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A Második Szentély korából és annak végéről ismert művekben a levél, mint iro-

dalmi eszköz, gyakran a mű elején, vagy végén az irat hitelesítéségét szolgálta, 

máskor a műben található prófétai, látnoki, vagy írnoki tanítások rövid összefogla-

lásának és népszerűsítésének volt az eszköze, de az is előfordult, hogy egy ünnep 

megtartásának részleteit tartalmazta, az ünnepet népszerűsítette. A Krónikák köny-

vében Hizkijáhu király küld levelet Efráimnak és Manasszénak, illetve Izraelnek és 

Júdának, hogy az egész népet a Pészah megünneplésére szólítsa fel Jeruzsálemben 

(2Krón. 30:1-9). Az Eszter könyvét záró levél (9:20-10:3) a Purim-ünnep népsze-

rűsítésre szolgál. A Makkabeusok második könyvének elején két levél található, 

azok a diaszpóra közösségeit szólítják meg, hogy emlékezzenek meg a Hanuka 

ünnepéről (2Mak. 1:1-9; 1:10-2:18). Ez az irodalmi eszköz, motívum a Jeremiás 

alakjához kapcsolódó szentírási és szentírási kánonokon kívülre került Második 

Szentély korabeli szövegekben is fontos szerepet kap (pl. Jeremiás levél-küldése 

(Jer. 29, Jer. 51:59-64); Jeremiás levele, Báruk könyve, Báruk második könyve 

(78-87)), és megfigyelhető, hogy a szentírási Báruk apokrif szövegekben megjele-

nő alakjával is összekapcsolódik.  

Előadásomban Báruk levelének eszmei és közvetlen irodalmi hátterét, továbbá 

annak művön belüli helyét vizsgálom meg, végül annak lehetséges korabeli szere-

pével kapcsolatos feltételezésekre is kitérek. Báruk szír fordításban fennmaradt 

apokalipszise, amelynek a levél (2Bár. 78-87) szerves részét képezte, a kutatás mai 

állása szerint a Második Szentély pusztulására adott „válaszként” megírt mű, 

amelyet az i. sz. 100 körüli időkre datálhatunk. Felmerülhet a kérdés, hogy a szerző 

miért pont ezt az irodalmi műfajt tekintette megfelelőnek? A 2 Báruk, azon belül 

Báruk levelének szentírási és korai zsidó irodalomban található irodalmi hátterét 

vizsgálva arra kívánok többek között rámutatni, hogy e szöveg létrejötte az azt 

megelőző Jeremiással és Bárukkal kapcsolatos hagyományok nélkül nem értel-

mezhető. A levél művön belüli helyét az apokalipszis (1-77) és a levél (78-87) 

felépítése alapján a tartalmi részek megfeleltetésével vizsgálom, továbbá annak 

lehetséges irodalmi funkcióját határozom meg. A diaszpóra, a fogság és a diasz-

póra-levél, ebben a történelmi helyzetben egyaránt értelmezhető szószerinti és 

átvitt értelemben használt fogalomként is. Ez a motívum akár a dánieli meg-

hosszabbodott fogság eszméjére is visszavezethető. Ennek a motívumnak i. e. 1. sz. 

első felére datálható megnyilvánulása a qumráni Jeremiás apokrifon egyik töredé-

kében található (4Q389 1). Báruk első könyvének befejező részében, amely Báruk 

levele, a Második Szentély korabeli Jeremiás-hagyomány folytatásaként Báruk, 

mint Jeremiás prófétai örököse küld levelet a diaszpórában élőknek. E hagyomány 

szálai szövődnek tovább a 2 Bárukban és később a Paralipomena Jeremiu című 

műben, ahol Báruk Jeremiás levelezőpartnereként jelenik meg (Par. Jer. 6:17– 23; 
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7:23–29). Előadásomban arra mutatok rá, hogy Báruk levelének irodalmi eszköz-

tára a Második Szentély korának forrásaiból és irodalmi eszköztárából merít, 

ugyanakkor a mű megírásának lesújtó történelmi körülményei új célokat és 

perspektívát követelt a szerzőtől, amelynek megfogalmazásakor a levél-forma az 

apokalipszis mellett különösen fontos szerepet kapott. 


