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A Héber Biblia egyéni panasz- és hálaadó énekeinek kutatása mindig kiemelt 
figyelmet szentelt az e forrásokban megjelenő halál- alvilágképzeteknek. E szöveg-
csoportot a címben imádságként definiálom, jelezve, hogy az általam alkalmazott 
megközelítésben elsősorban nem a panasz, hanem JHVH megszólítása a központi 
eleme ezeknek a szövegeknek. Az újabb kutatások ezeket az Alvilággal kapcsolatos 
szövegeket szótériológiai aspektusú forrásoknak is nevezik. Jelen előadásomban 
ezen imádságok („szótériológiai aspektusú források”) topográfiai utalásait kívánom 
elsősorban vizsgálat tárgyává tenni, különös tekintettel arra a három forrásra, 
amely a legbővebben írja le az imádkozó helyzetét a Seolban (Zsolt 88, Ézs 38,9-20, 
Jón 2,3-10). 

A téma kutatása során elsősorban Christoph Barth 1947-ben publikált 
monográfiája nyomán az a konszenzus alakult ki, hogy e szövegek nem a fizikai 
halálon túli, túlvilági szabadításról beszélnek, azaz az életben megtapasztalt 
szenvedésekből, az üldöztetésből, a betegségből való megszabadítást írja le az 
imádkozó Seolból való szabadításként. Ugyanakkor a forrásokban a Seol leírása 
során találkozhatunk olyan elemekkel, amelyek egyértelműen megmutatják azt, 
hogy az alvilág a Héber Bibliában is helyként konceptualizálódik, még akkor is ha 
nem olvashatunk részletes leírásokat alvilágjárásokról, és ez nem könnyíti meg 
annak a kutatónak a helyzetét aki az e forrásokban található szórványos 
megállapítások alapján szeretné megrajzolni az Alvilág térképét. 

Előadásomban két problémával szeretnék részletesen foglalkozni: az Alvilág 
lokalizálásával, illetve azzal a kérdéssel, hogy a forrásokban az Alvilágnak mely 
részei jelennek meg, és tehetünk a kísérletet ezek elhelyezkedésének és egymással 
való kapcsolatának pontosabb meghatározására. 

A lokalizálás problémájával kapcsolatban elsősorban arra a kérdésre keresem 
a választ, hogy a szövegek eltérő irányba mutató kozmológiai utalásai (az alvilág a 
föld alatt helyezkedik el, az alvilág a mélység vizei alatt helyezkedik el) mennyiben 
egyeztethetőek össze egymással? A Héber Biblia alvilága „belső” terének leírását 
rendkívül nehézzé teszi az, hogy a forrásokban sokkal inkább a hely általános 
hangulatára vonatkozó leírásokkal találkozhatunk, mint konkrét helyek megneve-
zésével. Előadásomnak a második részében ezért két olyan fogalmat szeretnék 
vizsgálni, amelyek talán a Seolon belül konkrét helyek megnevezésének 

tekinthetőek: a אֹול ֲעֵרי שְׁ אֹול és a (alvilág kapui”, vö.: Ézs 38,10, Zsolt 9,14„) שַׁ ן שְׁ טֶּ  בֶּ
(„az alvilág belseje”, vö.: Jón 2,3) kifejezéseket. 


