét, amellyel ez a kutatástörténeti pillanatfelvétel megaján
dékozza az olvasót. Második helyen kell kiemelnünk a rendkívül gazdag és
szemléletes illusztrációs anyagot, amelynek összeszedése egyéb kiadványokból
reménytelenül nehéz feladat volna. Végül, de talán a leghangsúlyosabban arra
szeretnénk utalni, hogy az ilyen gyűjteményes kötetek egyfajta különleges helyi
értékkel rendelkeznek Magyarországon. H a ugyanis idehaza az im ént emlegetett
monográfiáknak csak a töredéke érhető el (némely területek vonatkozásában
még az sem), akkor ez a könyv, amely koncentráltan tárgyalja a legfontosabb
kérdésköröket, nyomban felértékelődik. Ára ugyan riasztóan magas (90 USD),
de talán még így is ajánljuk minden olyan intézmény könyvtárába, amely intéz
mény ókortörténettel, vagy ószövetségi tudománnyal foglalkozik, és amelynek
esetleg nem áll rendelkezésére a fenti összeg százszorosa, amelyből a vonatkozó
legfontosabb monográfiákat be tudja szerezni. (KM.)
(1) Griechenland, d ie Á g a is und die Levernie rvdhrend dér „ D a rk A g e s" vöm 12. bis ~um 9. Jb. v. C hr. (szerk. S.
Deger-Jalkotzy) Wien: Verlag dér Österreichischen Akademie dér Wissenschaften 1983. (2) E.
Noort, D ie Seevölkerin Palaslina (Palaestina Antiqua 8), Kampcn 1984. (3) C.S. Ehrlich, The P tíÚ stim s
in T m nsilion, Leiden: Brill 1996. (4) R. Drews, The E n d o f the Bron^e A g f, Princeton: Princeton
University Press 1993. (5) Egypl, Canaan and Ism éi in A n cien t Tim es, Princeton: Princeton Univcrity
Press 1992. (6) Geschichle des H elbilischen Reicbes (HdO 1,34), Leiden: Brill 1999. (7) Természetesen
mindezt részben azért, hogy azután annál nagyobb élvezettel merüljön el a téma egyik vitathatatlan
opus magnumában: M. Hcltzer, The Internál O rgani^ation o f the Kingdom o f U garit, Wiesbaden: Reichert
Verlag 1983.
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Simon T. László OSB, Identity and Identification. A n Exegetical and Theological Study of 2 Sam 21-24
(Lesi Gregoriana, Serie Teológia 64), Roma: Pontificia Universita Gregoriana 2000 382 pp.

D ávid alakja újabban a történettudom ányban is az érdeklődés középpontjába
került. Lassan tíz esztendeje már, hogy A. Biran ásatásán Tel-D ánban előkerült a
híres arámi nyelvű felirat, amely a 111 háza kifejezésnek köszönhetően egy csa
pásra az ókori Közel-Kelet legismertebb szövegleleteinek sorába került. N em is
kell magyaráznunk, milyen óriási jelentőségű kifejezéssel állunk szemben. H a be
lehetne bizonyítani róla, hogy csakugyan a bibliai D ávid Biblián kívüli előfordu
lásával állunk szemben a dáni arámi felirat szövegében (és ez W. D ietrich érve
lése nyomán ma egyre biztosabbnak tűnik), akkor ez mintegy visszafelé ható ér
vénnyel erősítené meg a D ávid-történetek egészének történeti hitelét.
M indez term észetesen nem jelenti azt, hogy D ávid alakját csak történeti szem
pontból volna érdemes vizsgálni. Nemcsak az eredeti, nem csak a kortársi törté
net maga hordoz történetileg releváns információkat, hanem adott esetben maga
a hagyomány is, amelyet egy jelentős történeti személyiség alakja köré von az
emlékezet.
A szerző, aki jelen könyvével a' világ egyik vezető szentírástudományi műhelyé
ben szerezte meg doktori címét, a D ávid köré fonódó hagyomány egyik eddig —
legalábbis a híresebb szöveghelyekkel összehasonlítva - viszonylag kevéssé vizs
gált részét elemzi példás elmélyültséggel, széles szakirodalmi bázison. A beve
zetéstan általában kiegészítéseknek, több kisebb részlet gyűjteményének tekinti a
disszertáció témájául választott fejezeteket. Ezek részben lírai jellegű szövegek
(a 2 Sám 22 szövegében olvasható zsoltár megegyezik a Z solt 18 szövegével),
részben bizonyos Saulhoz köthető események dávidi kori lezárása (2 Sám 22). A
történész ezekben a szövegekben szívesen lát olyan, az udvari körökhöz kötődő
betoldásokat, amelyeknek célja részben D ávid „életrajzának” egyfajta megtisztí
tása, részben pedig a dinasztia szakrális legitimációjának megteremtése lehetett.
A dávidi népszámlálás kérdéskörével (2 Sám 24) kapcsolatban ezzel szemben a
helyzet összetettebbnek látszik. A népszámlálás miatti felháborodás talán meg
őrzött valamit a hatalm át joggal féltő északi politikai elitnek a davididákkal
szem ben táplált bizalmatlanságából, de az A runá szérűjén épült oltár története
inkább a salamoni tem plom legitimációs céljait látszik szolgálni.
A szerző maga is jól látja a témául választott hagyomány összetettségét, és
nagyjából hasonló elvek szerinti csoportokra osztva (elbeszélések, listák, költe
mények) tárgyalja a kérdést. Mindvégig kitűnő nyelvi és szövegkritikai megala
pozottsággal közelít a szövegekhez, és ez még akkor is igaz, ha a recenzens irt
ott szeretné kicsit egyszerűbben rekonstruálni a szövegek felépítését és történe
tét egyaránt. Egyetérthetünk azzal a megfigyelésével, amely szerint az appendix
nem véletlenül épül fel úgy, ahogy m a olvashatjuk, hanem egy átgondolt szer
kesztési elv végig viteléből következően lett ilyen (312-321. oldal).
Azzal is könnyű szívvel egyet érthetünk, hogy az appendix olyan, fogság utáni
kompozíció, amelynek igazi mondanivalója a fogságból hazatérő, ezernyi legiti
mációs és szociális problémával küszködő közösség számára volt érdekes. Ezzel
az appendix mondanivalója és keletkezési ideje szempontjából egyaránt a K ró 
nikás T örténeti Mű hagyományvonulatához közelít. A király alakja m int indivi
duum a fogságból hazatérő közösség számára olyan kikristályosodási pontként
szolgálhatott —írja a szerző (326-327. old.) —, amely segített a kollektív identitás
kimunkálásának nehéz folyamata közepette. Talán az sem kizárt, hogy - am int a
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m ű 328. oldalán a szerző sugallni látszik — a később még nagyobb ívű karriert
befutó irodalmi műfaj, a diaszpóra novella korai megnyilvánulási formáit is fel
fedezhetjük a Dáviddal kapcsolatos, összegyűjtött történetek némelyikében.
Az elmélyült, alapos elemzéseken nyugvó konklúziókat olvasva talán csak az
önálló, kritikai kutatói álláspont valamelyes háttérbe szorulását sajnálhatjuk kis
sé. Reméljük azonban, hogy a szerző jövendő munkáiban ezt az álláspontot is
bővebben megismerhetjük majd.
A kívülállók a doktori cím megszerzését egy hosszú tanulási folyamat lezárása
ként szokták értékelni. A recenzens szeretné hinni, hogy a disszertáció sokkal
inkább a lassan kiteljesedő tudományos pálya kezdete. Nemcsak általában, ha
nem jelen szerzőnk esetében is. Várjuk a folytatást. (KM.)

2. K orai zsidóság
ATKINSON, Kenneth, An bitertextua! Study of the Psalms of Solomon: Pseudepigrapha (SBEC 49),

Lewiston etc.: Edwin Mellen Press 2000, xxii + 471 pp., ISBN 0-7734-7596-6. $ 129.95.
A tkinson kommentárjával kapcsolatban mindjárt a legelején hiánypódó voltát
kell aláhúznunk. A Salamon zsoltárai ugyan elsőrendű fontosságú m űve a Kr. e.
első század farizeusi zsidóságának, mégis, nagyon kevés átfogó m onográfiát
szenteltek neki,0) sőt, teljes kommentárjai utoljára a 19-20. század fordulóján
láttak napvilágot.® E z t a hiányt szerencsésen tölti be e könyv, amely szisztema
tikusan végigkommentálja a gyűjtemény mind a 18 darabját, a hangsúlyt
elsőrenden a szöveg intertextuális vonatkozásaira helyezve.
A tkinson kommentárjai jól sikerültek, és az esetek legnagyobb többségében a
legnagyobb alapossággal gyűjti össze a megértéshez szükséges intertexteket.
Néhányszor azonban furcsán választ. Hogy csak egy példát hozzunk, a PsSol
17,21d szövegéhez (JkxaiÁe'ixjoa Eta lapotT)A. roxiSa aou) például csak íz 49,3-at
rendeli hozzá, jóllehet a deutero-izajási szolga-énekek közül több és relevánsabb
párhuzam ot is találhatott volna, különösen a m ű LXX-szövegére tekintve. A kö
tet anyagába időnként furcsa ismétlések kerülnek be, legjobb példa erre a 374 és
391 oldalak referenciája a Bar Kokhba-féle felkelés messiási implikációira, ahol a
szerző szó szerint ugyanazt mondja el még egyszer. Em líthetjük a 393 oldal
konklúzióját is, ahol a szerző megemlíti, hogy a 18. költemény, m int záródarab,
erősen függ a megelőző költeménytől, ezt azonban egyáltalán nem dom borítja
ki mélységében. A kötet végén levő konklúziói kielégítőek, ha nem számítjuk
azt, hogy a militáns dávidi messianizmus qumráni emlékeinek heródesi eredeté
ről vallott nézetét - amelyet egy korábbi cikkében bővebben is kifejt —nem adta
föl, jóllehet ez egyáltalán nem helytálló.®
Legyen szabad kiemelni a kötet néhány további gyengéjét. Számos sajtóhibát
találni benne. A használt görög karakterkészlet m egdöbbentően primitív. Az
ókori szavak mai angolra történő kiejtés szerinti átírásai feleslegesek és esetlenek
- nem vélelmezném, hogy e kötet használója nem tudna mit kezdeni az ókori
ábécék betűivel... Az idézett helyek mutatója rendkívül rosszul struktúráit, mi
több, a biblikus és nem-biblikus közti megkülönböztetései erőltetettek és nem
megfelelőek számos esetben. Ezek azonban jórészt technikai jellegű megjegyzé
sek. Az olvasó szájízét kissé megrontják, de a kötet értékéből nem vonnak le.
Ugyanis a szerző alapos kutatómunkája és kiegyensúlyozott anyagkezelése, ami
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minden egyes fejezeten átsüt, hosszú időkig használhatóvá teszi a köte
tet. (.X.G .)
(1) Vö. pl. J. Schüpphaus,

D ie Psalm en Salomos. E in Zeugnisjerusalem er Thcologic und E röm m igkeit in é r

M iile é s tw christlichen J a b rh u n é rts

(ALGHJ 7), Leiden: Brill 1977. (2) Pl. H.E. Ryle és M.R. James,
Cambridge: Cambridge University Press

P salm s o f the Pharisees, Commomly C a lkd The Psalm s o f Sülöm ön,

1891, vagy J. Viteau, L e s Pssaum es é Salom on: Introduction, texte Grec et tm duction avec les principális
varianles de la version Syriaque, Paris: Letouzey et Ané 1911. (3) „On the Herodian Origin of Militant
Davidic Messianism at Qumran: New Light from Psalm

o f Solomon

17” in J B L 118 (1999) 435-460.

NlCKELSBURG, George W.E., 1 Enoch 1. A Commentaiy on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36; 81108 (Hermeneia), Minneapoüs, MN: Fortress Press 2001, xxxviii + 617 pp., ISBN 0-8006-60749. $ 58.

George Nickelsburg-nek a „Herm eneia” sorozatban megjelennt 1 Héttők kom 
mentárja két kötetre osztja a korpuszt. A „Példázatok” —amelyek nem kerültek
elő Q um ránból, és az A sztronómiai K önyv - amelyet a többi résztől külön m á
solva őriztek meg - a második kötetben kerül majd magyarázásra. E z az első
kötet így tehát a m ű kicsivel több, m int felének az anyagával foglalkozik, átfogó
an, s előzmények nélküli részletességgel. Egy ilyen kom m entár a kánonon kívüli
iratok esetében ritka, és szívből üdvözlendő.
A kom m entát egy alapos, 125 oldalas introdukció vezeti be. E z elsősorban
1 Hónoknak e kom m entárban tárgyalt részeivel foglalkozik, ám néhány rövid
megjegyzést tartalmaz a m ű egyéb részeivel kapcsolatban is. A bevezetés feje
zetei a kom m entárban kifejtett nézetek jó összefoglalásait is nyújtják. A „Szöve
gek és K éziratok” című fejezet a qumráni arám nyelvű kéziratok részletes listáját
is adja, együtt a fennm aradt görög töredékekkel, valamint a m ű latin, k opt és szír
nyelvű maradványaival. N. több m int ötven, a tizenötödik századnál későbbi
etióp kéziratot említ. A szöveganyagból egy eklektikus szöveget konstruál, ami
elsősorban az arám és görög kéziratok anyagát veszi alapul — m ár amennyiben
ezek fennmaradtak, illetve amennyiben a görög töredékek az etiópnál jobb szö
veget őriztek meg. Az így létrehozott szöveg felülmúlja mindazokat, amelyeket a
kutatók eddig általánosan használtak, s amelyek csupán egyetlen kézirat tanúsá
gán alapultak. Ami pedig a fordítást illeti, kétségtelen, hogy N .-é lesz hosszú
időn keresztül a standard angol fordítása az 1 Hónoknak.
A műnek, m int irodalmi kompozíciónak a tárgyalása a kom m entár minden bi
zonnyal leginkább vitatott része lesz. N. amellett érvel, hogy „a 4 Q E n c tanúbi
zonysága az etióp hagyomány fényében arra utal, hogy az 1 Hónok alapvető tar
talma és irodalmi formája (Hterary shapé) egy hénoki testam entum ként struktúráit
iratgyűjteményben gyökerezik (23. old.). A 4Q E n c —J.T. Milik szerint — tartal
mazta a Virrasztók könyvét, a Látomásokat, a Levelet, N o é születésének törté
netét és az Ó riások könyvét, de nem tartalmazta a Példázatokat vagy az A sztro
nómiai könyvet. A N. által feltételezett testam entum tartalmazta volna a
Virrasztók könyvét, 1 Hónok 81,1-82,4-et, a Látomásokat, és aLevelet, és ezen
túl egy korábbi form át is posztulál, amelyből hiányzott a Látomások corpusa, és a
Levél egy része. E bben a testam entum ban nincs helye az Óriások könyvének,
ugyanakkor a 81,1-82,4 szakasza, ami központi jelentőségű N. rekonstrukciójá
ban, egyáltalán nem került elő Qumránból. A hipotézist tehát a qum ráni kéz
iratok nem igazolják. N. megkérdőjelezi továbbá, hogy a Virrasztók könyve va
laha is önálló m űként létezett volna, és nem is ad hozzá bevezetést, m int
irodalmi egészhez. Mindez meglehetősen spekulatív. Az egyeden jel arra, hogy
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az 1-36. fejezetek valaha is egy testamentum részét képezhették volna, a Mózes
áldására való csekély számú utalás az első fejezetben, ami viszont aligha elégsé
ges arra, hogy a műfajt megalapozzák. A Levél és a 91. fejezet jogosan tekint
hető testamentum i jellegűnek, de egyszerűbbnek tűnik azt feltételezni, hogy a
Levél eredetileg önálló m űként keletkezett. Az a tény, hogy a Virrasztók köny
vével azonos tekercsre másolták, egyáltalán nem kívánja meg, hogy a kettőt
azonos irodalmi egységnek tekintsük. Eléggé különösen, N. egyáltalán nem tár
gyalja a testam entum műfajt, m int olyat, sem pedig az apokalipszis műfajt, jólle
het a m ű apokaliptikus karakterét, és helyét az apokaliptikus hagyományban egé
szében elismeri. Ugyanakkor kiváló tárgyalásait adja számos kisebb irodalmi
formának (pl. orákulumok, látomások, stb.).
A „Világkép és vallási eszmék” egy szintetikus karakterű fejezet, és a corpust,
m int egészt tekinti át. N. aláhúzza, hogy sokkal inkább a kinyilatkoztatott böl
csesség, m int a mózesi T óra az, amely a végső tekintély forrása, és amellett ér
vel, hogy az 7 Hénok jelentőségének egyik aspektusa éppen abban áll, hogy nem
foglalkozik a mózesi T óra központi tekintélyével, amit pl. Siráknál vagy számos
qumráni szövegben találunk. E bből a szem pontból inkább néhány újonnan
publikált qumráni bölcsességi iratra (pl. AQInstrukciő) hasonlít. M ondhatjuk,
hogy a Tórára való implicit utalások az egész hénoki corpust átszövik, ugyanakkor
a Törvényre való kifejezett hivatkozás hiánya m indenképpen jelentős, éppúgy,
m int Hénoknak, és nem pedig M ózesnek a pszeudonimikus hősként való kivá
lasztása.
Ami a hénoki iraodalom társadalmi hátterét illeti, N. tárgyalása itt is szolgáltat
okot ném i vitára. Meggyőzően érvel a hellenisztikus kultúra elleni antipátiát il
letően, különösen az 7 Hénok 6-11-ben található bukott angyalok történetében.
A zt tartja, hogy mindenképpen volt egy közösség, vagy közösségek ennek az
irodalomnak a hátterében, és hogy ez(ek) valamiképpen a qumráni K özösség
előfutára® volt(ak). V iszont az a nézete kérdéses, miszerint az 7 Hénok 12-16
Felső-Galileára való utalásai azt sugallják, hogy a corpus ezen része északon ke
letkezett volna.
Az 1 Hénok ókori zsidóságon belüli fogadtatásának történetében N . hosszasan
tárgyalja a Jubileumok könyvét, és igen jó áttekintését adja az utalásoknak különféle
hellenista zsidó iratokban és későbbi pszeudepigrafában, egészen a 3 Hénokig
vagy a Svpfer Hékalótig. A korai keresztény anyag áttekintése Á gostonig és a
K ronográfusokig nyúlik. Egy alfejezet a könyvnek az etióp egyházban betöltött
helyét vizsgálja.
Összegezve véleményünket: tekintet nélkül arra, mit gondolunk N. a könyvre
vonatkozó átfogóbb elméleteiről, ez a kom m entár az információ valóságos kin
csesbányája, és feltehetően több generációnak szóló standard vonatkozási pont
az 7 Hénok megértéséhez. (J-J.C.)
Restoration. Old Testament, Jetvish and Christian Perspectives (JSJSup 72, szerk. J.M. Scott), Leiden: E.J.
Brill 2001, xiii + 600 pp., ISBN 90-04-11580-3. □ 160.

J.M. Scott szerkesztésében immár a második tematikus kötetet vehetjük kézbe a
leideni Brill kiadó gondozásában, mely a megelőző, a fogsággal foglalkozó kötet
utánO) m ost a „helyreállítás” (restoration) témája köré csoportosítja tanulmányait.
A két kötet így együtt tehát — amint a szerkesztő meg is jegyzi —igen hasznos
kiindulópontot jelent minden további (interdiszciplináris) kutatás számára, mely
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ezt a két, egymással szoros kapcsolatban álló, és bizonyos hagyományok számá
ra központi jelentőségű tém át kívánja vizsgálni. A kötet felépítését tekintve első
sorban historikus, négy fő része négy alapvető korszakát tekinti végig a zsidó
ságnak, úgymint: kialakuló korszak, görög-római korszak, kialakuló zsidóság,
korai kereszténység. Nyilvánvaló, ezek a korszakok egymásba többszörösen át
hajtó periódusoknak tarthatók, s elhatárolásukban nem annyira időhatárok, ha
nem iratcsoportok, vagy teológiai látásmódok a mérvadóak, ugyanakkor a 17 ta
nulmány szépen vezeti végig a „helyreállítás” koncepciójának eszmetörténeti
fejlődését a Kr. e. öt és a Kr. u.két évszázadban. Ami a szerzői gárdát illeti, a
legtöbb tanulmányt angolszász kutatók jegyzik. Ugyanakkor nagyon szerencsés
választásnak bizonyult az a néhány kutató is, akit egyéb nyelv- és gondolkodás
területről vontak be, így K. Schmid, O .H . Steck, S. Talm on és J. T rom p. A kötet
szom orú aktualitása is ezen kutatók egyikéhez fűződik, hiszen O dil Hannes
Steck-nek, aki 2001 márciusában elhunyt, ez az utolsó megjelent publikációja.
A kötet tartalma az alábbiak szerint alakul. I. J.G. McConville, „Restoration in
D euteronom y and in the D euteronom ic Literature” (11-40); K. Schmid és O.H.
Steck, „Restoration Expectations in the Prophetic Tradition o f the O ld
T estam ent” (41-81); L.L. G rabbe, „‘Mind the G aps’: Ezra, N ehem iah and the
Judean Restoration” (83-104). [Ezek az írások kiválóan megalapozott, átfogó
tárgyalását adják a H éber Biblia helyreállításra vonatkozó váradalmainak. K ülö
nösen érdekes G rabbe cikke, aki jóval túllép az adatok egyszerű ism ertetésén
akkor, amikor az ószövetségi irodalom formába öntése szem pontjából egy olyan
kiemelkedő jelentőségű, ám kevéssé dokum entált korszakát vizsgálja, m int a
perzsa kori Jehúd.] II. S. Talm on, ,,‘Exile’ and ‘Restoration’ in the Conceptual
W orld o f A ncient Judaism ” (107-146); D.e. Aune és E. Stewart, „from the
Idealized Pást to the Imaginary Fűmre: Eschatological Restoration in Jewish
Apocalyptic Literature” (147-177). [E tanulmány jól példázza azt, hogy nem le
hetséges m inden esetben „kánoni szem pontból” egymástól elkülönített iratokat
egymástól függetlenül tárgyalni, hiszen Dániel könyve tanításában, anyagkezelé
sében és látásmódjában stabilan belhelyezkedik a korai zsidó apokaliptika egyéb,
vonatkozó alkotásai közé.] J. Trom p, „T he Davidic Messiah in Jewish
Eschatology o f the First Century BCE” (179-201). [Jó tanulmány, azonban a vo
natkozó qumráni szövegek tárgyalása - amelyek első szisztematikus előfordulá
sait adják egy eszkatológikus dávidi „messiásnak” - meglehetősen felületes.®]
L.H. Schiffman, „T he Concept o f Restoration in the D ead Sea Scrolls” (203221); L.H. Feldman, „Restoration in Josephus” (223-261). III. C. Milikowsky,
„Trajectories o f Retum , Restoration and Redem ption in Rabbinic Judaism ”
(265-280); S.C. Reif, „Somé N otions o f Restoration in Early Rabbinic Prayer”
(281-304); G .G . Porton, „Ezra in Rabbinic Literature” (305-333); B. Chilton,
„Temple Restored, Tem ple in Heaven: Isaiah and the Prophets in the Targu
m im ” (335-362). IV. J.P. Meier, „Jesus, the Twelve, and the Restoration o f
Israel” (365-404); S. Freyne, „The Geography o f Restoration: Galilee-Jerusalem
Relations in Early Jewish and Christian Experience” (405-433). [Ez a tanulmány
a kialakuló kereszténység egymással bizonyos értelem ben riválisnak m ondható
centrumai problematikáját vizsgálja.] R. Bauckham, „The Restoration o f Israel
in Luke-Acts” (435-487); J.M. Scott, „‘A nd then all Israel will be saved’ (Rom
11:26” (489-527); F.S. Jones, „Jewish-Christian Chiliastic Restoration in PseudoClementine Recognitions 1.27-71” (529-547).
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A kötet tanulságos és üdvözlendő áttekintése a korai zsidóság és a belőle forrásozó kialakuló kereszténység egy (üdv)történeti kulcsfogalmának, úgy a biblikus
kutatónak, m int a korai kereszténység eszm etörténete iránt érdeklődőnek hasz
nos olvasmányul fog szolgálni. (X.G.)
(1) E x i/e : O ld Testűm en!, Jennsh, and C bristian Conceplions QSJSup 56), Leiden: Brill 1997. (2) Vö. K.E.
Pomykala, The D a iid ic D ynasty T m dition (SBLEJL), Atlanta: Scholars 1995 és Xeravits G., King, Priest,
Prophet (STDJ 47), Leiden: Brill 2003.
SCHWARTZ, Scth, Imperialism andJemsh Sodely, 200 B .C .E to 640 C .E . (JCMAMW 1), Princeton, NJ
—Oxford: Princeton University Press 2001, xi + 320 pp., ISBN 0-691-08850-0. 5 27.95.

A New-York-i Jewish Theological Seminary történelem professzora a zsidóság
történetének sajátosan hosszú szeletének egy különös aspektusból történő ku
tatására vállalkozott. Alapkérdése az, hogy miben jelent változásokat a zsidó tár
sadalmon és magán a judaizmuson belül a felette uralkodó birodalmak váltako
zása?
A kötet első felében a zsidóságot a második tem plom korszakában vizsgálja,
azon belül is inkább a Kr. e. 200 - Kr. u. 70. közötti időben. Egy sor birodalom
uralkodott ebben a periódusban a zsidóság fölött, melyeknek mindegyike auto
nóm provinciákat korm ányzott a helyi elit vezetésével. S. véleménye szerint a
zsidóság központi nem zeti intézményeinek (jeruzsálemi templom, Tóra) biro
dalmi támogatása segít megmagyarázni, hogy miért éppen ezek váltak a zsidó
közösségi identitás fő szimbólumaivá. A második tem plom korszaka az integrá
ció időszaka volt, melyben egyre több zsidó határozta meg önmagát e szim bó
lumok mentén. A z intézményesített hatalom és a Tóra, valamint a tem plom
szimbolikus jelentősége S. szerint folyamatos párbeszédbe kényszerítette a palesztinai zsidóságot saját vezetőivel, és viselkedésüket a Tóra törvényeinek fé
nyében értelmezték. E nnek az integrációs folyamatnak egy másik fontos eleme
ként értékeli a szerző az apokaliptikus mitológia megjelenését a Kr. e. 3.
századtól. E z a mitológia igen nagy befolyással bírt a második tem plom korsza
kának utolsó felében és mindig szemben állt a tem plom - és T óra-központú
anyagokkal.
A könyv második fele a Kr. u. 135-350 terjedő korszakot tekinti át, am ikor a
palesztinai zsidóság a relatíve központosított pogány római állam közvetlen irá
nyítása alatt állt. E bben a periódusban a judaizmus gyakorlatilag szétesett. Bár az
irodalom, ami kizárólag rabbinikus jellegű volt a judaizmus megőrzését mutatja
fel a palesztinai zsidóság egy részében, a régészeti leletek tanúsága szerint a vá
rosokban és a nagyobb falvakban felbom lott és helyét a görög-római városokra
jellemző vallási, társadalmi és kulturális norm ák alakította helyi önazonosság
vette át.
A könyv harmadik részében S. a keresztény birodalomra koncentrál, mely még
mindig egy centralizált állam, de olyan, melyben a zsidóknak teológiai okokból
speciális státuszuk volt. A törvényi előírások bizonyítják, hogy a keresztény ál
lamnak érdekében állt a zsidóságot m int egy elkülönült, egyedi vallási közössé
get szemlélni. Az állam fokozatosan kizárta őket a társadalomból, bár tám ogat
ták vezetőiket és eüsmerték helyi közösségeiket. A régészeti leletek és az egyre
bővülő irodalmi tevékenység bizonyítja, hogy a judaizmus újjáéledt a késő ókor
ban. E z a megújult judaizmus Tóra és zsinagógaközpontú volt. Egyik fő meg
nyilvánulása annak kifejezése volt, hogy a falu egy vallásilag jelentős létforma.
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E kkor jelent meg újra a sajátos zsidó m űvészet és irodalom, lefektetve a ma is
m ert judaizmus alapjait. A szerző véleménye szerint ennek az újjáéledésnek nem
a rabbinikus befolyás volt a fő mozgatója, hanem végeredményben maga a
megújulás hozzájárulhatott a középkori rabbi típus megjelenéséhez.
S. a különböző időszakok forrásainak újraértékelésével számos meglévő és álta
lánosan bevett megállapítást megkérdőjelez. A tárgyi emlékek és az irodalmi
m űvek kombinációjával elhelyezi a zsidóságot az ókori keleti M editerráneum
szélesebb társadalmi-politikai, gazdasági és vallásos fejlődései között.
A m ű alapvetően egyszerű angolsággal készült, bár néhol igen nehéz szerkezete
ket is alkalmazott a szerző. K ülön említésre méltó a tudományos művekre nem
jellemző szép külcsíny. A borító Nicolas Poussin 17. századi festő Titus a lerom
boltjeru^sálemi templom kapujában című képe révén kellemes vizuális élménnyé te
szi a kötet kézbevételét. (Zs.J.)

3. H olt -ten g er i tekercsek
The Dead Sea Scrolls as Background to Postbiblical Judaism and Early Christianity. Papers from an
InternationalConference at St. Andrews in 2001 (STDJ 46, szerk. J.R. Davila), Leiden: E.J. Brill 2003,
xv + 340 pp., ISBN 90-04-12678-3. □ 110.

A skóciai St. Andrews egyetemén régóta kintüntetett figyelem kíséri a teológiai
kutatásban a korai zsidóság irodalmát és történetét, m int amelyik egyszerre ad
számot arról, hogy hogyan fejlődött a zsidóság gondolkodása a Kr. e. két-három
évszázadban, s ugyanakkor arról is, hogy milyen hátteret képezett a kialakuló ke
reszténység eszmerendszerének megalapozásához. E z utóbbi szem pont azért is
fontos, m ert az újszövetségi üzenet csak akkor érthető maradéktalanul, és félre
értelmezés-mentesen, ha világosan látjuk azt a kontextust, melybe gyökerezik,
illetve amelyhez képest aztán eltérően definiálja önmagát.
A kötet első főrésze a holt-tengeri tekercseket a rabbinikus irodalom irányából
közelíti meg. L.H. Schiffman, „The D ead Sea Scrolls and R abbink Halakah” (324) hangsúlyozza, hogy a korai zsidóság és a tannaiták korának halákhikus vitái
között nem kevés összefüggés (sőt, folytonosság) figyelhető meg. Jóllehet a te
kercsek nem farizeusi körökből származnak — hanem a szerző szerint
szadduceus háttérről, am it persze nem szükségszerű elfogadnunk — azt kétség
kívül megmutatják, hogy m ár a második tem plom korában is a vonatkozó viták
alapját a bölcsek halákhikus nézetei szolgáltatták. S.D. Fraade, „T he T orah o f
the King (Deut 17:14-20) in the Tem ple Scroll and Early R abbink Law” (25-60)
a D euteronóm ium említett szakasza feldolgozásának ideológiai és retorikai
összefüggéseit vizsgálja. A második főrész címe: „a holt-tengeri tekercsek és a
korai kereszténység”, amely utóbbi megnevezés alatt az Újszövetség szövege
előtti közösséget értik. R. Bauckham, „T he Early Jerusalem Church, Q um ran,
and the Essenes” (63-89) abból kiindulva, hogy az első századi Jeruzsálem ben
az esszénus közösség és a keresztény közösség egymás szomszédságában élt, e
két csoport viszonyának kérdését feszegeti. A kereszténységnek az esszénusokra
emlékeztető egyes ön-elnevezéseit vizsgálva arra jut, hogy a hasonlóságok ugya
nazon bibliai szövegek egymástól független exegézisének köszönhetők, és hogy
a két közösség egymással inkább szembenálló, m int békés viszonyban élhetett.
B.J. Capper, „The N ew Covenant in Southern Palestine at the Árrést o f Jesus”
(90-116) amellett érvel, hogy a nőtlen esszénusok közösségei a júdai városokban
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gyakorlatilag egyfajta szociális hálót képeztek a társadalom elesettjei számára.
E zen a háttéren értelmezi Betániát, és Jézus lábának értékes olajjal való megkenését. M. G rossm an, „Priesthood as Authority: Interpretive Com petition in
First-Century Judaism and Christianity” (117-131) elsősorban az A postolok
Cselekedeteit, a Zsidókhoz írt leveelt és a Damaszkuszi Iratot vizsgálja, abból a
szempontból, hogy hogyan tükrözik ezek a papság tekintélyére vonatkozó né
zetek széles skáláját a konkrét tekintélytől kezdve egészen a metaforává való re
dukálásig. A harmadik főrész a holt-tengeri tekercsek és a páli és deueropaulinus irodalom kérdéskörében mozog. T.H. Lim, „Studying the Q um ran
Scrolls and Paul in their Historical Context” (135-156) bizonyos kulcs
kifejezéseket vizsgálva (mint pl. új szövetség vagy igazságosság) Pált és a
qumráni K özösséget nem csupán m int a korai zsidóság két egymás melletti cso
portját értelmezi, hanem rámuatat arra, hogy eredetüket hasonló szektariánus
önértelmezéssel rendelkező körökben kell keresnünk. G.J. Brooke, „Between
Q um ran and Corinth: E m broidered Allusions to W om en’s Authority” (157176) érdekes párhuzam ot von az anyáknak a Damaszkuszi Iratban em lített n o p n ja, és az 1 K or 11,10-ben található e^o tx n a kifejezés között. Szerinte m indkettő
ugyanazt a kulturális jelenséget jelöli, egyfajta kultikus jelentőségű hím zett ruhát,
m int a tekintély kézzelfogható jelképét. S. W hite Crawford, „M others, Sisters,
and Elders: Titles fór W om en in Second Tem ple Jewish and Early Christian
Communities” (177-191) a címben említett megnevezéseket, m int bizonyos hi
vatalok viselőire utaló terminus technicusokat elemzi. A rra következtet, hogy
nők szolgáltak közösségek vezetőiként úgy a korai zsidóságban, m int a kialakuló
kereszténységben. A z utolsó főrész témaválasztása különösképpen érdekes: „a
holt-tengeri tekercsek és zsidó és keresztény liturgia, misztika és messianizmus” .
Az első tanulmányban B. N itzan („The D ead Sea Scrolls and Jewish Liturgy”
[195-219]) történetileg vizsgálja a folyamatot, melynek során a m eghatározott
formájú imádság átvette a szakrális áldozat helyét. R. Abusch, „Seven-fold
Hymns in the Songs of the Sabbath Sacriftce and the H ekhalot Literature:
Formalism, Hierarchy and the Limits o f H um án Participation” (220-247) azt kí
vánja kimutatni, hogy egyes liturgikus szövegekben maga a használt irodalmi
forma segít elkülöníteni az angyali és emberi kultikus közösségeket. A kötet
szerkesztője, J.R. Davila átfogó cikkében („Melchizedek, the ‘Y outh’, and Jesus”
[248-274]) a qumráni szövegektől a hékalot irodalm on át a kereszténységig kíséri
végig Melkizedek alakjának feldolgozásait. A bban m inden forrás megegyezik,
hogy Melkizedek, mint isteni közbenjáró alak jelenik m eg bennük. Ami a ke
reszténységet illeti, Davila szerint maga Jézus is úgy értelmezte önmagát, m int
átistenült Melkizedek, és a 11 QMelch eszkatológikus kronológiáját próbálta meg
követni [?]. A kötet utolsó tanulmánya A. Golitzin, „Recovering the ‘Glory o f
A dam ’: ‘D ivine Light’ Traditions in the D ead Sea Scrolls and the Christian
Ascetical Literature o f Fourth-Century Syro-Mesopotamia” (275-308). E bben a
szerző kimutatja, hogy a negyedik századi szír teológia misztikus munkáinak
megírásakor nagyban tám aszkodott korai zsidó tradíciókra. (X.G .)
MAGNESS, Jodi,

The Archaeology ofQumran and the Dead Sea Scrolls (SDSSRL), Grand Rapids,

MI:

Eerdmans 2002, x + 238 pp. + 66 fig., ISBN 0-8028-4589-4. $ 26.
A holt-tengeri tekercsek és a qumráni Közösség jelentőségét a kutatók az első
leietek előkerülésétől fogva kiemelt figyelemmel kísérték, hiszen a felbukkant
iratok hatalmas lendületet tudtak adni a korai zsidóság gondolkodása egészének
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kutatásában. M indemellett érdekes az, hogy a nem irodalmi term észetű lelet
anyag kiértékelése, illetve a qumráni létesítmény egészének régészeti feldolgozá
sa rendkívül döcögősen, és váratlanul hosszadalmasan zajlott.
A qumráni ásatásokat a méltán elismert Roland de Vaux vezette a negyvenes
ötvenes évek fordulóján. Munkájának eredményeiről először a Revue Bibkque
lapjain számolt be folytatásos cikksorozatában 1953-1959 között, majd nézetei
nek és értelmezésének átfogóbb jellegű összegzését kiadta angolul is,9) ugyanak
kor 1971-ben bekövetkezett halála meggátolta abban, hogy ásatásainak végső
szintézisét publikálja. E rre 1994-ig kellett várni, amikorra de Vaux hagyatékának
gondozói, az Ecole Biblique két kutatója - J.-B. H um bert és A. C ham bon — az
ásatások eredményeinek szintézisét elkezdte publikálni. Ugyanakkor a ’80-90-es
évek qumranológiai skandallumai a régészeti eredmények terét is érintették, és
egyes fantazmagórikus értelmezések teljesen természetesen kerültek felszínre
abból a tényből következően, hogy az ásatások eredményei nem kerültek még
megnyugtatóan kiértékelésre.
Maga de Vaux a rom ok és a közülük előkerült tárgyi emlékek alapján a lelőhely
öt egymást követő fejlődési periódusát állapította meg. Ezek szerint egy kisebb,
néhány helyiségből álló késő-vaskori (Kr. e. 8-7. sz.) épületet élesztettek újjá és
bővítettek először a Hasmoneus-dinasztia uralomra jutásának kezdetei körül,
majd Jóannész H ürkanosz alatt, a Kr. e. 2. sz. végén. E nnek a szakasznak egy
földrengés, és az azt követő tűzvész vetett véget, de egy kb. három évtizedes
szünet után ismét rekonstrukciók kezdődnek, s egészen az első zsidó háborúig,
Kr. u. 68-ig a telep folyamatosan használatban van. Az utolsó periódus pedig a
Bar K okhba felkelés idejére tehető, amikor egy rövid időszakra (Kr. u. 132-135)
ism ét emberi jelenlét nyomai figyelhetők meg az épületegyüttes egyes részein.
A leletegyüttes régészeti kiértékelése arra mutat, hogy azt huzam osabb ideig egy
nagyobb em bercsoport használhatta. E rre utal a közvetlenül az épületek mellett,
mintegy 200 m éterre keleti irányban elhelyezkedő tem ető anyaga. H ozzávetőle
gesen ezer sírt tártak itt fel, amelyek közös jellegzetességeket m utató temetkezé
si m ódról tanúskodnak. A sírokban egyaránt találhatók férfiak és nők csontvá
zai. A tem etőnek az épületegyütteshez való fizikai közelsége, továbbá a sírok
régészeti datálása nehezen teszi lehetővé tagadni a kettő közötti kapcsolatot. A
sírok ilyen nagy száma ugyanakkor méginkább aláhúzza azt a más oldalról meg
fogalmazott véleményt, hogy az épületet nem lakóhelynek használták tulajdono
sai. Sokkal inkább egyfajta központnak tűnik, ahova egybegyűlhettek a körülötte
üregekben és sátrakban lakó emberek, a legáltalánosabb konszenzus szerint
m unka és liturgia alkalmával. A cserépleletek kiértékelése után nyilvánvalóvá
vált, hogy a barlangokban és a rom ban talált cserepek között szoros rokonság áll
fenn, s ez ama következtetéshez vezetett, hogy a barlangok használói — tehát
azok, akik az iratokat is oda elhelyezték - valamint az épületegyüttes használói
ugyanazok lehettek.
Az 1980-as évektől fogva azonban több oldalról indult meg egy olyan kérdésfel
vetés-sorozat, amelynek végeredményeként egyesek a kéziratok és az épületek
összefüggését elvitatni igyekeztek, elsősorban azzal az indokkal, hogy a rom okat
nem egy közösségi életm ódot folytató csoport központi létesítményének m a
radványaként azonosították. N orm an G olb amerikai kutató szerint a rom ok egy
erődnek, tehát katonai létesítménynek maradványai.® Érvei, melyekkel elméletét
alátámasztani kívánta, meglehetősen ingatagok. Bár szerinte a régészeti feltárá
sok számos erőd-jellegű elemet hoztak napvilágra, igazából egyetlen olyanra
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nem lelhetünk, amely a kritikus vizsgálat próbáját ilyen mivoltában állná ki. A
rom ok között négy vastag falú szobát m ár R. de Vaux is toronyként azonosított,
egy torony jelenléte önmagában azonban nem teszi lehetővé a telep hadászati
értelmezését, ráadásul az sem biztos egyáltalán, hogy valóban toronnyal állunk
szemben. A telepet körülvevő falak egyértelműen nem hadászati célokra ké
szültek, a vízvezeték, és ivóvízellátó rendszer pedig teljesen védtelen, ami m e
gint csak nem katonai célokra szánt konstrukciót sejtet. A rom okat a
H asm oneusok hivatalos vámhelyével, illetve kereskedőteleppel kívánja azonosítani
Léna Cansdale.P) A környéken megtermelt, illetve megtermelhető javak mennyi
sége, a jelentős kereskedelmi utak hiánya, a telep elhelyezkedése viszont mind
ellentmondani látszanak megközelítésének. Egy harmadik, s az előbbieknél sok
szem pontból kidolgozottabb és hihetőbbnek tűnő, de mégis elégtelen elmélet
szerint a rom ok egy villa rustica maradványai lennének.^) Az elmélet érdekében
felhozott érvek egyfelől a leletanyag változatos gazdagságából, másrészt egyes
locusok újszerű értelmezéséből indulnak ki. így egyesek a 30. számmal jelölt h e
lyiséget ebédlőnek vélik, a benne talált kő bútorzatot pedig nyugágyaknak, m á
sok az általában rituális fürdőkként (miqwa’ől) azonosított locusokban medencéket
látnak. Ugyancsak vitatott a leletek között szereplő néhány oszlopfő eredete és
értelmezése is. A telep szinte teljes díszítetlensége, továbbá a nagy kiterjedésű
temető jelenléte és a fellelt kerámia jellege azonban ellentmond az ilyen azono
sítást vallóknak. A feltárások eredményeit összegző hivatalos régészcsoport je
lenlegi vezetője, J.-B. H um bert a villa-elméletet úgy m ódosította, hogy az hasz
nálatbavételének csak első két fázisában (vaskor és hasmoneus-kor) m űködött
volna villaként, majd ezután telepedett volna meg itt a Kr. e. 1. század végén az
esszénus közösség. A kortárs hasm oneus és heródes-kori villákkal való kritikus
összehasonlítás azonban e szerzők véleményét egyáltalán nem igazolja.
A sokféle, vonatkozó elmélet ismeretében, és a leletanyag alapos vizsgálata után
Magness szép és közérthető szintézisét nyújtja Q um rán régészetének. A de
Vaux-féle elméletet nagy vonalaiban verifikálhatónak tartja. K önyvében szépen
rekonstruálja a létesítményt használó közösség m indennapi életét is, tekintettel
közösségi szokásaikra, higiénéjükre, a nők jelenlétére. Az ásatási leleteket széles
horizonton értelmezi, helyet biztosítva nem csak a korai zsidóság, hanem a
rabbinikus korszak irodalmának tanúbizonyságát isA, a központi qumráni telep
mellett olyan, vonatkozó helyszíneket is tárgyal, m int É n Feskha, vagy É n elGhuweir, amelyek a K özösség egyéb, mezőgazdasági telepeivel azonosíthatók.
A kötet használhatóságát nagymértékben elősegíti a csatolt 66 jó minőségű il
lusztráció, valamint az okosan összeállított bibliográfiák az egyes fejezetek vé
gén. A kötet méltó darabja az Eerdm ans kiadó vonatkozó sorozatának, s min
denki, aki közérthető tárgyaláasát kívánja kapni Q um rán archeológiájának,
haszonnal forgathatja. (X.G.)
(1) Anhaeology and Ibe diád Sta Scrolls (The Schweich Lectures), London: UP 19732. (2) Összefoglaló
műve: Wbo IVrote thi Diád Sea Scrolls? New York: Scribner 1995. (3) Qumrán and tbc Essenes: A RrEvaluation of Ibe Evidcnce (TSAJ 60), Tübingen: Mohr 1997. (4) Pl. P. DONCEEL-VOUTE, „Les ruincs
de Qumrán réinterprctées”, in Archeológia 298 (1994), 24-35. (5) „L’espace sacré a Qumrán.
Propositions pour l’archcologie”, in R/i 101 (1994), 161-214.
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The Dead Sea Scrolls. Hebrew, Áramaié, and Greek Texts nnth Tinglish Tramlalions. Volume 4B: Angetic
Lituigy: Songs of the Sabbath Sacrifice (PTSDSSP 4B, szerk. J.H. Charlesworth), LouisviUe, KY:
Westminster John Knox Press - Tübingcn: J.C.B. Mohr 1999, xxiii + 196 pp., ISBN 3-16146914-3. %99.

A holt-tengeri tekercsek liturgikus jellegű töredékeivel több könyvismertetésben
foglalkoztunk már. E z alkalommal a princeton-i kétnyelvű sorozat egy olyan
kötetét ismertetjük, amely az egyik legérdekesebb qumráni liturgikus kom pozí
ciónak, a Szombati égöáldo-gaí dalainak kiadását tartalmazza. A munka fő részét
(bevezetés, szöveggondozás, fordítás) Carol N ew som végezte. O az, aki a töre
dékeket a D JD -ben is szerkesztette/1! illetve aki m ár 1982-ben megvédett
harvard-i disszertációját is ennek az iratnak szentelte.!2) Személye garancia arra,
hogy magas színvonalú, pontos kötettel gyarapodott az időnként ambivalens
princeton-i sorozat.
A Szombati égőáldovpt dalai címen emlegetett m ű (4Q400-407, 11Q17, M ásik) li
turgikus irat. Tizenhárom különálló him nuszt őrzött meg, az év első tizenhárom
szombatjára egyet-egyet. Tartalma rendkívül érdekes, m ert szerzője a mennyei
tem plom ban végbem enő angyali liturgia szövegeként írta meg művét.
M inden töredékessége ellenére egy rendkívül szépen szerkesztett kompozíció
képe áll előttünk a kézratokon, elsősorban a m akrostruktúrát tekintve. Az egyes
darabok —hasonlóan szerkesztett feliratukat leszámítva —különböző képet m u
tatnak szerkezetüket, tartalmukat, stílusukat tekintve. Ugyanakkor a 13 fennma
radt kompozíció szép kiasztikus formába rendeződik. Az első ö t dal az angyali
papságról, azok feladatairól, istendicséretéről beszél., az utolsó ö t pedig a
mennyei szentélyt írja le, valamint a végén az isteni trónszéket és az angyali fő
papságot. e két rész közepén három kompozíció helyezkedik el, amelyekben a
hetes szám dominál, s amelyben vezető angyali fejedelmek dicsérete szerepel. A
hetedik kompozíció a mennyei Szentek Szentjét látszik bemutatni.
E szövegek teológiailag rendkívül jelentősek, m ert fejlett angelológiájuk szinte
példa nélkül való a kor irodalmában. Az angyalok úgy jelennek meg elsősorban,
m int akik Isten dicséretét hivatottak ellátni, illetve papi funkcióval rendelkeznek.
Tevékenységük kiterjed tanításra is, sőt, a mennyei szentélyben áldozat bem uta
tására! (Utóbbihoz vö. kül. 11Q17 21-22). Ugyanakkor más qumráni szövegek
hez hasonlóan utalásokat találunk arra is, hogy az angyalok szerepet fognak ját
szani az eszkatológikus háború küzdelmeiben is. Érdekes az is, milyen sokféle
megnevezést használ a szerző, m ikor az angyalokról beszél. E zen a téren először
is követi az Ó szövetségben és Q um ránban általánosan megszokott megnevezé
seket („isteni lények” , „angyalok”, „szentek”, „lelkek”), ugyanakkor egyedi
kombinációkat is szép számmal találunk. A szövegek továbbá alá- fölérendeltsé
gi viszonyt is állítanak az angyalok között. Némelyeket „fejedelmeknek” (D’R’03)
neveznek meg, ami implikálja társaikhoz képesti kiemelt tekintélyüket. Figye
lemre méltó ugyanakkor a személynevek hiánya, mindössze egyetlen hely van,
ahol Melkizedek nevét feltételezhetjük aaz olvasat azonban o tt is megkérdője
lezhető.
A m ű legkorábbi kéziratait Kr. e. 75 körűire lehet datálni, keletkezése ennél ko
rábbra tehető. Szektás eredetét illetően a vélemények megoszlanak, ugyanis nem
tartalmaz kifejezetten szektás terminológiát. Ugyanakkor az egyes kompozíciók
feliratai a K özösség saját műveiben gyakran előforduló b’SÍÖDb attribúciót tar
talmazzák, ami a kérdést legalábbis nyitva hagyja. Ami a m ű egészének szándé
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kát illeti, megjegyezzük, hogy N ew som értelmezéséhez képest újabban C.
Fletcher-Louis egy teljesen újszerű magyarázatát kínálta a daloknak, amely sze
rint a kompozíciókban valójában az át-angyaliasodott K özösség tagjai szólalnak
meg® —a vita e kérdésben még nem eldöntött.
Ami a szövegközlést illeti, a kötet második felében (138-189) a 13 dalnak a kü
lönböző töredékek alapján hipotetikusan összeállított „kom pozit szövegét” ta
láljuk. E nnek közlése különösen szerencsés, m ert az olvasó nincs rászorulva ar
ra, hogy a m ű fragmentált maradványaiból saját maga állítsa össze, hogyan is
néztek ki az egyes darabok.
A kötet gyengéjéül végül egyeden dolgot kívánunk kiemelni, a rendkívül szegé
nyes bibliográfiai tájékoztatást. Jóllehet kiváló könyvészeti gyűjtemények forog
nak közkézen a qumranológia tárgykörében, mégis, e kötet értékét (mint a soro
zat többi darabjáét is) nagyban növelte volna egy minél teljesebb bibliográfiai
függelék közlése.
(1) DJD 11: 173-401. (2) Songs o j the
Press 1985. (3) A U thc G lory o f A d a m .
Brill 2002.

Sabbath Sacrijice: A C ritical E d itio n (HSS 27), Atlanta: Scholars
U turgical A nthrapologf in the D ead Sea ScrolU (STDJ 42), Leiden:

Qumran Cave 4. X X IV : Sapiential Texts, Part 2 (DJD 34, szerk. J. Strugnell, et al), Oxford:
University Press 1999, xvi + 584 pp., xxxi plates, ISBN 0-19-826982-X. £ 99,50. The Texts from
the Judaean Desert. Indices and an Introduction to the DJD Series (DJD 39, szerk. E. Tov, et al), Oxford:
University Press 2002,452 pp., ISBN 0-19-924924-5. £ 80.

A holt-tengeri tekercsek kiadására létrehozott hivatalos sorozatnak im m ár alig
néhány kötete vár megjelenésre. Az, hogy az anyag feldolgozottsága mennyire
előrehaladott állapotban van, mi sem bizonyítja jobban, m int hogy a sorozat le
gutolsó, szisztematikus „index-kötete” is napvilágot látott, elengedheteden
fontosságú információk óriási mennyiségét tartalmazva. Mielőtt e kötetet is
m ertetnénk azonban, a sorozat egy korábbi darabjára kívánjuk felhívni a figyel
met, amely a qum ráni Közösség egyik legjelentősebb bölcsességi iratának fenn
maradt töredékeit adja közre.
A D JD vaskos, 34. kötete egyeden, héber nyelvű m ű kilenc különböző kéziratá
nak töredékeit adja közre (4Q415-418; 4Q423, 1Q26). E töredékek közül szá
mos már a kutatás kezdeteinél a tudóscsoport rendelkezésére állt, J.T. Milik már
1954 előtt nagyobb töredékeket kapcsolt egymáshoz közülük, s ismerte fel, hogy
egy jelentős, nem bibliai bölcsességi irat maradványait alkotják. E töredékek
1954-ben J. Strugnellre lettek bízva, aki fontos csoportosító m unkát végzett
rajtuk, de figyelmét elsősorban más, az ő részét képező szövegek kötötték le.
Strugnell 1992-ben hívta meg társ-szerkesztőnek D.J. H arringtont, s szinte egy
évtizednyi közös munkájuk eredménye a jelen kötet (kiegészítve egy T. Elgvin
által azonosított és kiadott kézirattal).
A kötet elején egy részletes általános bevezetést találunk, amely a töredékek
több alapvető kérdésében nyújt általános eligazítást. Az irat címéül a kiadók a
AQTanítás (AQInstructiori) megnevezést javasolták, héberül pedig a ],3Dl? KJlD-t,
ugyanis a bölcsességi tanítás címzettjét az irat többször ]’3Q-ként nevezi meg. A
különböző kéziratok töredékei a m ű több részét megőrizték. Szerkezete is
nagyjából vázolható. A kiadók szerint az irat egy általános teológiai bevezetéssel
indult (4Q416 1), amely egyes szám harmadik személyű elbeszélés formájában
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szól Isten cselekvéséről a világmindenségben és az ítéletkor. Ez a rész nagyon
hasonlít a K özösség egyes kulcs-iratainak antropológiai és kozmológiai tanításá
hoz. E zt a bevezetőt bölcsességi intések, oktatások sora követi. Ezek a minden
napi élet eseményeinek tág skáláját fedik le, anyagi, családi, társadalmi relációkat.
Ami a m ű műfaját, illetve jellegét illeti, törzsanyaga olyan bölcsességi tanítást
tartalmaz, amely nem ism ereden az Ó szövetségből sem, leginkább a Példabe
szédek 1-9.22-24 fejezeteit, vagy Sirák fia könyvének első főrészét idézi. T ar
talmát tekintve nem valószínű, hogy a tanítás a qumráni K özösség sivatagban
izoláltan élő tagjait célozza meg. Sokkal valószínűbb az, hogy egy szélesebb, de a
K özösséghez kapcsolódó társasághoz szól, amihez vö. a Damaszkuszi Irat által is
sejtetett tág esszénus csoportot. A m ű teológiai jelentőségét az adja, hogy a H é
ber Biblia bölcsességi irodalmának „földhöz ragadtságával” szem ben egy sajátos,
metafizikai perspektívát képvisel. E zt jól példázza egyik kulcs-kifejezése, az „el
jövendő titok” is (n’iT) Pl), ami eszkatológikus és etikai tanítások tárgyaként
egyaránt számos alkalommal megjelenik a m űben (és vö. 1QS xi 3-4).
A szerkesztők alapos m unkát végeztek a kéziratok sokszor nagyon apró töredé
keinek kiadásakor. Ugyanakkor azonban megjegyzendő, hogy számos olvasatuk,
helyenként rekonstrukcióik, és a m ű egészének értelmezését illetően több kritika
érte őket. A leginkább átfogó ebből a szem pontból E ibert Tigchelaar-é, aki egy
teljes monográfiát szentelt a szerkesztők munkájának kiértékelésére és javításá
ra.® Mindezekkel együtt azonban a D JD 34. kötete elementáris szolgálatot tesz
a korai zsidóság bölcsességi tradíciója iránt érdeklődő minden kutató számára.
0360

A sorozat utolsó kötete rendszerező jellegű. Egyrészt bevezetőül szolgál a
Discoveries in the judaean Desert sorozat egészéhez, másrészt pedig tematikus inde
xeket, listákat és konkordanciákat tartalmaz. Ezek rendkívüli segítséget jelente
nek a kutatónak akkor, amikor a qumráni anyag egészét illetően akar keresni
vagy kiértékelni.
A kötet első cikkét a sorozat főszerkesztője, E. T ov jegyzi, „The Discoveries in the
Judaean Desert Series: History and System o f Presentation” (1-25). E bben bem u
tatja az anyag feldolgozásának alakulását a kiadásra eredetileg megbízott kutatócsoporttól napjainkig; továbbá azokat az alapvető szem pontokat értékek ki,
amelyek alapján a kiadók a rájuk bízott töredékeket feldolgozták. Részletes táb
lázatokat közöl a kötetek hosszabb, monografikus tanulmányairól, a kötetek
anyagának lelőhely szerinti megoszlásáról, az archeológiára vonatkozó tanulmá
nyokról, egyes töredékek és szövegek esetleges újra-kiadásáról, a közrem űkö
dőkről. A következő tétel (E. T ov és S.J. Pfann, „List o f the Texts from the
Judaean D esert” [27-114]) egy részletes lista, amely tartalmazza m inden egyes
qum ráni szöveg számát, megnevezését, az előzetes konkordanciában® használt
megjelölését, leltári számát, (esetleges) előzetes jelzetét, az adott töredékről ké
szült PAM -fényképek sorszámát, időbeli felbontásban, valamint a definitív kia
dás adatait. A következő lista (A. Lángé és U. M ittmann-Richert, „A nnotated
List o f the Texts from the Judaean D esert Classified by Content and G enre”
[115-164]) a leleteket tartalmuk, illetve műfajuk szerint csoportosítja. E. T ov és
E. Ulrich, „T he Biblical Texts from the Judaean D esert” (165-201) két külön
listát közöl. Az első tartalmaz minden egyes bibliai kéziratot, a H éber Biblia
könyveinek sorrendjében, a második pedig az ezen szövegeken megtalálható
bibliai szakaszokat közli. E. Tov, „Lists o f Specific G roups o f Texts from the
Judaean D esert” (203-228) hétféleképpen csoportosítja az anyagot: papiruszra
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írt szövegek, opisztografák (azaz mindkét oldalukon írt íráshordozók),
paleohéber karakterrel írt szövegek, görög szövegek, arám szövegek, nabateus
szövegek, és „titkosírással” írt szövegek. M.G. Abegg, „Concordance of Proper
Nouns in the Non-Biblical Texts from Qumran” (229-284) a töredékek által
megőrzött személyneveket gyűjti össze. Ez a konkordancia különös fontosságú,
hiszen a szövegek által tartalmazott személynevek szerepe elsőrendű pl. egyes
iratok történeti elhelyezésében. E.J.C. Tigchelaar, „Annotated Lists of Overlaps
and Parallels in the Non-Biblical Texts from Qumran and Masada” (285-322)
azokat a helyeket listázza, ahol ugyanazon művek különböző kéziratai egybeeső
szövegeket tartalmaznak. Ez a lista különösen fontos abban, hogy az egyes ira
tok sokszor különböző recenziókat tartalmazó kéziratainak viszonyát kiértékel
hessük. E. Tov, „Scribal Notations in the Texts from the Judaean Desert” (323349) különböző ímoki jeleket gyűjt egybe. Ezek jelentőségüket abban lelik, hogy
rávilágítanak egy sajátos, qumráni ímoki iskola meglétére és gyakorlatára. Ezen
ímoki jelölések közül nem egy nagy segítséget nyújt egyes iratok szerkezetének
meghatározásában, illetve az írnokok által a szövegben végrehajtott javítások
felismerésében. Mi több, az Istennevek különös karakterekkel való leírása jól
mutatja azt, hogy a Közösség tagjai osztották a zsidóság meggyőződését Isten
szent nevének kiejthetetlenségéról. Az utolsó lista (B. Webster, „Chronological
Index of the Texts from the Judaean Desert” [351-446]) a szövegeket fennma
radt kézirataik kronológiája szerint csoportosítja. Egy bevezetésben azonban
először nagy alapossággal áttekinti egy qumráni kézirat datálásának módjait, pa
leográfiai megfontolásokat és a C-14 vizsgálat eredményeit. E bevezetést egy
kronologikus szinopszis zárja le, majd egy részletes lista következik, amely tar
talmazza a kézirat nevét, keltezésének határpontjait, ezek középpontját, jelzetét,
a keltezésre vonatkozó rövid idézetet a kiadóktól, a kiadás helyét, és a kiadó
személyét.
Amire még várnunk kell - illetve folyóiratunk e számának nyomdába adásakor
talán már erre sem kell várni —az a teljes qumráni anyag konkordanciájának
megjelentetése. Ennek a sziszifuszi feladatnak teljesítésére a leideni Brill kiadó
rangos nemzetközi kutatócsoportot gyűjtött össze. Ennek birtokában a holt
tengeri töredékek kutatója bátran vághat neki a hatalmas anyagmennyiség fel
dolgozásának. (X.G.)
(1)

To bicnase L e a m in g fo r the U nderslanding O nts. Reading and Recons/m tling the Fragm entaty B a ri) Jevish

S a p iential T e x t dQ Jnstruction

(STDJ 44), Leiden: Brill 2001. (2) R.E. Brown,

Concondanct to tlx lle h r e v and Á ra m a it Bragments fro m Q um ran C avts I I X .
V npuhlished M ateriülfrom Cave 11 \

et a l, A

Prelim inary

íncluding especially, the

Göttingcn: magánkiadás 1988.

4. S z a m a r it á n u s o k
C rown , Alán D., Samaritan Scribes and Mannsmpts (TSAJ 80), Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck) 2001, xiii + 555 pp. ISBN 3-16-147490-2.

Alán D. Crown az Angliából Ausztráliába tanítani ment újszövetséges pro
fesszornak, John Bowmannak a tanítványa, különös iskolát alapított a Sydney-i
egyetemen. A világon egyedülálló samaritánus kutatási központot hozott létre,
új, lelkes tanítványokkal bővítve ennek a viszonylag szűk kutatási területnek a
művelőit. Nevéhez fűződik több gyűjteményes kötet a samaritánusokról, vala
mint számtalan tudományos cikk. Ezek közül gyűjtött össze néhányat Crown
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ebbe a monumentális kötetbe. A 12 írás mindegyike eredetileg a Bulletin of the
John Rylands, University Library of Manchester (BJRUL) lapjain jelent meg, az
eredeti publikálás hivatkozását cikkenként az első lábjegyzetben találjuk. Még
sem egyszerű újranyomásról van szó ezeknek a cikkeknek az esetében, mert
Crown minden esetben beledolgozta a megjelenések óta eltelt idő újabb kutatá
sainak eredményeit.
A kötet a kéziratokat másoló samaritánus írnokok technikáját ismerteti meg
különböző aspektusokból. Először leíró módon elénk tárja a samaritánus iro
dalmi munkák történetét, majd bemutatja az egyes alkotások fontosabb kézira
tait. Foglalkozik a kéziratok morfológiájával és koronkénti paleográfiájával.
Külön fejezetben sorolja fel az eddig ismert 918 samaritánus írnokot és a szöve
gekben megnevezett családokat. Információt kaphatunk az egyes kéziratok árá
ról és valóságos értékéről. Megismertet a samaritánus kötési technikákkal is.
Az egész könyv mutatja, hogy a samaritánus írnokok mennyire innovatívak
voltak, de másolói technikájuk az ősi ímoki szokásban, hagyományban és gon
dolkodásban gyökerezett. Ez alapján elmondható, hogy a samaritánus írnokok
saját „maszoréta” hagyományt alakítottak ki.
Crown műve a samaritánus kéziratok kodikológiája. (Zs.J.)
I IjELM, Ingrid, The Samaritans and Earfy Judaism. A Literaiy Anaíysts ()SOTSup 303; CIS 7)
Sheffield: Sheffidd Academic Press 2000, 318 pp, ISBN 1-84127-072-5.

Ingrid Hjelm a koppenhágai egyetem Bibliai Tudományok Tanszékének kuta
tója ahhoz a tudósgárdához tartozik, akik a múltban leírt szövegeket csupán iro
dalmi alkotásoknak tartják és történelmi forrásértékük csupán a bennük megfo
galmazott kérdések korabeli meglétére utal. Jól példázza ezt a kiindulási alapot
az előszó utolsó gondolatköre: „Feladva a bibliai tradíció prioritását —mely arra
a hamis feltételezésre alapult, hogy nem csak a Biblia, de a benne lévő történe
tek is múltunkhoz/eredetünkhöz tartoznak —lehetővé válik, mindkét tradíció
önálló jogának megfogalmazása. Egymásnak ellentmondó történetek azok egy
másnak ellentmondó történetek, amik azokhoz tartoznak, akik írták őket. A
történelmi valóság pedig ahhoz a világhoz, amely létrehozta ezeket a története
ket. nem szükséges hogy bármilyen igazságot tartalmazzanak a múltból.”
Hjelm annak a T.L. Thompsonnak a felesége, aki az izraeli történetírás kutatatás
radikális irányának egyik legfőbb képviselője. Gondolkodása végig érezhető a
könyv érvrendszerén és következtetésein. A könyvet a szerző neki dedikálta.
A könyv első két fejezete a samaritánusok történetének kutatástörténetét tekinti
át két fázisban. Az első fejezet a „két-epizód paradigma” címet kapta, melyben a
Samaritánusok eredetét vagy a fogság utánra vagy a fogság előttre teszik, majd a
Kr. e. 5-2. század közé helyezik el a végső szakítást. Ebbe a kategóriába sorolja
J.A. Montgomeryt, M. Gastert, A. Altot, H.H. Rowleyt, C.C. Torreyt, G.
Hölschert, W.F. Albrightot, M. Smitht, F.M. Crosst és H.G. Kippenberget. A
korszakzárás és áttörés alakjaként R.J. Cogginst tünteti fel, aki szerint nem volt
szakítás és a samaritánusok a judaizmus jeruzsálemi időszakát követően (Kr. e.
3. századtól) fejlődtek ki önálló közösséggé, hasonlóan a többi korabeli irány
zathoz.
Radikális alternatívaként emlegeti a szerző A.D. Crown tézisét, aki szerint Kr. u.
3. századra tehető a szakítás, valamint É. Nodet-et, aki felelevenítette a korábbi
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folyamatosság elméletét az Észak és a samaritánusok között. Hjelm csak láb
jegyzetben utal minden kommentár nélkül J.D. Purvis és F. Dexinger
meghatrározó írásaira, és teljesen mellőzi S. Talmon valamint e recenzió szer
zőjének vonatkozó írásait.
E bevezetés után Hjelm közel 30 oldalon keresztül ismertet meg az „összes”
olyan művel „melyeket samaritánusnak nevezhetünk”. Közülük hosszasan tag
lalja a Samaritánus Pentateuchus jellemzőit, majd 3 oldalt kapnak a teológiai
művek, 6-ot a krónikák, 1 bekezdést a halákhikus írások, végül 3 sort a kom
mentárok. Sem a bemutatás céljára, sem az aránytalanságokra direkt nem derül
fény, feltételezhető, hogy a könyv későbbi részeiben való hivatkozás miatt ilyen,
bár se a kommentárokra, se a halákhikus művekre nem tesz utalást a későbbiek
ben. A 6. fejezet fényében feltűnő, hogy nem értékeli ki az egyes krónikák ere
detét, egymáshoz való viszonyukat, ez majd a végkövetkeztetés során is vissza
üt.
Újabb váltásként a 4. fejezettel érkezünk el a címben megadott téma feldolgozá
sához. Ám nem lesz világos, hogy a megnevezett „korai zsidóság” időben mit
jelent, mivel a zsidó irodalmat a Masakét Kutim tárgyalásával egészen a 3-4. szá
zadig vagy még tovább szalad előreW, de nem elemzi a korábbi halákhikus és
aggádikus anyagokat. Érthetetlen, hogy nem használja fel e témakör eddig meg
jelent egyetlen irodalmát L.H. Schiffman, „The Samaritans in Tannaitic
Halakhah” JQR 75 (1985) 323-350 cikkét. Hasonlóan problematikus a keresz
ténység párhuzamos anyagaként csupán az Újszövetség részeinek elemzése, mi
vel egyrészt ezek a Kr. u. 1. század közepétől a 2. század első évtizedeiig tartó
időszakot fedik le, másrészt nem ír a további keresztény irodalomról, mely gyak
ran foglalkozik a samaritánusokkal.'2) Ezt követően a fejezet a Kr. e. 2. századra
ugrik vissza és kicsit követhetetlen tagolásúvá válik, de elemzéseiben érdekes, új
és gyakran elfogadható megállapításokat tesz a korszak irodalmával kapcsolat
ban. Tárgyalja a Ben Szíta 50,25-26-ot; a Gén 34 interpretációját a Judit és Jubi
leumok könyveiben, valamint a Lévi Testamentumában; az ószövetségi Sikemtradíciót; a Lévi és Cádók hagyományokat az általa zsidónak nevezett források
ban és a holt-tengeri tekercsekben; végül a zsidóságra tett utalásokat a korabeli
nem-zsidó forrásokban. Végkövetkeztetésként azt vonja le, hogy „bizonytalan,
hogy a samaritánusokat a zsidóságon belül (Ariszteász levél; 2 Makk) vagy azon
kívül (Ószöv. Ben Szíra, holt-tengeri tek.) kell-e elhelyezni. „A legtöbb, amit
mondhatunk, hogy ez a ‘Nehémiás judaizmus’ úgy tűnik, a 3-2. sz.-ban virágzott
és más judaizmusoknak fel kellett váltani a helyét (182).
Az 5. fejezetben Josephus műveinek samaritánus képét veszi górcső alá. Az
egyes terminusokat tartalmazó szövegek ismertetését követően elemzi magát a
terminológiát. A legújabb szakirodalomban már igen vitatott nézőpontot erőltet,
Josephus ellenséges hozzáállását a samaritánusokhoz. A 6. fejezetben a
samaritánus történetírást mutatja be. A választott két krónikán kívül a többi öt
ről nem ejt szót az elemzés során. A samaritánus történetírás fő problémájának
nem azt látja, hogy fel lehet-e fedezni ókori forrásokat a mai szövegek mögött,
hanem azt, hogy „ez a történetírás soha nem érte el a zsidókhoz hasonló
kanonizációs szintet, ami biztosíthatta volna a szöveg változadanságát a száza
dokon keresztül.”
Az utolsó, mintegy konkludáló és az egyes önállóan taglalt témákat összefogó
fejezetnek „Az irodalmitól a történeti realitásig” címet adta. Bár már az eddigi
elemzések során is kiviláglott Hjelmnek a mű megírása előtt meglévő előfeltéte
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lezése, miszerint az Ószövetség a perzsa korban Jeruzsálemben megjelent, ké
sőbb zsidóságnak nevezett etnikum és vallási közösség legitimációs irata. Most
azonban merészebb konkrét állításokat fogalmaz meg. Szerinte a monarchiával
kapcsolatos tradíciók a Pentateuchustól, illetve Hexateuchustól függedenül fej
lődtek. A Samaritánus Pentateuchusról megállapítja, hogy ez volt az eredeti Tó
ra, amit a jeruzsálemiek a makkabeusok idején vettek át, hogy identitásukat
megalapozzák és legitimálják hódító politikájukat. Ezzel a judaizmus létrejöttét a
hasmóneus állam előtti időszakra datálták, és demonstrálták, hogy ez a
judaizmus Jeruzsálemből indult ki, és ez az igazi judaizmus, aminek az elutasítói
„születésüktől fogva” skizmatikusok voltak. A Jeruzsálemen kívüli templomok
nem ennek az ideológiának az eredményeképpen jöttek létre, hiszen már sokkal
korábban léteztek, hanem éppen emiatt rombolták le őket.
A samaritánusokkal kapcsolatos végkövetkeztetése pedig az, hogy
samaritánusok és zsidók soha sem alkottak egy államot. Egyikőjük sem akarta
feladni saját tradícióját és vallási, kulturális központját. A protomaszoréta revízi
óval párhuzamosan, mely minimalizálni akarta a Garizim és a Sikem-tradíció je
lentőségét, a samaritánusok ezeknek a hagyományoknak a primátusát hangoz
tatták (284-285).
Bármennyire is egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy a samaritánusok önállósá
gát és a Samaritánus Pentateuchus önálló jogosultságát hangsúlyozzuk, valamint
kibogozzuk a fogság utáni igen bonyolult irodalmi anyagból és történelmi
konstellációból ennek a közösségnek a történetét és viszonyát a zsidósághoz, ez
a fajta dekonstrukcionalista hozzáállás, mely egyes szövegek történetiségét meg
kérdőjelezi, és más hasonlóaknak viszont történeti alapot tulajdonít és gyakran
önmagának is ellentmond, nem tűnik követendő irányvoanlnak. Ezen túlmenő
en a samaritánus történeti és teológiai hagyomány olyan szövegeit vagy azok
elemeit nem használja fel, melyek időben nyilvánvalóan közelebb állnak a tár
gyalt korszakhoz, viszont olyanokat igen, melyek az eddigi kutatási és nyelvé
szeti eredmények alapján egyértelműen egy késői (középkori, modem kori) ha
gyományozás eredményeként jöttek létre.
Hjelm könyve tehát innovatív, megmozgatja a fantáziát, sőt kifejezetten provo
katív. A samaritánusok történetével kapcsolatos különböző elméletek értékelése,
és az azokkal való polémia a könyv igazi erénye. Újragondoltatja a már bevált
nak tartott megállapításokat, következtetéseket, felhívja a figyelmet olyan rész
letekre, bizonytalanságokra és összefüggésekre, melyek a maximalista, illetve
minimalista megközelítésből nem vagy nem úgy láthatók. Hjelm könyvének ere
deti dán változata 1996-ban elnyerte a Koppenhágai Egyetem évente meghir
detett ószövetségi exegetikai versenyének első díját. (Zs.J.)
(1) A traktátus keletkezési ideje vitatott, H.L. STRACK —G. STEMBERGER, Einleitung in Talmud und
Midrasch, München 1982, 221 szerint a 3. század, J.A. MONTGOMERY, 7!* Samaritans, New York
1907, 196-197 a Talmudból kizárt baraitáknak tekinti ezeket, így folyamatosan a Talmud lezárásáig
keletkezhettek. Részletesebben lásd ZSENGELLÉR „Samaritánusok az ókori zsidó irodalomban”,
in Uő. szerk. S^tfer Jisqlf Budapest 2002, 39-94, kül. 91-92. (2) Ehhez lásd J. ZANGENBERG,
„Frühchristliche Literatur” in Uő. EAMAPEIA. Antiké Quellén ~ur Geschicble und Kultur dér
Sammtaner in deutscher Oberset^ung (TANZ 15), Tübingen - Basel 1994, 222-296. B. HALL, Samaritan
RilifjonfromJohn llynanus to Baba-Rabba, Sydney 1987.
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ZSENGÉI.LÉR József, Gertim as lsrael. Northern Tradition of the Old Testament and Ear/y History of the
Samaritans (Utrechtse Theologische Recks 38), Utrecht: Universiteit Utrecht 1998, 235 pp., ISBN
90-72235-40-1.

A szamaritánusokra vonatkozó anyag tudományos feldolgozása az utóbbi évti
zedekben örömteli módon fejlődött. A vonatkozó források a bibliai kortól
mindmáig terjednek, és ezek, valamint az őket határoló tudományterületek átte
kintése egyre nehezebb a publikációk egyre növekvő bősége miatt.
Zsengellér egy etnikai-vallási csoport - a szamaritánusok - hagyományait a „mitradícióból” kiindulva kísérli meg visszavezetni a történelmi valósághoz. Ebben
igen tudatosan egy üdvözlendő metodikai döntést hoz, amennyiben a történe
lem rekonstruálása előtt a szamaritánusok saját hagyományait hagyja megszólal
ni. Ezzel a hét „Krónikára” utal (Macdonald számozása), amelyeknek kiadására
szakmailag megfelelően referál (Florentin és Niessen kiadásai később jelentek
meg). Ennél a kérdésnél a szamaritanológiának egy ezideig megoldatlan problé
májával szembesül, ti. a Krónikák szinopszisának kérdésével. Ebben az értelem
ben állít azonban föl az „Appendix A”-bán (183-188) egy tematikus szinopszist
Józsuától Baba Rabbáig, és ebben Crown vonatkozó munkáival szemben foglal
állást. Joggal utasítja vissza a Tulidának egy „széfer ha-jamimból” való, a Tulida
2a,10 egy köztudomásúan téves olvasata alapján feltételezett levezetését. Minda
zonáltal a Zs. által kínált séma (33) sem bizonyítható igazán, amíg a vonatkozó
szövegek egyenkénti szinoptikus vizsgálata meg nem történik. A központi kér
dés ugyanis az, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással a Krónikák és a Józsua-hagyomány. Ezen nem valamiféle deuteronomisztikus hagyományfolyam
értendő, hanem arról a teljesen valószínű eshetőségről van szó, hogy a szamari
tánusok egy bizonyos időben, vagy akár többször is, a maszoréta Biblia rendel
kezésükre álló Józsue-könyvét kivonatolták és parafrazeálták, ami egy részletek
be menő szövegösszehasonlítástmindenképpen egyértelműen ajánl egyes
forrásoknál (vö. pl. Józs 3-4). Ennélfogva fontos lett volna a Zs. által közölt sé
mában (33) a maszoréta szöveget, mint a BJ (Book of Joshua) és SH (Sepher
Hayamim) számára adott forrást feltüntetni.
A SP és a vonatkozó qumráni töredékek viszonya kutatásának állását Zs. igen
velősen foglalja össze: „...the number of typical Samaritan elements in the
Samaritan Pentateuch can be radically reduced” (41). A szamaátánusok érdek
lődése számára tipikus központi kérdésekként Zs. joggal a következőket nevezi
meg: Garizim, Mózes, Józsua, papság, szakadás, Izrael, északi királyság, József.
Ezeket a szempontokat Zs. mind a SP-ba, mind a későbbi szamaritánus forrá
sokba belegyökerezve találja.
Erre fűzi Zs. további megfigyeléseit, és teszi föl bevezetésképpen a módszerta
nilag korrekt kérdést: „...whether somé data supporting these statements (se.
that the Samaritans are descendants of the tribe of Joseph) could be found in
history or in the Biblical tradition itself.” Zs. munkájának az az érdeme, hogy a
ma rendelkezésre álló anyagot ebből a szempontból átfogó módon veszi vizs
gálat alá. A munka fő részében a szamaritánus hagyományok semmilyen forrás
szerepet nem játszanak, hanem csak a nem-szamaritánus anyagok átvizsgálásá
nál szolgálnak egyfajta útjelzőkként. Ez azért legitim és szükségszerű, mert egy
hosszú időtávról semmilyen igazi szamaritánus forrásanyag nem maradt fenn,
önértelmezésüknek későbbi adatai viszont éppenséggel valós történeti adottsá
gokat tükrözhetnek vissza. Zs. igen produktív lesz akkor, amikor a következők
szerepe után kérdez: Szichem („All the ‘periods’ of Israelite history... have at
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least one significant detail described to have happened in Shechem” , 68), M ó
zes, Józsua
. .prototype o f the faithful prophetic and political leaders.. 8 9 ) ,
és József. Zs. ebből nem von le elham arkodott és naív következtetéseket, in
kább megkérdi: „...w h eth er these resemblances in the traditions are
coincidences or simple borrowings from Jewish tradition” (94). Minthogy a
szamaritánusok esetében egy etnikai-vallási csoportról van szó, adja magát, hogy
Észak etnikai-vallási kapcsolatait írja le, és hogy a 2 K ir 17,1-41-re kiemelt fi
gyelmet fordítson. Zs. összefoglalásához nincs m it hozzátenni: „there were no
Samaritans in the Pre-Exilic period. T he religion o f the two parts o f the country
was virtually the same Yahweh cult. D ifferent non-Yahwistic practices
continued in both N o rth and South” (119). Ezzel természetesen felmerül a kér
dés, hogyan jött létre ez az elkülönülés, azaz milyen fejlődésekkel számolhatunk
a perzsa korszakban. A Wadi ed-Daüye papiruszokban található személynevek
elemzése során a szerzőnek sikerült az e sorok írója által egyszer m ár felvázolt
északi bipoláris társadalmi struktúrát (Samarier - Proto-samaritaner) pontosab
ban leírnia (140). Zs. egy harmadik csoportot m utatott ki, mégpedig a társadalmi
középréteghez tartozó betelepülőket, akik csatlakoztak a JH V H -kultuszhoz. E z
zel sikerült a további fejlődés pontosabb megértéséhez hozzájárulnia (150). Az
ism ert bizonytalanság ellenére („there is no certainty that a temple ever existed
on M ount Gerizim” , 150) mégiscsak számol a szamaritánus tem plom létezésé
vel, és azt m int a három csoport kultuszi találkozási pontját határozza meg. E
három csoport pedig a Jeruzsálemből áttelepült papok, és a két kiemelt protoszamaritánus réteg (157). Az a következtetés, amivel Zs. a proto-szamaritánus
fogalmat ebben a periódusban is alkalmazza, nagyon fontos, m ert csak így ve
zethet a további fejlődés a valódi szamaritánusok megjelenéséhez. A m ikor Zs.
jogosan a hellenizmus erős vallási-kulturális befolyását úgy Szichemben, m int
Jeruzsálemben hangsúlyozza, felvetődik a kérdés, hogy vajon a garizimi tem p
lom ot sajátjának tekintő pogány hellenista lakosságréteg jelenlétével nem oko
zott-e szinkretista problémákat. A makkabeusi „one-tem ple” politika keretei kö
zött, a Johannész H ürkanosz által végrehajtott garizimi tem plom rom bolást Zs.
m int „m ilestone in the development o f the Samaritans” jellemzi (167). Teljesen
jogosan m utat rá arra, hogy ettől az időponttól kezdve jelenik meg a polémia a
zsidóság és aközött a csoport között, amelyet ettől kezdve szamaritánusoknak
nevezhetünk.
Könyve végén Zs. joggal utal a szamaritánusok és Q um rán közötti lehetséges
kapcsolatra: „no direct connections can be suggested”, ám mégis „similar ideas
suggest a com m on background” (175). Zs. precíz és előremutató vitát folytat az
újabb kutatással, melynek során az ókori szamaritanizmus kialakulásának és fej
lődésének összképét nyújtja, amit egész egyszerűen csak helytállónak nevezhe
tünk. (F.D.)
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