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és embernek lenni1 

 
 Biblia egyik alapvető üzenete a megújulás lehetősége. Amint a Sárospataki 
Református Teológiai Akadémia bibliai teológia óráin az elmúlt évben él-
tünk ezzel a lehetőséggel, amikor az évjáratnak megfelelően egy 2009-ben 

megjelent újszövetségi bibliai teológiai művet ismerhettünk meg egy-egy részleté-
ben, most ebben az évben egy 2010-ben megjelent ószövetségi teológiára koncent-
rálunk. John W. Rogerson, a Sheffieldi Egyetem emeritus professzora a mai világ 
számára megszólaló üzenetet keresi az ószövetségi bibliai teológiában. A szakma 
nagy alakja, Walter Brueggemann is nagy elismeréssel szól a műről, mely azt szeret-
né felmutatni, hogy minél humánusabbá válik az ember, annál közelebb kerül ah-
hoz, amit az Ószövetség Isten képének tekint: the more humane humans become 
… the closer they become to what the Old Testament calls the image of God – 
olvassuk a könyv borítóján. A teológiai oktatásnak nem kis felelőssége az, hogy 
rávilágítson az Isten képére teremtett ember formálódásának titkaira, így teljesítve 
küldetését az oly sok tekintetben elembertelenedett világban. 

 
Előszó 
Tekintve, hogy ez a könyv Nagy-Britanniában az SPCK (Society for Promoting 
Christian Knowledge - Keresztyén Tudományt Támogató Társaság), Észak-
Amerikában pedig a Fortress Press támogatásával jelent meg, szeretném elmonda-
ni, hogyan is jött létre. Több mint húsz év telt el azóta, hogy Judith Longman, ak-
kor az SPCK-tól azt javasolta: írnom kellene egy Ószövetségi teológiát. Ajánlott is 
nekem egy szerződést, hogy húsz évnél jelentősen korábbi határidővel végezzem el 
ezt a munkát. Annak, hogy a projekt befejezése miért tartott olyan sokáig és hogy 
miért egészen más módon készült el ahhoz képest, amit eredetileg elképzeltem, 
számos oka van. Mindenekelőtt W. M. L. de Wette életrajzát akartam befejezni, 
amelyen 1985-ban kezdtem el komolyan dolgozni. E munka 1991 elejéig tartott, 
noha az a feladat, hogy de Wette publikációinak, levelezéseinek nyilvántartásaival, 
indexeivel és listáival dolgozzak a könyv 1992-es publikálását megelőzően, ugyan-

                                                 
1 A mű eredeti címe: John W Rogerson, A Theology of the Old Testament, Cultural Memory, Commu-

nication, and Being Human, (Minneapolis: Fortress Press, 2010), p 1-12. A fordítást az eredeti 
szöveggel egybevetette: Füsti-Molnár Pálma 
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csak nagyon időigényes volt. Az ezt követő években számos meghívást kaptam, 
hogy adott témákban előadássorozatokat tartsak. Voltak F. D. Maurice előadások 
Londonban 1992-ben; hat Gifford előadás Aberdeenben 1994-ben, valamint a 
Prideaux előadások az Essexi Egyetemen 1998-ban. Azt hiszem visszautasíthattam 
volna ezeket a meghívásokat azzal az indokkal, hogy sokkal fontosabb befejeznem 
a teológiai munkámat, de eltekintve attól, hogy nem igazán tudok nemet mondani, 
az is tény: halvány elképzelésem sem volt arról, miként birkózhatnék meg az Ószö-
vetségi teológia megírásának feladatával. Így volt ez annak ellenére is (vagy talán, 
éppen azért), hogy három hónapot töltöttem 1994 végén Göttingenben, ahol elol-
vastam minden olyan ószövetségi teológiát, vagy annak megfelelő művet, amit csak 
fellelhettem és németül publikáltak a tizenkilencedik században. 

Egy szó mint száz éreztem, a köntörfalazás befejezésének ideje akkor érkezett 
el, amikor 2004-ben meghívást kaptam a 2006-os Thomas Burns előadások megtar-
tására Dunedinbe (Új-Zéland) az Otagói Egyetemre. Hat előadást kellett tartanom az 
év augusztusában két héten keresztül, és akkor döntöttem el: ezek legyenek a teológia 
alapjai. Ez jó lehetőséget kínált arra is, hogy kollégák véleményét is megismerjem 
azzal kapcsolatban, amire készültem. Az előadásaimat a következő címmel tartottam: 
Az Ószövetség kommunikatív teológiája. Ezúton szeretném kifejezni hálámat Paul 
Trebilco professzornak és munkatársainak a meghívásért, valamint azért, hogy a 
Dunedinben eltöltött időt olyan kellemessé és hasznossá tették számomra. 

Ez a munka az előadások teljesen átfogalmazott és kibővített változata, noha 
követtem azok alapvető vázlatát. Először is hadd szóljak a „kommunikatív” foga-
lomról. Ez a kifejezés kulcsfontosságú volt az előadásaimban, és ugyanígy központi 
szerepet tölt be ebben a könyvben is. Amint a recenzióírók előszeretettel mutatnak 
rá, a jelen írás meglehetősen rugalmasan használja e szót. Amint erre Luhmann is 
rámutat, képlékeny fogalommal van dolgunk.2 Az én szóhasználatom némileg Ha-
bermas kommunikatív cselekvésről alkotott elképzelésének3, valamint Luhmann 
olvasatomnak és az ő rendszerelmélet értelmezésének köszönhetően, eklektikus. A 
jelenlegi munkában azonban a fogalom két fő irányt mutat. 

Először is annak hangsúlyozásában segít, hogy a könyv célja nem az, hogy 
megpróbálja rekonstruálni az ókori Izraelben található vallásos elképzeléseket, úgy 
ahogy azok az Ószövetségben kifejezésre jutnak. Bár egy ószövetségi teológiai mű 
nem kerülheti el, hogy a múltra úgy tekintsen, mint az anyaméhre, melyben az 
Ószövetség kiformálódott, a jelenlegi munka mégis mindenekfölött a mai világra 
koncentrál. Ez a kísérlet arra irányul, hogy engedjük az Ószövetség részeit a mai 
olvasók problémáival kapcsolatban megszólalni. A „kommunikatív” fogalom ezt az 
értelmezést próbálja meg kifejezni. Másodsorban a „kommunikatív” olyan téma-
ként szerepel, mely köré bizonyos témakörök csoportosíthatók, kiváltképp a szo-
ciális kapcsolatokról és az Isten-ember viszonyában érzékelhető megromlott kom-
munikációról szóló fejezetekben. 

                                                 
2 N. Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 

1987, pp. 193-200. 
3 J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 vols, Frankfurt a M.: Suhrkamp, 1981. 
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A Dunedinben tartott előadásokon az egyik leghasznosabb megfigyelés (amit 
Dr. M. E. Andrew tett) az volt, hogy miközben átfogóan érintették az Ószövetség 
aktuális szakaszait, nem engedték, hogy azok a tárgyalt témákra való sok utalás 
közé kerülve degradálódjanak. Mindig is az volt a célom, hogy hagyjam a szövege-
ket úgymond „beszélni”, ezért örültem annak a bátorításnak, melyet Dr. Andrew 
adott ebben a tekintetben. E munkában az ószövetségi szakaszok exegézisének 
szentelt tér jelentős mértékben kitágult. A fordításokat magam készítettem, és az 
olvasók észre fogják venni, hogy sok tudományos javaslatot elfogadtam a hagyo-
mányos héber szöveg javítására vonatkozóan. Remélem, hogy akik a héberben 
jártasak, képesek lesznek megérteni az átírásaimat. Amikor átírt héber szöveget 
látok, gyakran egy kis időbe telik, míg felfedezem, mi is lehet valójában annak a 
héber eredetije. Tisztában vagyok azzal is, hogy modern nyelvészeti alapokon 
rendkívül kifinomult héber átírást dolgoztak ki a „Richter” iskola tagjai. Amit meg-
próbáltam megvalósítani az az, hogy a héber orális verzióját úgy adom vissza, 
ahogy azt megközelítőleg a modern izraeli héberben ejtenék ki, hozzátéve, hogy a 
modern szövegfeldolgozó rendszerekben nincsenek meg mindazok a diakritikus 
jelek, amelyekre szükségünk lenne. Remélem, a hebraisták meg fogják érteni, amit 
alkottam, akár egyetértenek következtetéseimmel, akár nem. 

Azok a különféle mozgatóerők, amelyek összejátszottak ennek a könyvnek a 
keletkezésében – a Burns előadások, a kommunikáció hangsúlyozása (a maga kü-
lönféle jelentésével), az exegézis fontossága – egy nagyon más és jelentősen rövi-
debb mű születését eredményezték ahhoz képest, amit korábban elterveztem. Egy 
adott pillanatban arra gondoltam, hogy áttekintem az összes teológiát, melyet a 
tizenkilencedik és huszadik században írtak. Az is eszembe jut, hogy nem adok 
teret munkám során az ószövetségi etikának, különösen a diskurzusetikának, mely 
jól beleillene a kommunikatív szerkezetbe. Mindez azért van így, mert hajlamos 
vagyok a kérdések továbbgondolására és nem szeretem többet ismételni magam 
annál, mint ami feltétlenül szükséges. Egy másik dolog, amely meglepheti az olva-
sót és a kritikusokat, hogy nem utalok e tudományterület olyan kiválóságaira, mint 
Brueggemann, Barr, Childs, Rendtorff, Kaiser és Janowski, hogy csak néhányat 
említsek a maiak közül. Magától értődik, hogy tőlük és sok más szerzőtől is sokat 
tanultam. Ha őket nem vagy alig említem, az azért van, mert oly módon próbálok 
dolgokat megvalósítani, mely más ösvényekre terel. Nem akartam továbbá lábjegy-
zetekkel sem túlterhelni írásomat. A könyvben az jut kifejezésre, amit most akarok 
mondani, nem pedig azt, amit húsz évvel ezelőtt írtam volna, vagy akár majd eset-
leg valamikor a jövőben fogok.  

Barátom és munkatársam Philip Davies olvasta és kommentálta a fejezetek 
vázlatait, amint elkészültek, és mint mindig is, nagyra értékeltem a vele folytatott 
beszélgetéseket. 

A feleségem, Rosalind – ahogy korábban is, gépelte a kézírásomat – először az 
előadásokat, azután azok átnézett változatát, melyben attól tartok, túl sok a német 
lábjegyzet. Mondanom sem kell, milyen nagyra értékeltem segítségét és támogatását. 

J. W. Rogerson 
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Bevezetés 
Milyen formában jelenik majd meg a „teológiád”? Mi lesz a rendező elve? Gyakran 
tették fel nekem ezeket a kérdéseket az utóbbi években, amikor a kollégák megtud-
ták, hogy ószövetségi teológia megírását tervezem. Szokásos válaszom az volt, 
hogy nem vagyok benne biztos, és valahányszor a témára gondoltam, különböző 
válasszal álltam elő! Egy dologban azonban mindig biztos voltam, mégpedig abban, 
hogy az én „teológiám” majd megpróbálja megszólítani a mai világot, és nem azt a 
gyakorlatot követi, mely arra tesz kísérletet, hogy rekonstruálja mindazt, amit az 
emberek hajdanában hihettek vagy nem hihettek az ókori Izraelben.4  

Mióta rábukkantam a Rudolf Bultmann Theologie des Neuen Testaments című 
művéhez írt Epilegomenára, érzem úgy, hogy abban olyan kihívás jelenik meg, 
melyet én is fel szeretnék vállalni. A saját fordításomban ez a következőképpen 
olvasható: 

Mivel az Újszövetség történeti dokumentum, mégpedig a vallás története, ér-
telmezése megköveteli a történeti vizsgálódást, melynek módszerei a felvilágosodás 
óta alakultak ki, s az a korai keresztyénség kutatásában és az Újszövetség magyará-
zatában hozta meg a maga gyümölcsét. 

Egy ilyen munka csak két szempont figyelembevételével hajtható végre: vagy a 
rekonstruálás, vagy pedig a magyarázat céljával. A rekonstruálás a múlt történelmé-
vel foglalkozik, a magyarázat pedig az Újszövetség írásaival, és nyilvánvaló, hogy 
egyik sem valósítható meg a másik nélkül; kölcsönös együttműködés figyelhető 
meg. Fontos kérdés azonban, hogy a kettő közül melyik áll a másik szolgálatában. 
Vagy az újszövetségi írásokat tekintjük forrásoknak, melyeket a történész arra 
használ, hogy a történelmi múlt jelenségeként rekonstruálja a korai kereszténységet, 
vagy a rekonstruálás áll az újszövetségi írások magyarázatát érintő szükségletek szol-
gálatára, feltételezve, hogy ezek az írások tartogatnak valami üzenetet a jelenre nézve. 

A történeti kutatás, mely részét képezi az itt bemutatásra kerülő leírásnak, az 
utóbbi nézet támogatásának tényezőjeként jelenik meg.5 

Az én érdeklődésemet az az állítás keltette fel, hogy a történeti rekonstruálás 
szolgálja az Újszövetség magyarázata iránti igényt, mely abból a meggyőződésből 
indul ki, hogy ezek az írások üzenetet hordoznak a ma számára. Azt remélem, hogy 

                                                 
4 Ebben a tekintetben a kezdeményezés hasonlít arra a látásmódra, ami ilyen szerzők írásában jelenik 

meg, mint például Walter Benjamin és Ernst Bloch, mely szerint a filozófiának és a történelemnek 
segíteni kellene bennünket abban, hogy megértsük a mai világot. Lásd H.-E. Schiller, Bloch-
Konstellationen: Utopien der Philosophie, Lüneburg: zu Klampen, 1991; tanulmányok: Philosophie als 
Optativ: Ernst Blochs Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, pp. 11-24, és Jetzt-
zeit und Entwicklung: Geschichte bei Ernst Bloch und Walter Benjamin, pp. 25-50. Lásd 
különösen p. 22; Walter Benjamin munkájában (Passagen-Werk) így határozta meg a feladatot 
annak helyes módjára vonatkozóan, ahogy adolgokat megjelenítsük: azokat mutassuk be a mi 
terünkben, ne pedig magunkat azokéban. Az utalás Benjamin művére v onatkozik: Das Passagen-
Werk, in Gesammelte Schriften V, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982, p. 1014; ET The Arcades 
Project (trans. H. Eiland and K. McLaughlin),Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999, 
p. 846: „Íme a dolgok megjelenítésének helyes módja: azokat reprezentáljuk a mi terünkben (ne 
pedig magunkat azokéban.)” 

5 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 9th edn, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
1984, p. 600.  
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ami ebben a munkában most következik, lehetővé teszi majd az ószövetségi írások 
jelenben történő megszólalását, akárhogy is értjük „a jelent”. 

Mielőtt tovább megyek, szeretnék Bultmann kijelentésére reflektálni, mert mi-
közben ezt teszem, lehetőségem nyílik arra, hogy pontosan tisztázzam, mit is remé-
lek, mit fog e teológia elérni. Bultmann két alternatívát vázol fel: vagy a bibliai szö-
vegeket használjuk forrásként a hitnek (korai keresztyénségé) történelmi múlt 
jelenségeként történő rekonstruálására, vagy a rekonstruálás áll a bibliai szövegek 
magyarázatára való igény szolgálatára, feltételezve, hogy tartogatnak valami üzene-
tet a jelenre nézve. Valószínűleg a valóság sokkal összetettebb, de az említett alter-
natívák használható kiindulópontként szolgálnak az ószövetségi teológiák műfajá-
val és célkitűzésével kapcsolatos elképzeléseket illetően.  

Az ószövetségi teológia a maga modern formájában a tizenkilencedik századi 
protestáns, főleg lutheri, német, tudományos kutatás felfedezése. A dogmatikus és 
rendszeres teológiával szembeni alárendelt helyzetéből történő felemelkedését a 
bibliai tanulmányok emancipációjának köszönhette, egy olyan emancipációnak, 
mely a reformáció korától fokozatosan ment végbe, s a tizenhetedik, tizennyolcadik 
században gyorsult fel.  Tulajdonképpen ez magában foglalta azt a felismerést, 
hogy az ószövetségi írók gondolatvilága lényegét tekintve olyannyira eltért attól, 
ami a felvilágosodás kora Európájában élő írókat jellemezte, hogy az Ószövetség 
számára lehetetlenné vált annak a gyakorlatnak a kritika nélküli igazolása, ami a 
dogmatikus és rendszeres teológiában a hagyományozás folyamán született.  

Néhány esetben az Ószövetség és a modern gondolkodás közötti különbség 
felismerését könnyen össze lehet egyeztetni a hagyományos keresztyén hittel. 
Amint például a világ körüli felfedező utazásokból kiderült, hogy az 1Móz 10 nem-
zetségtáblázata nem tartalmazott ilyen helyeket, mint Észak- és Dél-Amerika, a 
konklúzió az, hogy az 1Móz 10 úgy rajzolta meg a világot, ahogy az a bibliai írók 
számára ismeretes volt, nem pedig olyannak, amilyen volt, s ez semmiképpen nem 
veszélyeztette a hagyományos keresztyén hitet. Máskor viszont az alkalmazkodás 
(akkomodáció) ősi elvét azért hívták segítségül, hogy olyan problémákat oldjanak 
meg, melyek a bibliai és modern gondolkodás közti különbségből fakadtak.6 

Az alkalmazkodás olyan igyekezetből fakadt, hogy magyarázatot találjunk azok-
ra az Istennel kapcsolatos bibliai állításokra, melyek esetleg cáfolták az isteni termé-
szetről és létezésről alkotott hagyományos elképzeléseket. Jó példa volt erre az 
1Móz 6,6, mely szerint Isten bánkódott amiatt, hogy megteremtette az emberiséget. 
A régebbi fordításokban az állt, hogy „megbánta az Úr”. A korábbi exegéták egyet-
értettek abban, hogy a „megbánás” olyan dolog, amely nem lehet Isten kompeten-
ciája, mivel Ő előre tud mindent.7 1Móz 6,6 megfogalmazásában Isten alkalmazko-
dott az emberi gondolkodáshoz. Isten valójában nem bánta meg az emberiség 
teremtését, vagy nem volt szomorú miatta. A versnek retorikai funkciója volt, mely 
hangsúlyozni akarta az emberi nem gonoszságának komolyságát az özönvíz előtt. 
                                                 
6 K. Scholder, Ursprünge und Probleme der Bibelkritik im 17. Jahrhundert (FGLP 10/33), Munich: 

Kaiser, 1966. 
7 Ld. J Calvin, Genesis (trans. J. King) Edinburgh: Banner of Truth, 1965, pp.248-9, „A megbánás, 

amit itt Istennel kapcsolatosan olvasunk, nem köthető hozzá, csupán azt jelzi, amilyennek mi látjuk 
őt… a Lélek teszi őt érthetővé számunkra.” 
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Az alkalmazkodás alapelvét lehetne alkalmazni, és kiterjedhetne arra, hogy álta-
la érthetővé váljanak azok a módszerek, amelyek segítségével Isten megismertette 
magát és akaratát azokkal az emberekkel, akiknek tudományos világértelmezése 
enyhén szólva csekély volt a tizenhetedik és tizennyolcadik század tudományos 
ismereteihez képest. 

Nyilvánvalóan a stratégiához tartozott annak hangsúlyozása, hogy az ókori Iz-
rael azokat a természeti jelenségeket, amelyeket mi tudományos oksági viszonyokat 
leíró fogalmakkal tudunk magyarázni, az isteni beszéd és cselekvés fogalmaival 
értelmezte. Ily módon zivatar okozta azt, hogy Ádám és Éva elmeneküljön az Éden 
kertjéből, és annak a viharnak a villámlását értelmezték lángoló kardként, mely 
őrizte az élet fájához vezető utat. A mennydörgés volt Isten hangja, mely haragját 
juttatta kifejezésre engedetlenségük miatt. Az effajta stratégia tette lehetővé a ma-
gyarázók számára – kiváltképp a 18. században -, hogy kiiktassák az Ószövetségből 
mindazt, ami természetfeletti: hogy megszabadítsák az angyalok, csodák és isteni 
beavatkozások világképétől. Mindezek természeti jelenségekként történő értelme-
zése azok műve, akik kevés ismerettel rendelkeznek a tudományos magyarázatok-
ról. Korunk bibliamagyarázói úgy tudták használni a Szentírást, hogy megfosztot-
ták szövegeit a természetfelettitől.8 

Ez a megközelítés nem csupán azokkal a nehézségekkel foglalkozhat, amit ko-
runk európai olvasói számára támasztanak a szövegek, hanem erkölcsi problémák-
kal is. Ezt keresztyén magyarázók már régen felismerték, és számos különféle mód-
szert is kidolgoztak. Ágoston, Az Isten városa című művében (kb. Kr. után 412-
ben) felismerte, hogy Ábrahám megsértette a monogámia törvényét azzal, hogy 
felesége szolgálójától, Hágártól (1Móz 16) született fia, Izmael.9  Ágoston felmenti 
Ábrahámot mondván, hogy amit tett, azt nem buja és szexuális kedvtelésből tette, 
hanem azért, hogy eleget tegyen annak, aminek akkor a felesége nem tudott: utódot 
szüljön. Józsué is felmentésre talált az alól, hogy a Kánaán földje elfoglalása során a 
lemészárolta a kánaániakat, mivel a kánaániak rendkívül gonoszak voltak, és Józsué 
Isten ítéletének büntetését hajtotta végre a vétkeseken. Dávid Betsabéval elkövetett 
házasságtörése, és ezt követően Betsabé férje, Uriás megöletése oly módon, hogy a 
csata harcvonalába küldte (2Sám 11), úgy került értelmezésre, hogy különbséget 
tettek Dávid mint hivatását gyakorló király és Dávid mint magánember között. 
Dávid királyként valóban Isten szíve szerint való ember volt (1Sám 13,14), mint ma-
gánember azonban gonosz volt, és el is nyerte jogos büntetését Istentől (2Sám 12).10  

Ezek a magyarázatok egyre elfogadhatatlanabbá váltak a 17. századtól, bár né-
melyik ortodox körökben megmaradt a 19. századig. Ahol elvetettek őket, ott más-
fajta elmélet lépett a helyükbe. Ez azt feltételezte, hogy az ókori izraeliták erkölcs-
értelmezése sokkal alacsonyabb rendű volt a modern európaiakéhoz képest, így 

                                                 
8 Lásd továbbá J. W. Rogerson, Myth in Old Testament Interpretation (BZAW 134), Berlin: de Gruy-

ter, 1974, ch. 1. 
9 Augustine, The City of God against Pagans (Loeb Classic Library, trans. E. M. Sanford and W. M. 

Green), London: Heinemann; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965, Book 16, XXXV 
(pp.120-3). 

10 Ld. a Seeming Contradiction to Morality részt T.H. Horne, An Introduction to the Critical Study and 
Knowledge of the Holy Scriptures című munkájában, 5th. edn, London, 1825, vol. 1, pp. 562-78. 
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azok a tettek, amiket mi erkölcstelennek tartunk, nem voltak azok az ősi Izrael 
számára. Példaként szolgál Isten Ábrahámnak adott parancsa, hogy áldozza fel fiát, 
Izsákot (Gen 22). Hogyan is hihetné bárki, hogy Isten olyasmi megtételére utasít, 
ami erkölcstelen, vagyis egy másik ember feláldozására? A válasz az volt, hogy ez 
csak olyan helyzetben történhetett, amikor az emberek számára nem volt nagy 
érték az emberi élet, és olyan korban, amikor a moralitás alacsonyabb szinten mű-
ködött a modern európai társadalmakéhoz képest. Ez vezetett ahhoz a szemlélet-
módhoz miszerint az Ószövetség többek között olyan irat, mely arról a folyamatról 
szól, ami során Isten elvezeti az izraelitákat a kezdetleges vallástól és erkölcsi el-
gondolásoktól a magasabb rendű és kifinomult nézetekhez.11 E tények húzódnak 
az ószövetségi teológiák születésének hátterében a 19. században, és nem meglepő, 
hogy ezek első művelői  a leíró és történeti szempontból való kutatást tekintették 
feladatuknak. L. F. O. Baumgarten-Crusius (1828-ban megjelent írásában) az ószö-
vetségi teológia feladatát abban látta, hogy a bibliai írók gondolkozása történeti 
fejődéséről adjon beszámolót, nem pedig arról, miként használták a szövegeket az 
egyházban és a rendszeres teológiában. Ez volt a gyakorlat, „mely figyelmen kívül 
hagyta a korábbi nézeteket, amelyekhez igazodnia kellett, és amely nem is úgy te-
kintett az Ószövetségre, mint természetfölötti egységre,, vagy mint aminek az isteni 
inspirációnak köszönhetően kettős (spirituális) értelme van”.12  J. C. F. Steudel 
szerint az ószövetségi teológia „azoknak a teológiai álláspontoknak volt a sziszte-
matikus áttekintése, melyek az Ószövetség könyveiben találhatók, beleértve az 
Apokrif iratokat is”.13  Olyan teológusok ugyanakkor, mint Steudel nem pusztán 
leíró jellegűnek tartották feladatukat. Teológiai célkitűzésük a következő volt: kife-
jezésre juttatni az ember vallásos fejlődését és a mögötte meghúzódó isteni munkát.  

Ha felidézzük a Bultmann által kínált alternatívákat, mely a Bibliát a múltbeli 
vallási hiedelmek rekonstruálása forrásaként használja, vagy amelyik a történeti 
rekonstruálást használja a Biblia mának szóló magyarázatára, azt kell mondanunk, 
hogy ezek az ószövetségi teológiák határozottan az első alternatívához tartoznak. 
Az Ószövetség azon hiedelmek rekonstruálásának a forrása, melyek az ókori Izrael 
más-más korában voltak uralkodóak. Ez nem volt meglepő. Annak felismerése, 
hogy jelentős szakadék tátongott a Biblia írói és a modern európaiak világnézete 
között eredményezte azt az idegenkedést, hogy bibliai szövegeket idézzenek, mint-
ha azok közvetlenül Istentől hoznának üzenetet. Ugyanakkor egyre fokozódó ér-
deklődés figyelhető meg a történelem iránt, amely egy olyan folyamat, melyen ke-
resztül Isten munkálkodik és kinyilvánítja akaratát. 1811-12-ben jelent meg B. G. 
Niebuhr Róma története című munkája, melyben a szerző a mellett érvel, hogy  
Isten keze munkálkodik a válságok idején egy nép életében.14 Az az elgondolás, 

                                                 
11 Ld. J.W. Rogerson, Old Testament Criticism in the Nineteenth Century: England and Germany, 

London: SPCK, 1984, pp.146-7. 
12 L. F. O. Baumgarten-Crusius, Grundzüge der biblischen Theologie, Jena: F. Fromann, 1828, p.7, 

saját fordítás. 
13 J. C. F. Steudel, Vorlesungen über die Theologie des Alten Testaments, Berlin: G. Reimer, 1840, p. 

1, saját fordítás. 
14 B. G. Niebuhr, Römische Geschichte, 1-2, Berlin: G. Reimer, 1811-12; ET by J. C. Hare and C. 

Thrilwall, The History of Rome, London: Taylor C Walton, 1847. 
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miszerint a történelem olyan folyamat, amit Isten irányít, megtalálható az Ószövet-
ségben is. József történetének a csúcspontján, amikor végre felfedi kilétét testvérei 
előtt, így szól: „Ne bánkódjatok, vagy ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide elad-
tatok, az élet megőrzése volt annak a célja, hogy Isten elküldött engem előttetek … 
nem ti küldtetek ide, hanem Isten.” (1Móz 45, 5, 8) 

Annak az álláspontnak a klasszikus magyarázatát, mely egészen a huszadik szá-
zadig hivatott volt meghatározni az ószövetségi teológiák megírását, Heinrich 
Ewald fogalmazta meg 1843-ban, Izráel története című műve elején:  

 
Ennek az ókori népnek a történelme valójában a hiteles vallás fejlődésének 
a történelme, mely minden korszakot átívelve, a végső tökéletességig telje-
sedve … végül felfedve önmagát teljes dicsőségben és hatalomban, hogy 
ebből a forrásból ellenállhatatlanul tovaterjedve, soha többé el ne vesszen, 
hanem minden nemzet örökkévaló tulajdonává és áldására legyen.15 
 

Itt meg kell jegyeznünk valamit, ami döntő fontosságú, nem csupán általában az 
ószövetségi teológiák szempontjából, hanem arra nézve is, ami majd a jelenlegi 
munkában következik. 

Az a történelmi rekonstrukció, amiről Bultmann beszélt, annak a hitnek a tör-
téneti vizsgálata, mely az Ószövetségben található, ahogy azt Baumgarten-Crusius, 
Steudel, s mások értették, továbbá Izráel története, ahogy azt Ewald megírta, nem 
egyszerűen annak az izraeli vallásról szóló történetnek az újbóli elbeszélése volt, 
melyet az Ószövetség fogalmazott meg. A történet tudományos rekonstrukciója 
volt ez – ahogy Bultmann megjegyzi –, mely a felvilágosodás korától fogva kibon-
takozó történeti vizsgálódás módszereit alkalmazta.  

Ahogy már másutt is kimutattam, W. M. L. de Wette volt az, aki elsőként ho-
zott áttörést az ókori izraeli történelem kritikai rekonstrukciójában, s ezzel olyan 
programot jelölt meg, melyet az azt követő tudományos kutatásnak is el kellett 
fogadnia.16 A deuteronomiummal foglalkozó doktor disszertációjában (1805) és a 
Beiträge zur Einleitung in das Alte Testament című művében (1806-7) amellett 
érvelt, hogy az Ószövetség saját vallástörténetének és áldozatbemutatásának leírása 
nem egyezett meg azzal, ami a történetkutatás során nyerhet bizonyítást. Az Ószö-
vetség szerint Izrael Egyiptomból történő kivonulása után Mózes a Sinai-hegynél a 
papság és az áldozatbemutatás tökéletesen kialakult rendszerét állította fel (lásd 
2Móz 19-24 és a 3Móz, 4Móz anyagát). De Wette szerint viszont ez a teljesen ki-
alakult rendszer nem végérvényesen adatott Izrael történelmének egy korai szaka-
szában. Több századon át fokozatosan fejlődött, és a Mózes korát követő sok szá-
zadig nem is érte el azt a formát, mely az Ószövetségben jelenleg is előttünk áll.  

Nincs értelme elismételni azokat az érveket, melyeket de Wette hoz fel e radi-
kális álláspont igazolására.17 Ami a jelenlegi célkitűzés szempontjából fontos, az 

                                                 
15 H. Ewald, Geschichte des Volkes Israel, Göttingen Dietrichs Buchhandlung, 1843, vol. 1, p. 9; 
16 Ld. J. W. Rogerson, W. M. L. de Wette, Founder of Modern Biblical Criticism: An Intellectual 

Biography (JSOTSS 126), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992. 
17 Ld. Ószövetség-kritikámat (szerző), pp. 20-36, és W. M. L. de Wette, pp.39-61. 
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munkája jelentőségének vizsgálata. Maga de Wette nem úgy értékelte a tudományo-
san rekonstruált történelmet, hogy abban fel lehetne fedezni az isteni akaratot. Írt 
egy Bibliai dogmatikát, mely barátja, Jakob Friedrich Fries poszt-kanti filozófiáját 
vette alapul. Az ószövetségi szövegek oly mértékben voltak használhatóak, ameny-
nyiben éleslátással adták vissza annak a hitelességnek és realitásnak a lényegét, mely 
Fries filozófiája segítségével felismerhető volt. Ha de Wette nem is így szemlélte a 
történelmet, mások igen, és fentebb már láttuk, hogy Ewald miként értette és fejte-
gette a témát. De Wette munkája azonban a következő dilemmát vázolta fel: az 
ember vagy elfogadta az Ószövetség saját, Izrael vallástörténetével kapcsolatos 
szemléletét, vagy el kellett azt vetni és olyan modellel kellet pótolni, melyet a bib-
liakutatás rekonstruált. Egyéb lehetőség nem maradt.  

Németországi, de más európai és észak-amerikai konzervatív és hagyományos 
körökben is azt a tényt, hogy de Wette elvetette az Ószövetségnek a maga vallása 
történetével kapcsolatos szemléletét, a Biblia inspirált voltával szembeni racionalis-
ta támadásnak és az alapvető keresztyén tanítások potenciális tagadásának tekintet-
ték. Az Ószövetség leírásának erőteljes védelmét ilyen kutatók vállalták fel mint E. 
W. Hengstenberg és J. C. K. von Hofmann Németországban, hogy csak kettőt 
említsünk, míg Anglia megpróbált korlátokat szabni, ami úgy látszott, mint a német 
racionalizmus térhódítása, s ez az 1860-as évekig jobbára eredményes is volt.18 

Már említettük Heinrich Ewald nevét, és most neki kell figyelmet szentelnünk. 
Ewald azért fontos, mert ő volt az első kutató, aki Izrael történelmét teljes terje-
delmében tudományosan publikálta. Míg végtelenül kritikus volt de Wette állás-
pontját illetően (ellentmondott majdnem minden egyéb azon a területen születő 
kortárs tudományos munkának is), elfogadta  álláspontjának alapvető feltételezését 
azzal kapcsolatban, hogy az Ószövetség vallástörténetének saját szemlélete nem 
egyezett a modern kritikai tudományosság felfogásával. Végül is Ewald rekonstruk-
ciója sokkal kevésbé volt radikális, mint de Wette módszere, és hatására néhány 
kutató számára lehetőség nyílt a kritikai kutatás eredményeinek elfogadására, ra-
gaszkodva egyúttal Izrael vallástörténeti szemléletéhez, mely közelebb állt a bibliai 
leíráshoz, mint de Wette modellje. A sarkalatos pont ugyanakkor mégis ez lett és 
maradt: ha de Wette alapvető feltételezése helyes volt, akkor az izraeli vallás kritikai 
kutatás által rekonstruált története mindig szükségszerűen időleges lenne. Hatást 
gyakorolnának rá például a régészet területén végzett új felfedezések, például a 
szociológia és antropológia új módszerei, és a kutatók által időről időre vallott teo-
lógiai vagy teológia- ellenes nézetek. 

A huszonegyedik század távlatából különösnek tűnik, hogy a kimagasló és 
megfontolt kutatók el tudták fogadni de Wette álláspontjának alapvető feltételezé-
sét anélkül, hogy felismerték volna: az határozottan összeférhetetlen volt azzal az 
elképzeléssel, hogy a történelem Isten által meghatározott folyamat, amelyben Ő 
kijelenti akaratát. Maga de Wette a történelemre vonatkozóan ezt nem állította. 
Von Hofmann a lehetetlenre vállalkozott, amikor a bibliai történelmet függetlení-
tette a kritikai rekonstrukciótól, miközben minden más történelmet a maga követ-
kezetes törvényeinek irányítása alá helyezett. A tizenkilencedik század vége felé 

                                                 
18 Ld. Ószövetség-kritikámat (szerző), pp. 79-90, 104-111. 
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még egy olyan ragyogó és éles elméjű kutató is, mint William Robertson Smith, hitt 
abban, hogy Izrael kritikai vizsgálódással rekonstruált történelme isteni kegyelem 
által uralt történelem volt.19 
 
 
 
 

                                                 
19 W. R. Smith, The Old Testament in the Jewish Church, Edinburgh: A. & C. Black, 1881, pp. 15-16 
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