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Dr. Balla Péter budapesti újszövetséges pro-
fesszor rövid idő alatt immár második ki-
adásban jelentette meg az újszövetségi ira-
tok történetét (bevezetéstani alternatívák). 
a mostani kiadás „Az újszövetségi iratok tör-
ténete” címet viseli, és 323 oldalt tesz ki (Bu-
dapest 2008). Mint önálló mű, az Ars docendi 
sorozat második köteteként jelenik meg, 
ami a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudomásnyi Karának kiadványsorozata.  
Dr. Balla Péter professzor ebben a második 
kiadású bevezetéstanában teljes mérték-
ben megmaradt azon az állásponton, amit 
az eredeti első kiadásban képviselt. A ki-
bővítés és átdolgozás csak kismértékben, 
elszórtan szerepel a nagyobb pontosítás és 
jobb érthetőség érdekében, vagy egy-egy 
újabb példával illusztrálva az amúgy is is-
mert részletek, illetve szakirodalmi utalások 
közlésével, és a közben megjelent újabb ta-
nulmányok kiegészítésével szolgál. Az iga-
zán nagyobb kiegészítés az utolsó fejezet 
(epilógus), ahol a szerző némileg bővebben 
ismerteti az apokrif iratokat, mivel az első 
kiadásban csak a szakirodalmat sorolta fel 
az apokrifeket illetően. A könyvet elolvas-
va arra is felfigyelhetünk, hogy a második 
kiadás simább, azaz nyelvileg olvasmányo-
sabb és érthetőbb, hiszen így a szerzőnek 
módjában volt kijavítani nemcsak a nyelvi, 
hanem a nyomdahibákat is. 

A könyv taglalása szokványos, a többi be-
vezetéstanhoz hasonló. A szerző először is 
a kánontörténetnek szentel figyelmet, majd 
a szövegtörténetet ismerteti, és ezután rész-
letesen elemzi az egyes könyvek tényleges 
bevezetéstanát. Ezt öt csoportban tárgyalja 

(az evangéliumok, az Apostolok Cselekede-
tei, Corpus Paulinum, az egyetemes levelek 
és a Jelenések könyve). Ezt a részletes tár-
gyi elemzést az Epilógus zárja az említett 
apokrif irodalom elemzésével és a felhasz-
nált irodalom jegyzékével. 

A szerző egész koncepcióját egy külön 
rövid fejezettel próbálja megindokolni „Be-
vezetés a bevezetéstanhoz” címmel (17–30. 
old.). Itt vázlatosan szót ejt általánosan a 
bevezetéstanok főbb problémáiról, illetve 
arról, hogy önmaga számára meghatározza, 
mi tartozik és mi nem tartozik a bevezetés-
tan tudományágába. Ugyanakkor érvekkel 
támasztja alá, miért fontos a bevezetéstan-
nak kapcsolatban lenni az újszövetségi teo-
lógiával, az exegézissel vagy kortörténettel, 
és miért fontos olykor a bevezetéstanban 
is az apró exegézisrészleteket is figyelem-
be venni, hogy megbízhatóbbak legyenek 
egyes állításai. Itt veti fel a szerző azt az 
álláspontját, mely szerint „a bevezetéstan 
nem lezárt tudományág; előfordulhat, hogy 
több lehetőséget is nyitva kell hagynunk, de 
az is, hogy »megoldásoknak« tartott kutatási 
eredményeket is felül kell vizsgálnunk. A hi-
potéziseket annak kell tartani, amik – s nem 
többnek, tehát érvekre épített megoldási ja-
vaslatoknak. A kutatók többsége által képvi-
selt vélemény, a konszenzus sem tekinthető 
végső szónak egy adott kérdésben. Tanul-
mányaink során újra és újra szükség lesz 
arra, hogy mérlegeljük az érveket, s ki-ki 
maga alkossa meg képét az Újszövetségről. 
Ne az alapján döntsünk el egy kérdést, hogy 
ki állította fel a hipotézist (bármilyen híres 
tudósról legyen is szó), hanem az alapján, 
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hogy milyen érvek támasztják alá a választ.” 
(19. old.). Eszerint dr. Balla Péter nyitott tu-
dományágnak tartja a bevezetéstant, amo-
lyan folyamatnak, amelyben állandó érvek 
és ellenérvek, hipotézisek és ellenhipoté-
zisek forrásában történik a válaszkeresés.  
A szerző nem a nagy gondolkodók hiteles-
ségére akar támaszkodni, hanem az érvek 
logikus és beszédes súlyára. Természe-
tesen, nehéz figyelmen 
kívül hagyni a szubjektív 
értékeléstől függő érveket 
vagy megállapításokat. Hi-
szen igaz, hogy az érvek 
vezethetnek rá a logikus 
válaszok elfogadására, vi-
szont a logikus válaszok 
is annyi súllyal bírnak, 
amennyit az adott vitában 
egy közismert vagy híres 
tudós az adott problémá-
ban nyom a latban. A vitát 
– legyen az bevezetéstani 
vagy egyéb teológiai prob-
léma – bizonyára nem 
lehet elszemélyteleníteni, 
és nyilván, főleg a nehéz 
kérdésekben, éppen a megbízható „tekinté-
lyek” részéről várjuk a megbízható eligazító 
javaslatokat. Az tény, hogy mindez dinami-
kus folyamat része, aminek a bevezetéstan 
is alá van vetve. 

Dr. Balla Péter nagyon sok nézetet és 
szakmai véleményt hoz fel és ütköztet 
egymással az egyes problémák tárgyalá-
sa során. Szimpatikus a tárgyilagossága és 
óvatossága, amelyek között vizsgálatnak 
veti alá a különböző szerzők nézeteit. Fel-
veti azt a problémát is, mennyire tekinthető 
„konszenzusnak” az, ha egy kérdésben so-
kan egyetértenek, illetve sokan hasonlókép-
pen gondolkodnak. Azonban érzi, hogy ezt 
időnként relativizálni kell, mivel a többségi 
vélemény koronként változhat. Említést tesz 
arról, hogy a konszenzusnak azonban az is 
hibája lehet, ha egy nagy gondolkodó né-
zetét úgy veszik át sokan, hogy már nem 
ellenőrzik az érvek megbízhatóságát. 

A szerző nagyobb óvatosságot prezentál 
könyvében, és nehezebben hajlik a modern 

állítások „konszenzusára”. olykor a gazdag 
nézetvariációkat csak felsorolja, s ő maga 
vagy az olvasóra hagyja, hogy alakítsa ki vé-
leményét, vagy hangot ad annak, hogy ő a 
felsorolt alternatívák között mit tart valószí-
nűnek, vagy hol maradnak kérdőjelei. (Bi-
zonyára éppen ezért nevezte el munkáját 
bevezetéstani alternatíváknak.) Ez egyaránt 
tekinthető pozitívumnak és negatívumnak 

is: pozitívum az, hogy 
nem erőlteti az olvasóra 
saját véleményét; negatí-
vum az, hogy nyitva ma-
rad a probléma és nincs 
„útjelző”. Ez azonban csak 
ritkán fordul elő.

Inkább az a jellemző, 
hogy jól nyomon lehet kö-
vetni dr. Balla Péter teoló-
giai álláspontját az egyes 
kérdésekben is, még ak-
kor is, ha kimondottan 
nem ajánl semmilyen 
„konszenzust”. ugyanak-
kor ez a semlegesség azt 
sugallja, hogy a szerző va-
lószínűleg a hagyományos 

állásponthoz áll közel, és hogy az újabb né-
zeteket csak említés szintjén veszi, ill. nem 
veszi figyelembe.

A bevezetéstanok radikális problémái, 
mint tudvalevő, néhány ponton deríthetők 
ki. Az első ilyen radikális probléma az egyes 
újszövetségi iratok szerzőségének kérdése, 
második a keletkezés ideje, továbbá a cím-
zettek helyzetének megállapítása, valamint 
a további teológiai problémák, amelyek az 
egyes iratok jellegzetességét adják. 

1. a szerzőség kérdésében dr. Balla Pé-
ter inkább hagyományosabb, az egyház 
által átvett és eddig érvényesített nézete-
ket valló kutató. Arra hajlik, hogy például 
János evangéliumát János apostolnak tu-
lajdonítsa, úgyszintén a jánosi leveleket is.  
A Jelenések könyve szerzőjének is elfogad-
hatónak tekinti János apostolt. Itt megjegy-
zi, hogy azért különbözhet a terminológia 
(és gyengébb görögség) az egyes művek 
között, mivelhogy pl. János egyrészt maga 
is szándékosan így akarhatott írni, mivel 
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„a szokatlan, apokaliptikus témához olyan 
nyelvezetet használ, amely önmagában is 
felhívja az olvasó figyelmét”. Ugyanakkor 
mivel János látomásainak anyaga az Ószö-
vetségből való, ezért „a nyelvi szabálytalan-
ságok néha azért állnak elő, mert egy ószö-
vetségi szakaszból átvett kifejezést János 
apostol megtartott az eredeti formájában”, 
és nem kívánta ezt igazítani saját görög 
nyelvezetéhez (286). A presbiterváltozattal 
kapcsolatban pedig a szerző véleménye az, 
hogy „az apostol lehetett presbiter is”, s így 
összeköti a személyeket és a tisztségeket, 
ill. szerepüket (apostol = presbiter = szerző) 
(288. old.). Vagy pl. a deuteropáli leveleket 
is, úgymint a Kolosséi és az Efézusi leve-
let, valamint a pásztori leveleket is szoros 
kapcsolatba hozza Pál apostollal, és neki 
tulajdonítja az eredetüket. A szerzőség kér-
désében vállalt véleményét azzal indokolja, 
hogy egyrészt a mai vitában különböznek 
a kutatók a véleményei, s azt néha maguk 
is megváltoztatják, hol Pál szerzősége mel-
lett, hol pedig ellene érvelnek. Az angol és 
a német irodalomban is van példa mindkét 
álláspontra. Ugyanakkor arról, hogy miért 
különbözik az egyes levelek szókincse, a 
szerzőnek az a véleménye, hogy az egyes 
gyülekezetek sajátos problémája, a jelenle-
vő tévtanítás is magával vonhatta, hogy a 
velük való vitában Pál szókincse is sajátos 
jelleget öltsön. ugyanakkor Pál nem min-
den levelében használja az összes, számára 
fontos teológiai kifejezést (pl. 224–225. old.). 
A pszeudonimitás ellen felhozza, hogy „ha 
valaki Pál nevében akart [volna] írni, akkor 
éppen ő vigyázott volna arra, hogy a fontos 
páli teológiai kifejezéseket beletegye a levél-
be, a páli szerzőség minél jobb sugalmazása 
végett” (uo.). A páli szerzőség ellen felho-
zott érvek dr. Balla Péter professzor szerint 
relatívak, mivel minimálisan érintik Pál fra-
zeológiáját. Végül is „Pál maga is eltérhetett 
ilyen kismértékben a más levelekben hasz-
nált stílusától” (216. old.). 

2. Az egyes újszövetségi iratok keletke-
zési idejét is hagyományos felfogás szerint 
követi. Vagyis az iratok datálása leginkább 
az apostoli korra tehető, és nem lát különb-
séget az olyan levelek datálásában, mint 

Péter második levele, Júdás levele, illetve a 
pásztori levelek. 

3. a címzettek helyzetének megállapításá-
nál figyelembe veszi a ma közismerten elfoga-
dott konszenzusokat, kivéve talán az Efézusi 
és a Kolosséi levelet, ahol önállóbb, de forrá-
sokkal alátámasztott véleményét adja.

4. az egyes iratok anyagának felépítése 
nem jelent különösebb problémát, hiszen 
az iratok belső tartalma többnyire dinami-
kus, ugyanakkor szokványos és közérthető. 

5. az egyes iratok teológiai problémáinál 
már találhatunk variációkat, hiszen köztu-
dott, hogy éppen az egyes keresztyén he-
lyek (gyülekezetek) belső élete és konfliktu-
sai vagy gondjai jelentettek kihívást, illetve 
indokot az iratok fogalmazásához. A szerző 
helyesen állapítja meg ezeket a gócponto-
kat, és elfogadható válaszokat közöl az oly-
kor részletesebb problémaelemzéseknél. 

A szerző által felvázolt kánontörténet és 
szövegtörténet átfogó, jól áttekinthető, és 
a „konszenzus” alapján használható. Némi 
tartózkodás érezhető az apokrif irodalom-
hoz viszonyulásában. Sajnáljuk, hogy ezt 
a fejezetet a szerző minimalizálta, és bár 
helyesen mutatja ki az újszövetségi apokrif 
irodalom kategóriáit (evangéliumok, csele-
kedetek, levelek, apokalipszisek), a mintegy 
120 iratra tehető apokrif irodalmi „gyűjte-
ményből” csupán néhány (exempláris) irat 
megnevezésére szorítkozik.

Az érvelési technikát illetően megállapít-
ható, hogy a szerző az érveket sorra hárítja 
el logikusnak tűnő ellenérvekkel. Kár, hogy 
a könyv jellege nem lábjegyzetmetódusos, 
ezért a folyószövegben nem olvashatunk 
többet a röviden kifejtett érvekről. Tény, 
hogy dr. Balla Péter professzor mindenütt 
szabályosan hivatkozik a megfelő szerzők-
re és véleményeikre a szakma kívánalmai 
szerint, és sehol nem bocsátkozik önkényes 
filozofálásba. Ez tiszteletet vált ki az olva-
sóban, még ha nem is egyezik a véleménye 
a leírtakkal. emellett azonban több helyen 
merülnek fel kérdések. Ilyen pl. az, hogy a 
szerző honnan tudja, hogy Jézus maga akar-
ta a variánsokat használni, vagy hogy János 
szándékosan használta a hibás görögséget, 
vagy hogy más újszövetségi szerzők azért 
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térnek el szokásos szókincsüktől (és esetleg 
használják a hapax legomenont is), hogy vál-
tozatos legyen a szövegük (100. kk)? Ezek-
ből és hasonló esetekből az olvasónak az a 
benyomása, hogy a szerző védi a meglévő 
újszövetségi szöveget és ebben az apologe-
tikus eljárásban lelki síkra kívánja vinni a 
vitát, ahol gyakran kérügmatizál (102. old.).  
A bevezetéstanból érződik, hogy a szerző-
höz közel állnak olyan vélemények, ame-
lyeket pl. John O’Neill vagy Eta Linnemann 
képvisel, aki élete delén exisztenciális átala-
kuláson ment át és később addigi kutatásait 
revízió alá vonta (vö. 117–122. old.). 

Egészében nézve dr. Balla Péter profeszor 
bevezetéstanát megállapíthatjuk, hogy na-
gyon hasznos kézikönyv. Az eddig megje-
lent magyar nyelvű bevezetéstanok után 
(katolikus részről: Szörényi Andor 1968, 
Farkasfalvy Dénes 1994, Tarjányi Béla 1996, 
Takács Gyula 2000, Benyik György 1995 
és 2004, illetve református részről: Varga 
Zsigmond 1979 és 2000, Bolyki János 1990, 
Herczeg Pál–Buday Gergely 1980 és 2000, 

Peres Imre 2001 és 2005) ez az újszövetségi 
bevezetéstan a mai fiatalabb tanári generá-
ciónak a legújabb terméke. Nyelvezetében 
olvasmányos, anyagában gazdag, konszen-
zusi variációkban pluralisztikus, egyes állí-
tásaiban és javaslataiban nyitott, illetve vita-
tott, ami ugyanakkor nagyon hasznos: kihí-
vást jelenthet egy nyitottabb vitára, amely-
ben „konszenzus” alapján születhetne meg 
– ha lehetséges – mai magyar református 
bevezetéstani alapvélemény. A kihívás nem 
egyszerű, hiszen a hagyományos teológiai 
vonalakat, amelyeket egyházunk számára 
biblikus szférában a Jubileumi kommentár 
(1974, 1995) határozott meg, bizonyára ne-
héz lesz feloldani és aktualizálni, majd hi-
vatalosítani a mai tudományos eredmények 
fényében. Dr. Balla Péter professzor könyve 
ehhez óriási segítséget nyújt, és csak hinni 
kell, hogy a kihívás nem marad visszhang 
nélkül.

Peres Imre
(Debrecen, DRHE)


