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Balla Péter könyvének alapjául az Edinburghi Egyetemen 1994-ben szerzett doktori fokozat megszerzé-
séhez írt disszertációja szolgál, amely angol nyelven több kiadásban (1997: Mohr Siebeck; 1998: Hend-
rickson) is megjelent, Challenges to New Testament Theology: An Attempt to Justify the Enterprise címmel.
A magyar kiadás az angol nyelvű „eredeti” fordítása és némileg átdolgozott változata, amelyet egy, az angol
kiadás óta eltelt időszak fejleményeit áttekintő összegzés („Bevezetés a magyar fordításhoz”) vezet be és
igyekszik naprakésszé tenni. Az eredeti angol változat igen sok recenziót eredményezett 1998 és 2003 kö-
zött a nemzetközi teológiai szaksajtóban (a szerző közel húszat sorol fel), de itthon is írt róla Karasszon
István és Bolyki János. A 2008-ban megjelent magyar kiadás ehhez képest már érthetően kisebb vissz-
hangot váltott ki, ugyanakkor megjelent vele kapcsolatban pár élesen kritikus összefoglalás is (például in
Vallástudományi Szemle 2009/3.), amelyek miatt, úgy vélem, árnyaltabban és kiegyensúlyozottabban szük-
séges ismertetni a magyar változat értékeit és hiányosságait.

A magyar viszonylatban kiemelkedően élénk nemzetközi érdeklődés legalább akkora részben a dol-
gozat témájának szólt, mint a szerzőnek és a téma feldolgozásának. A „bombasztikus” téma megtalálása
viszont egyértelműen Balla Péter néhai témavezetőjének, John O’Neillnek, a kiváló ausztrál, de Nagy-Bri-
tanniában működő újszövetségesnek az érdeme. Az elmúlt évtizedekben minden korábbinál inkább meg-
nőtt az érdeklődés az újszövetségi teológia iránt, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Természetesen,
mint minden a keresztyén teológiában, ez is ciklikusan vissza-visszatérő jelenség. A bibliai teológia 17–18.
századi megszületése óta két hatalmas árnyékkal viaskodik, a dogmatikáéval és a történettudományéval,
mégpedig ebben a kronológiai sorrendben. A kezdeteknél (tulajdonképpen a reformációt követően) az volt
az alapvető kérdés, hogy miként tud függetlenné válni a bibliai teológia attól az elvárástól és egyházi igény-
től, hogy adott teológiai kulcstémák bibliai referenciagyűjteményét nyújtsa (vö. az úgynevezett „loci
communes” – irodalmat). Az első periódusban tehát nem az volt a kérdés, hogy mit mond a Szentírás,
hanem az, hogy hol támasztja alá vagy éppen cáfolja az illető teológiai-dogmatikai tételt. Ideális bibliai
teológiának mind a protestáns ortodoxia, mind a pietizmus korában az számított, ami sikeresen igazolta
az apostoli hitvallás vagy a Nicaenum minden egyes passzusát. A döntő változást a felvilágosodás jelen-
tette azzal, hogy megidézte a másik fenyegető árnyalakot, a „történetiség” kérdését, amelytől a bibliai te-
ológia (sőt, az egész bibliatudomány és az ellene fenekedő egyházi konzervatív pszeudo-tudományosság)
mind a mai napig nem tudott megszabadulni. A fő kérdés az lett, hogy a bibliai teológia állításai meny-
nyiben igazolhatóak „történetileg”, mennyiben felelnek meg a „történetiség” kritikai mércéjének. A fel-
világosodás óta születő bibliai teológiák ilyen vagy olyan megközelítéssel, de ehhez a mércéhez mérik
magukat és felismeréseiket. A Balla Péter által kutatott terület és a címben foglalt „kihívás” ebben a ko-
ordinátarendszerben értelmezhető csupán. A kérdés tehát ez: lehetséges-e ma bibliai teológiát írni úgy,
hogy figyelmen kívül hagyjuk a történettudomány és közelebbről a vallástörténet abbéli meggyőződését,
hogy egyik antik vallási jelenség sem bírhat a mai kutató számára normatív értékkel? Leírhatjuk-e, meg-
írhatjuk-e úgy a Biblia vagy az Újszövetség teológiáját, hogy azt sugalljuk, az utólag egyházilag meghatá-



rozott könyvcsoportok egy belső, transzcendens összetartó erő folytán már a saját közegükben és koruk-
ban különlegesek voltak, és nemcsak külön vizsgálhatók, de egyenesen megkülönböztetve és izoláltan
vizsgálandók? A kérdés felvetése olyan úttörő elmék érdeme volt, mint J. P. Gabler, D. F. Strauss, és Wil-
helm Wrede, akiknek nyughatatlan szellemét a finn (ex)evangélikus újszövetséges, Heikki Räisänen idézte
fel 1990-es Beyond New Testament Theology című művével. A tézissel, amely szerint az Újszövetség és
annak tartalmi vizsgálatában egyedül a színtiszta és objektív történeti kutatás igazolható, szemben min-
den kétes értékű és elfogult teológiai vizsgálattal, Balla Péter olyan gondolkodók rendszereit szegezi
szembe, mint E. Troeltsch, R. G. Collingwood és Van A. Harvey. Balla az ő nézeteikre támaszkodva fenn-
tartja annak a lehetőségét, hogy végezhető történeti eszközökkel olyan vizsgálat, amelynek tárgya az Új-
szövetség teológiája. Elfogadhatatlanul szűknek érzi Räisänen definícióját, amely szerint a történeti kutatás
nem terjedhet ki arra, hogy valaki igaznak fogadja el a Biblia arra vonatkozó kijelentéseit, hogy Isten
maga cselekszik a történelemben. Vitába száll a Wrede kritikáját felújító Räiäsanennel abban is, hogy „túl
kevés az Újszövetségben a teológia”. Balla szerint ez attól függ, hogy mit értünk „teológia” alatt. Ha pusz-
tán a hit tudományosan reflektált kifejtését fogadjuk el teológiaiként, akkor valóban legfeljebb Pál apos-
tol és János egyes írásai tartoznak ebbe a körbe. Ha azonban az „Istenről való beszédet” (Westermann)
tekintjük teológiának, akkor az Újszövetség tele van leírható és kategorizálható teológiai kifejtésekkel.

Balla kritikával illeti Franz Overbeck azon tézisét is, amely szerint minden olyan vallás, amely a saját
kijelentett igazságaival kapcsolatban már képes „teológiát művelni”, valójában halott és vallásfenomeno-
lógiai értelemben terméketlen. Balla legfőbb ellentézise az, hogy „a keresztyénség nem halott”, és ebből
derivál további argumentumokat. Ezen a ponton az olvasóban felmerül a kérdés, hogy vajon érdemes-e
szembeállítani egy ilyen tapasztalatból merített ellenérvet egy, a liberális teológia korában fogant szintén
tapasztalati alapú érveléssel? Vajon Overbeck mai követőit meggyőzheti-e, ha elég hangosan állítjuk, hogy
a keresztyénség „élő hit” és nem „halott vallás” – miközben sajnos mindkét állításra találhatunk példákat
a magunk környezetében is?

A könyv második és harmadik fejezetében azt vizsgálja a szerző, hogy ha elfogadjuk is, hogy az új-
szövetségi teológia egyszerre művelhető mint történeti és teológiai tudomány, miként definiálhatjuk vizs-
gálati tárgykörét? Igazolható-e önmagában az újszövetségi kanonikus iratok exkluzív és izolált vizsgálata?
Ebben a tárgyban főleg Walter Bauer és Helmut Koester nézetei kerülnek bemutatásra és megvitatásra.
Bauer mindmáig nagyhatású tézise, amelyet főleg az 1934-es Rechtglaubigkeit und Ketzerei im altesten
Christentum című írásában fejtett ki, úgy mutatja be az őskeresztyénség történetét, mint az ortodox és he-
retikus nézetek egyenrangú küzdelmének terepét, sőt, mint ahol az „eretnek” nézetek gyakran kronoló-
gikusan meg is előzték az „ortodox” nézeteket. Bauer szerint kizárólag a győztes ortodoxia tanain
tájékozódó utókor minősít egyes nézeteket „eretneknek”. Ráadásul ezek az „eretnek” nézetek még most
is fellelhetők az Újszövetségben, mintegy megkérdőjelezve az újszövetségi teológia egységéről és leírható-
ságáról vallott nézeteket. Koester azon nézetével is vitába száll a szerző, hogy az evangéliumok szövegének
megszilárdulása nem történt meg egészen a második századig, az apostoli atyák időszakáig, ezáltal is kér-
désessé téve a „kánon” történeti definícióját. Balla ezekben az érvelésekben többnyire a via negativa útját
járja, vagyis elvárja vitapartnereitől, hogy a „konszenzustól” vagy „hagyományostól” eltérő nézeteiket bi-
zonyítsák meggyőzően, majd miután nem találja meggyőzőnek az általuk felhozott bizonyítékokat, bi-
zonyítottnak jelenti ki a hagyományos nézetet. A formális logika alapján talán valóban „lejátszható” a vita
ebben a formában, de az olvasó nem érzi benne igazán a valódi vita izgalmát.

A szerző a negyedik fejezetben az újszövetségi teológia sokszínűségének problémáját vizsgálja. Ez a
téma igen sokat vitatott a szakirodalomban, és összefügg az Újszövetség „teológiai középpontjának” kér-
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désével is. Létezik-e vajon egy olyan teológiai középpont, amely köré épülve az újszövetségi iratok teoló-
giai diverzitása és hangsúlyeltolódásai mégis harmóniában szemlélhetők? Vannak-e egymásnak ellent-
mondó teológiák az Újszövetségben, vagy pusztán az iratok és szerzőik hátterével kapcsolatos elégtelen
információ sugallja ezt a kutatók számára? Wrede, a hűtlen és hűséges Bultmann-tanítványok
(E. Käsemann és Herbert Braun) vagy Räisänen elgondolásaival szemben Balla Péter azon az állásponton
van, hogy volt egy „rejtett”, tulajdonképpen „hitvallásszerű” konszenzus már az első századi szerzők kö-
zött, amelynek felmutatása és hiteles bemutatása az újszövetségi teológia feladata lehet. Az egység vagy el-
lentmondásosság kérdése számos izgalmas altéma kifejtésére ad lehetőséget a szerző számára; ilyenek még
a Jézus és Pál közötti feltételezett teológiai hangsúlyeltolódások (Johannes Weiss), Jézus messiási öntuda-
tának (J. C. O’Neill), az apostoliság definíciójának vagy a törvény–evangélium dichotómiájának a kér-
dései. Balla Péter könyve ezen a ponton rendkívül gazdag ismertetése az egymással is szembenálló
tudományos nézeteknek, és világosan bizonyítja a szerző kutatástörténeti érdeklődését és jártasságát.
Az elmúlt tíz év diszkussziójának főbb elemeit ugyan néhol hiányoljuk e szakaszból, de ennek az oka nyil-
vánvalóan abban keresendő, hogy a szerző ezeket már nem dolgozta bele a kilencvenes évek második fe-
lében készített disszertáció anyagába. A mérvadó szakirodalom valóban példaszerű enumerációja mellett
is az olvasónak hiányérzete támadhat: nem mindenhol világos a szerző saját álláspontja a vitában. Balla
Péter artikulálja ugyan saját nézeteit az egyes ismertetett nézetek cáfolatában, bírálatában vagy éppen el-
fogadásában, de ami ebből a sok egyet nem értésből, óvatos kritikából, elutasításból vagy dicséretből meg-
marad, az az olvasó kedvéért megért volna egy világos, letisztult megfogalmazást, a szerzői „standpoint”
megerősítését.

A dolgozat utolsó fejezete azt a kérdést járja körül, hogy milyen definíciót adhatunk az újszövetségi
teológiának, milyen megközelítésekkel művelhetjük azt, és milyen célt találhatunk a diszciplina számára.
Figyelmeztet arra, hogy bár eltérő formában, de veszélyek leselkednek a teológiát hittel és hit nélkül mű-
velőkre egyaránt. A hittel felvértezett kutató hajlamos a saját előfeltételezéseivel tekinteni a feltárt törté-
neti és egyéb természetű bizonyítékokra, és figyelmen kívül hagyni mindazt, ami saját „értelmezői
rendszerébe” nem fér bele, míg a hittel nem rendelkező kutatót éppen az újszövetségi szerzők iránti
egzisztenciális empátia hiánya vezetheti tévútra. Balla Péter meggyőződése szerint tehát a hit nem feltétel
az újszövetségi teológia tanulmányozásához, egyfajta pozitív nyitottság vagy empátia az első keresztyének
gondolatvilága iránt azonban a kiegyensúlyozott vizsgálat elengedhetetlen feltétele. Bár a szerző valószí-
nűleg nem így gondolta, számomra éppen ezen a ponton érhető tetten a legjobb kritika Räisänen kuta-
tói eredményeivel szemben. A legtöbbször ugyanis nem azzal van baj, amit Räisänen állít, hanem azzal,
ahogyan és amilyen megfontolásból állítja. Egyetlen kutató sem mentes ugyanis eredményeit illetően a
saját élettörténetétől. A Biblia vérmes feminista olvasatai mögött gyakrabban húzódnak személyes csaló-
dások a férfiakban, mint gondolnánk. Az ókonzervatívok ezzel ellentétes előjelű „kemény” nőellenes meg-
állapításai mögött sokszor ott rejtőznek a megfogalmazók félelmei saját férfiúi szerepüket illetően.
Räisänen vitriolos Újszövetség-kritikája és dekonstruktivitása mögött minden valószínűség szerint ott
sejthetjük a meghurcolt és kipellengérezett evangélikus lelkész drámáját, aki szükségképpen meghason-
lott a tudománytörténet legvilágosabb, legkoherensebb (és így leginkább támadható) újszövetségi teoló-
giájával, a lutherivel szemben. Nem hiszem, hogy Balla Péter erre a körülményre gondolva írt az
újszövetségi teológia kétféle „lélekkel” végzett kutatásáról, már csak azért sem, mert ilyet nem illik kifej-
teni egy tudományos dolgozatban (egy recenzens megteheti: ez a műfaj elbírja a „személyeskedést”).

A könyv záradékában a szerző alternatív megközelítéseket ismertet: B. S. Childs kanonikus szemléle-
tét, Robert Morgan bibliaértelmezését, Hans Hübner „prolegomenáját” és végül Peter Stuhlmacher

179

RECENZIÓK



újszövetségi teológiáját, amelyet a legvonzóbbnak és kiegyensúlyozottabbnak tart a négy közül. Nyilván
azzal a céllal említi ezt a négy prominens újszövetségest és munkájukat, hogy felmutassa: nem állíthatjuk,
hogy manapság már „lehetetlen újszövetségi teológiát írni”. Sőt, a sort folytathatnánk bármeddig: talán
soha nem virágzott így az újszövetségi teológiai irodalom, mint napjainkban (teljesen függetlenül attól,
hogy a műfaj mibenlétét illetően nincs konszenzus – vagy éppen amiatt?). Természetesen a disszertáció
hibájául róhatjuk fel (amint azt a szerzővel kiváló kollegiális kapcsolatot ápoló Robert Yarbrough teszi egy
ismertetésében), hogy figyelmen kívül hagyott számos olyan újszövetségi teológiai rekonstrukciót, amely
nem csak a maga korában, de még ma is megállja a helyét (például a napjainkban reneszánszát élő Adolf
Schlatteré). Ez azonban igazságtalan kritika, hiszen a dolgozat így is befogadhatatlanul és feldolgozhatat-
lanul nagy anyagot ölelt át és kínált átgondolásra az olvasónak. Ennél jogosabb kritika talán, ha azt mond-
juk, hogy Balla Péter don quijotei módon igyekszik védeni az újszövetségi teológia mint történeti
diszciplina létjogosultságát a történetkritikai szemléletet a végsőkig következetesen érvényesítő kritiku-
sokkal szemben, és így érveivel eleve hátrányban van. Talán több sikerrel kecsegtet Gerd Theissen (akinél
Heidelbergben Balla Péter több alkalommal is kutatott) megközelítése, aki tudatosan szétválasztja egy-
mástól az újszövetségi teológia és az újszövetségi vallástörténet (sőt, újabban az újszövetségi valláspszi-
chológia) műfaját, úgy, hogy közben ő maga is hivatkozik Räisänen megtermékenyítő hatású
munkásságára (vö. Az első keresztyének vallása c. könyve bevezetését). Így ő nem kényszerül arra, hogy
magától a megközelítéstől idegen eszközökkel közelítsen az Újszövetséghez, amelynek szerzői feltehetően
soha sem lettek volna olyan „megértőek” a felvilágosodás szülte történetkritikai személettel szemben, mint
Balla Péter.
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