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Bevezetés1 

érjünk most vissza Bultmann megfogalmazásához, hogy lássuk, miként érinti 
a korábbi fejtegetés. Az az állítása, miszerint a történelmi rekonstrukciónak 
segítenie kell az Újszövetség magyarázatát, magában foglalja de Wette ,,vagy-

vagy”-ának elfogadását kritikai történelmi vizsgálódás tekintetében is, mely az euró-
pai felvilágosodás korától (hozzávetőlegesen a tizenhetedik századtól) fejlődött. A 
fenti okokból eredően ez azt jelenti, hogy a bibliai magyarázat (a rekonstrukció) 
hátterének vagy kontextusának szüntelenül változnia kell. Izrael vallástörténetének 
tudományos értelmezése, még e sorok írója bibliai kutatással történő találkozásának 
rövid időszaka folyamán is, a felismerhetetlenségig megváltozott. Diákkoromban, 
az 1950-es évek végén „a legtökéletesebb formában megjelenő modern tudomány-
ként” ajánlott szövegkönyv G. E. Wright Bibliai archeológia című műve volt. Ez a 
Bibliát megelőző időkkel kezdődött, és szépen végigment a bibliai korszakokon 
úgy, ahogy az az Ószövetségben olvasható: ősatyák, kivonulás, Kánaán elfoglalása, 
a bírák kora és így tovább. Noha Wright írása kritikus volt, alapvetően mégis ha-
gyományosnak mondható. Izrael történelmének globális áttekintése úgy, ahogy azt 
az Ószövetség bemutatja, megbízható volt, és támogatni tudta még az archeológia 
is. Wright álláspontját sokkal nagyobb részletességgel vitte tovább J. Bright Izrael 
története című műve, melyet 1960-ban adtak ki. Kissé meglepett minket, diákokat, 
amikor fel kellett dolgoznunk Martin Noth Izrael története című művének angol 
fordítását, mely 1958-ban jelent meg. 

Noth története nem az ősatyákkal, a kivonulással és Kánaán elfoglalásával kez-
dődött, hanem Izrael kánaáni letelepedésével és a törzsszövetség, az úgynevezett 
amfiktiónia kialakulásával. Az Ószövetség ősatyákról és kivonulásról szóló elbeszé-
léseire úgy tekintett, mint a törzsszövetség hagyományaira, nem pedig olyan törté-
nelmi eseményekre, melyeket az archeológia is támogathat. Mindez nagyon zavaró 
volt a diákok számára, és nem igazán lehetett tőlük elvárni, hogy tudják: Noth tör-
ténete egyszerűen olyan álláspontokat hozott összhangba, melyeket német kutatók 
képviseltek és dolgoztak ki az 1930-as években. A Noth történetének publikálása 
                                                 
1 John W. Rogerson: A Theology of the Old Testament, Cultural Memory, Communication, and Being Human c. 

műve bevezetőjének folytatása, 8-12. A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette: Füsti-Molnár 
Pálma. A fordítás első részét ld. Sárospataki Füzetek 2010/4: 101-110. 
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óta eltelt időszakban az ókori Izrael történelmének tudományos megítélése olyan 
radikális irányba mozdult el, melynek következtében Noth munkája határozottan 
konzervatívnak tűnik! A ’minimalistának’ nevezett kutatók kételkednek abban, 
hogy olyan nagyon sokat megtudhatunk az ókori Izrael fogság előtti korszakáról 
(azaz a Kr. előtti 587-et megelőző korról), míg még az ilyen ’maximalisták’ is, mint 
például W. G. Dever felhagytak mindennemű kísérletezéssel arra vonatkozóan, 
hogy az ősatyákkal és a kivonulással kezdjék el rekonstruálásukat. 

Ennek hatása az ószövetségi teológiák megírására Bultmann ,,vagy-vagy” teóri-
ája első alternatívájának határozott igazolása volt: a bibliai szövegeket a múltbeli 
vallásos meggyőződések rekonstruálásának forrásaiként kellene használnunk. En-
nek jó példái a következő művek: R. Albertz Izrael vallásának története vagy E. 
Gerstenberger Az Ószövetség teológiái. Ezek az alkotások azonban az ókori Izrael 
története szüntelen változó rekonstruálásának ugyanúgy ki vannak téve, mint bár-
mely más tanulmány, ugyanakkor mégsem jelenthetjük ki azt, hogy nem kellene 
ilyen munkát végezni.  

E jelen könyvben nem riadunk vissza attól a nehézségtől, hogy igazoljuk Bult-
mann második alternatíváját, jóllehet módosított formájában: a rekonstrukciónak a 
bibliai szövegek mai világban történő értelmezését kellene szolgálnia. De hogyan 
kellene ezt tenni? Azt a fenyegető szakadékot, mely a Biblia világát minden bizony-
nyal elválasztja a mi világunktól/világainktól,2 arra a nélkülözhetetlen területre való 
koncentrálás hidalta át, melyet a modern magyarázók és magyarázatok végeztek el, 
amikor bibliai szövegeket értelmeztek. 

Ez a modern tevékenység egyetlen területet sem hagy érintetlenül az értelmezés 
folyamatában. A modern kutatás határozza meg azoknak a bibliai szövegeknek a 
formáit és változatait, melyek értelmezésre kerülnek. Az Ószövetség esetében a ku-
tatók – bár a hagyományos, középkori héber szövegből dolgoznak – nem vonakod-
nak attól, hogy a megalapozott tudományos feltételezés módszerével megváltoztas-
sák, kijavítsák ott, ahol azt romlottnak látják, akár az ókori fordítások tanúbizony-
sága alapján, vagy ahol az hiányzik.3 

Az Újszövetség tanulmányozása még határozottabban bizonyítja ezt a problé-
mát. Az „Újszövetség”, melyet kutatók tanulmányoznak, és amely modern európai 
nyelvekre való fordítások alapja, teljesen modern, eklektikus tudományos alkotás. 
Ez ellentétben áll azzal, ami a keresztyénség történelme folyamán túlnyomórészt 
történt, amikor is a nyomtatás feltalálása előtt az egyházaknak megvoltak a maguk 
saját helyi szövegei. Még a nyomtatás feltalálása után is az, ami mint „hiteles szö-
veg” megjelent, a recepción és az egyházakban történő használaton alapult, nem 
pedig a tudományos rekonstrukción.4 Visszatérve az Ószövetséghez, a modern for-

                                                 
2 Jól szemlélteti ezt Mark Brett: Biblical Criticism in Crisis? The Impact of the Canonical Approach 

on Old Testament Studies. Cambridge. Cambridge University Press 1991. 86-100. 
3 Ennek a módszernek korai és befolyásos úttörője volt a tizennyolcadik században C. F. 

Houbigant. Lásd a következő tanulmányomat: Charles-Francois Houbigant: His Background, 
Work and Importance for Lowth. in: Jarick (ed.). Sacred Conjectures: The Context and Legacy of 
Robert Lowth and Jean Astruc. London. T. & T. Clark International 2007. 83-92.  

4 Lásd D. Parker: The New Testament. in: J. W. Rogerson (ed.). The Oxford Illustrated History of 
the Bible. Oxford. Oxford University Press 2001. 110-133. tanulmányát, aki a 133. oldalon meg-
jegyzi, hogy az Újszövetség görög szövegének egy G. D. Kilpatrick által készített alapvető  kiadását 
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dításokra ugyanúgy hatással van az összehasonlító sémi filológia modern tanulmá-
nyozása, mint a régészeti felfedezések, melyek fényt derítenek a bibliai héberben 
előforduló érthetetlen szakkifejezésekre.5 Egy másik tényező, mely ma a fordítást 
befolyásolja, a héber költészet sajátos voltának újrafelfedezése a tizennyolcadik szá-
zaddal kezdődően. Az Ószövetség bármely modern fordítását kisebb-nagyobb 
mértékben a fordító személye hatja át.  

Ugyanaz érvényes az Ószövetség teológiáira is. Akármilyen keményen is törek-
szenek a tudósok tárgyilagosságra, akármilyen keményen is küzdjenek azért, hogy 
ne magyarázzák bele saját érdeklődésüket és feltevéseiket abba a módszerbe, amely 
szerint munkájukat rendezik, nem fogják tudni figyelmen kívül hagyni azt a tényt, 
hogy egy adott korban és körülmények között élnek, melyek kikerülhetetlenül érin-
tik és formálják mindazt, amit tesznek. Az 1950-es években Walter Eichrodt és 
Gerhard von Rad között volt egy vita azzal kapcsolatban, miként kellene felépíteni 
egy ószövetségi teológiát.6 Eichrodt a szövetséget tekintette koncepciója alapelvé-
nek. Von Rad azt kifogásolta, hogy ez nem játszott az Ószövetségben olyan köz-
ponti szerepet, mint ahogyan azt Eichrodt állította, és egyébként sem adja vissza hi-
telesen azt a folyamatot, melynek során Izrael megvallotta hitét, beleértve történel-
mi hagyományait. Von Rad mesterien megalkotott és nagy hatást gyakorló teológiá-
ját egyébként alapvetően az 1930-as és 1940-es évek német protestáns ószövetségi 
kutatásának meghatározó érdeklődési körei formálták. Azt is érdemes továbbá 
megkérdeznünk, hogy von Rad Izrael hite megvallásának hangsúlyozását nem be-
folyásolta-e valamilyen módon a nemzeti szocializmussal szembeni állásfoglalása és 
a hitvalló egyházzal történő együttműködése.7 

Ugyanígy kell érvelnünk az Ószövetség értelmezése különböző szigorú irodal-
mi módszereivel kapcsolatban is, mely Wolfgang Richter úttörő munkája óta külö-
nösen a német kutatás sajátosságává vált.8 Szívesen kell vennünk bármely arra irá-
nyuló próbálkozást, hogy a bibliai szövegek exegézise precizitással és tárgyilagos-
sággal párosuljon. Ismételten: el kell ismernünk, hogy még ezt a szemléletet is 

                                                                                                                        
a British and Foreign Bible Society mellőzte, s egy hagyományosabb, a United Bible Societies által 
megjelentetett kiadást részesített előnyben. 

5 J. Emerton: The Hebrew Language. in: A. D. H. Mayes (ed.). Text in Context: Essays by Members 
of the Society for Old Testament Study. Oxford. Oxford University Press 2000. 171-199. a bibliai 
héber tudományágának legújabb fejtegetéseit tekinti át. A régészeti felfedezések eredménye, hogy a 
héber pim vagy payim az 1Sám 13,21-ben ismeretlen volt, amíg Jeruzsálemben nem találtak egy 
súlyt, ezzel a szóval jelölve. Lásd Wright, Biblical Archaeology 91-92. 

6 Eichrodttal kapcsolatban lásd: W. Eichrodt: Theology of the Old Testament. vol. 1. London. SCM 
Press 1961. 512-520. Ennek összefoglalása: F. F.  Bruce: The Theology and Interpretation of the 
Old Testament. in: G. W. Anderson (ed.). Tradition and Interpretation: Essays by Members of the 
Society for Old Testament Study. Oxford. Clarendon Press 1979. 390-393. 

7 Lásd R. Smend: Gerhard von Rad. in: R. Smend: From Astruc to Zimmerli: Old Testament Scholar-
ship in Three Centuries. Tubingen. Mohr Siebeck 2007. 170-197 tanulmányát. 

8 W. Richter: Exegese als Literaturwissenschaft: Entwurf einer alttestamentlichen Literaturtheorie und 
Methodologie. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht 1971; C. Hardmeier: Erzähldiskurs und Re-
depragmatik im Alten Testament (FAT 46). Tübingen. Mohr Siebeck 2005; H. Utzschneider: Got-
tes Vorstellung: Untersuchungen zur literarischen Ästhetik und ästhetischen Theologie des Alten 
Testaments (BWANT 9.15). Stuttgart. Kohlhammer 2007. A kérdés összefoglalását lásd: J. P. 
Floss: Form, Source and Redaction Criticism. in: J. W. Rogerson and J. M. Lieu (eds). The Oxford 
Handbook of Biblical Studies. Oxford. Oxford University Press 2006. 591-614. 
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újabb szempontok alakítják, jelen esetben azok, amelyek számára a nyelvészet és 
recepciókritika modern tanulmányozása szolgál alapul.  

Ezeket a szempontokat figyelembe véve, e jelenlegi munka nyíltan beismeri, 
hogy felépítését az határozza meg, ami a szerzőt foglalkoztatja és érdekli. Írója 
olyan aktív anglikán pap, akinek hite mai formájában sokat köszönhet a modern 
lutheri német teológiának. A szerző ezen felül humanista és szociális érzelmű is, s 
ez az oka annak, hogy a munka folyamán olyan írók kerülnek említésre, mint példá-
ul Bloch, Benjamin, Adornó, Horkheimer és Habermas. A tárgyalt kérdéseket 
szubjektíven rendszereztem: nem közvetlenül az Ószövetségből merített témák, 
hanem a szerző intellektuális vonzódása és a jelenlegi világ(ok) embereinek szorult 
helyzetére történő reflexiói alapján. A munka Bultmannal együtt feltételezi, hogy az 
Ószövetségnek van valami mondanivalója a mai világ(ok) számára, amikor azokat a 
problémákat kutatja, melyekkel ezeknek a korszakoknak kell szembenézniük. Ez 
nem jelenti azt, hogy az Ószövetséget úgy kellene magyarázni, mintha nem létezne 
olyasmi, amit bibliai kutatásnak nevezünk. Ellenkezőleg! Ez olyan tudományos írás 
lesz, mely során az ószövetségi szövegek feldolgozása és ismertetése kritikai kutatás 
segítségével történik, a témavezetést ugyanakkor az határozza meg, ahogyan ma egy 
ember a minket körülvevő világot, világkorszakokat látja. A mű nem fogja elnyerni 
azok tetszését, akik a radikális ortodoxia vagy a neo-barthiánus reformátori teológia9 
mellett kötelezték el magukat, sőt a kánoni kritika követőiét sem. Ha ennek léteznek 
mintái, akkor azok a tizenkilencedik századból valók Wilhelm Vatke és W. M. L. de 
Wette megfogalmazásában. Ők mindketten elég bátrak voltak ahhoz, hogy az Ószö-
vetséget hegeli és post-kanti nézőpontból, vagyis filozófiájuk felől közelítsék meg.10 

Az alábbi megállapítás tehető, amelyben van is egy kevés igazság: az a teológia, 
amely kizárólag nem Isten lényegével és a világgal foglalkozik, nem érdemli meg a 
teológia nevet. Friedrich Schiller Wallenstein tábora című darabjára való utalással rea-
gálnék erre. A mű egy háromrészes drámai költemény első része, mely a tragikus 
sorsú hadvezérről szól, aki a katolikusok oldalán áll a harmincéves háborúban Eu-
rópában.11 

A szín Wallenstein tábora Csehországban (hatalmának bázisa) abban a korban, 
amikor a katolikus urak utolsó mentsvárként tekintenek erre a kétes hírű tábornok-
ra a protestáns svéd uralkodó, Gustav Adolf szemmel láthatóan megállíthatatlan 
katonai sikere árnyékában. A  táborban Wallenstein soha nem lép színre, mégis ő 
az, aki távollétében is jelen van. Az ő személyisége, valamint az hatja és járja át a 
darab minden részét, ahogy követői különbözőképpen ítélik meg. Ez a mostani 
munkám olyan dilemmákkal foglalkozik, melyek a modern emberi exisztencia szer-
                                                 
9 Amint ezt B. Brock-nál is látjuk: Singing the Ethos of God: On the Place of Christian Ethics in 

Scripture. Grand Rapids. Eerdmans 2007. 
10 Vatke-val kapcsolatban lásd a következő tanulmányomat: What is Religion? The Challenge of 

Wilhelm Vatke‘s Biblische Theologie. in: C. Bultmann, W. Dietrich és C. Levin (eds). Vergegen-
wärtigung des Alten Testaments. Beiträge zur biblischen Hermeneutik. Festschrift für Rudolf 
Smend zum 70. Geburtstag. Göttigen. Vandenhoeck & Ruprecht 2002. 272-284. De Wette-hez lásd a 
következő tanulmányomat: W. M. L. de Wette 96 -120. 

11 F. Schiller: Wallensteins Lager. in: Sämtliche Werke. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
1981. vol. 2. 275-311. Lásd még Schiller írását a harmincéves háborúról: Geschichte des Dreißig-
jährigen Kriegs. in: Sämtliche Werke. vol. 4. 363-745 
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ves részét képezik, és az így kialakult szempontok alapján törekszik különböző mó-
don párbeszédre az Ószövetség szövegeivel. Ez nem jelenti azt, hogy Isten még any-
nyira sem lenne jelen írásomban, mint amennyire Wallenstein a Wallenstein táborában.  

Mindent összevetve: Az Ószövetség teológiája olyan alkotás, amely – Bult-
mannt idézve – az ószövetségi szövegek értelmezésének szolgálatába állítja a törté-
neti forráskritika eszközét feltételezve, hogy van mának szóló üzenetük. Az olva-
sókra vár majd annak eldöntése, hogy a megvalósítás sikeres-e vagy nem; képessé 
teszi-e őket e munka arra, hogy új szempontok szerinti értelmezzék önmagukat és a 
mai világot vagy világokat. 

 
Történelem és kulturális emlékezet 
A bibliakutatás történetét sokféleképpen meg lehet írni. Az egyik lehetséges megol-
dás az, hogy azt a fokozatos felfedezés történetének tekintjük, vagyis a Biblia nem 
tévedhetetlen tudósítás minden olyan kérdésben, ami a mindennapi emberi életet 
érinti. Már a bevezetésben említettük, hogy a tizenhatodik századtól fogva a felfe-
dező utak nyilvánvalóvá tették: az 1Móz 10 és benne a népek táblázata nem a világ 
alapos földrajzi leírása. 

A tizenhetedik század utóbbi szakaszában a református teológus Richard Bax-
ter hívta fel a figyelmet a bibliai tévedhetetlenség túlságosan is félreérthetetlen 
szemléletének veszélyére, kritizálva azokat, akik úgy tettek, mintha ez lenne az igaz-
ság [azaz azt tartották, hogy a Biblia tévedhetetlen információt tartalmaz mindennel 
kapcsolatban] minden nyelvtannal, logikával, filozófiával és minden egyéb tevé-
kenységgel, tudománnyal szemben, sőt még ellátja a jogász, orvos, tengerész, épí-
tész, földműves és kereskedő feladatát is.12 

Akár szándékosan, akár nem, Baxter mindenesetre nem említette a történelmet, 
és tény, hogy a bibliamagyarázók a maguk részéről ezt a kérdést tekintették a legne-
hezebben elfogadhatónak a modern tudomány fényében. 

A tizennyolcadik század korai szakaszában Humphrey Prideaux adott ki egy 
olyan munkát, amely összhangba hozta a Bibliában található történelmet azzal, amit 
az ókori világ történelmével kapcsolatban a klasszikus forrásokból ismerünk. Pri-
deaux nem bibliai forrásait kritikus szakértelemmel és éleslátással kezelte, de ahol a 
bibliai és biblián kívüli források nem voltak összhangban, ott az előbbit részesítette 
előnyben. 

„Az Isten Szentlelke által diktált Szentírás igazsága szükségszerűen mindig té-
vedhetetlen.”13 A tizennyolcadik század végén Németországban az ilyen nyelvújí-
tók, mint Johann Gottfried Eichhorn és Johann Philipp Gabler a Genezis első feje-
zeteit még mindig az emberiség kezdeteiről szóló történelmi beszámolónak tartották. 

Kritikájuk tudományos kritika volt, mely a történteket természetfölötti alapvo-
násaiktól fosztotta meg azzal az indoklással, hogy az első emberek és akik tapaszta-
lataikat feljegyezték, nem  rendelkeztek tudományos indítékokra vonatkozó ismere-
tekkel, s ezért tekintették isteni eredetű cselekedeteknek azt, amit a modern 
tudomány a természetből adódóan magyarázhatott. 
                                                 
12 R. Baxter: A Christian Directory in The Practical Works of Richard Baxter, vol I. Morgan, Pa.: Soli 

Deo Gloria Publications 2000. 724.  
13 H. Prideaux: The Old and New Testament Connected in the History of the Jews and Neighbouring 

Nations. London: Baynes & Son 1716-1718. vol. 1. 337. 
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Ezzel a fenntartással fogadták el Eichhorn és Gabler a Genezis első fejezetei-
nek és az Ószövetség egyéb történelmi elbeszéléseinek történeti megbízhatóságát.14 

Az első kutató volt de Wette, aki 1806-1807-ben megjelent Beiträge című mű-
vében komoly kihívásként vállalta fel, hogy elfogadja az Ószövetségben a történel-
mi elbeszélések mindenre kiterjedő precizitást. Nagyon szokatlan okai voltak an-
nak, hogy ezt megtegye. A kortárs irodalmi és klasszikus görög-római tanulmányok 
mítosz-elméletét használta fel, mely a mítoszokat nem kitalációknak tekintette, ha-
nem arra irányuló próbálkozásoknak, hogy költői és elbeszélő formákban fejezzék 
ki az embernek a valóság lényegét megragadó ösztönszerű megérzéseit.15 

Ezért voltak ezek alapvetően fontosak a filozófia és a vallás szempontjából. 
Magyarázatuk helyes módszere nem abban állt, hogy lehántjuk azok természetfö-
lötti külső burkát, így megragadva azután a történelmi tény magját. Az jelentette in-
kább a helyes utat, hogy esztétikai kritikát alkalmazunk, és ez ama örök valóság 
ösztönös megérzésének (megsejtések) leleplezésére irányul, melyet kifejezésre juttat-
tak. De Wette számára tehát az Ószövetség történelmi hagyományai elsősorban abba 
a hitbe engedtek betekintést, melyben azok éltek, akik az írásokat megfogalmazták. 

Nem lehetett információhoz jutni belőlük például a történeti Ábrahámot illető-
en, hanem csak azzal kapcsolatban, hogy miként látták Ábrahámban a későbbi 
nemzedékek a modell értékű kegyes ember példáját. A szövegek szerkesztésük ko-
rán is túlmutató összefüggésekre utalnak, s munkájukban időtlen, az emberiség ter-
mészetével kapcsolatos ösztönös megérzéseket fejeztek ki az örökkévalóságra és a 
jelenlegi világ ellentmondásaira vonatkozóan.16 

Volt egy másik oka is annak, hogy de Wette miért vallotta az általa képviselt vé-
leményt: elfogadta a pentateuchos és egyéb elbeszélések fragmentumok alapján tör-
ténő szerkesztésének nézetét.17 

Az a dokumentumokkal is alátámasztott nézet, hogy a pentateuchost eredetileg 
már kialakult források alapján állították össze, ilyen szószólóinak, mint például 
Eichhorn megengedte azt a felfogást, hogy Mózes az ókori források szerzője, és ő 
írta vagy gyűjtötte ezeket egybe.  

 
 

                                                 
14 Lásd Rogerson: Myth in Old Testament Interpretation 1. fejezetét 
15 Lásd Rogerson: W. M. L. de Wette 47-49. 
16 Lásd különösen a következő munkát: W. M. L. de Wette: 'Beytrag zur Charakteristik des 

Hebraismus'. In: Studien vol. 3. 2 ed. C. Daub and F. Creuzer. Heidelberg 1807. 241-312. és fejte-
getésemet művemben: W. M. L. de Wette 65-69. 

17 Rogerson: W. M. L de Wette 50. 


