
Előszó
(egy könyvhöz és egy sorozathoz)

Hat éve látott napvilágot a L'Harmattan kiadónál Átalakuló 
hagyományok című tanulmánygyűjteményem, amely a korai 
zsidóság és a születő kereszténység irodalmáról szóló írá- 
sokból jelentetett meg egy csokorra valót. A Krisztus szüle- 
tése körüli időszak zsidóságának gazdag irodalmi öröksége 
— legyen az a mi szempontunkból ״kanonikus" vagy ״bib- 
lián-kívüli" — az azóta eltelt időben sem szűnt meg foglal- 
koztatni. Ennek eredménye két monográfia lett: a qumráni 
Közösség irodalmáról, és az Ószövetség deuterokanonikus 
korpuszáról. E nagyobb lélegzetű munkák, és egyéb tanul- 
mányok mellett az elmúlt években is születtek kisebb írá- 
sok, amelyek azt tűzték ki célul, hogy a korai zsidóság iro- 
dalmának művészi vagy teológiai jellegzetességeit tárgyal- 
ják. Jelen kötet ezek közül kíván néhányat átnyújtani az 
érdeklődő olvasónak — megtartva az eredeti megjelenések 
tipográfiai jellegzetességeit (ami a héber és görög kifeje- 
zések megjelenítését illeti), de egységesítve a szakirodalmi 
hivatkozásokat a jelen sorozat szabványa szerint.

Kis kötetünk első darabja ugyanakkor egy új könyvsorozat- 
nak is, mely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
Bibliatudományi Tanszékén folyó szakmai munka eredmé- 
nyeit kívánja eljuttatni az olvasóközönséghez. A Tanszék 
célkitűzése, hogy a szoros értelemben vett oktatási teendő- 
kön túl folyamatos kutatómunkát is végezzen, ezzel is 
gazdagítva a Szentírás és környezete iránt mélyebben



érdeklődők számára magyar nyelven rendelkezésre álló 
szakirodalmat. A sorozat kötetei között helyet kapnak majd 
önálló monográfiák, konferencia-kötetek, és fontosabb nem- 
zetközi szakirodalmi tételek magyar fordításai. Amikor a 
szerkesztő útjára indítja e sorozatot, köszönetét fejezi ki a 
Főiskola rektorának, Prof. Dr. Orosz Lórántnak, és a Főis- 
kola gazdasági igazgatójának, Bóta Lászlónak, tudomány- 
szervezési elképzelései iránt mutatott tiszteletreméltó 
kooperativitásukért.

Budapesten, 2009. áprilisában,
Húsvét nyolcadában
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