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Kié a Biblia földje?
Kié a Biblia föld je? Ez a rend kí vül rob ba nás ve szé lyes kér dés tu laj don kép pen rosszul van feltéve. Azok a könyvek
ugyan is, ame lye ket ma Bib li á nak ne ve zünk, ke re ken 2000-3000 év vel ez elõtt ke let kez tek, ben nük tör té ne lem rõl, visszapil lan tás ról van szó. En nek ellenére a Bib li át új ból és új ból a mel let ti érv ként is hasz nál ják, hogy iga zol ják Iz rael mos tani igé nyét „a Bib lia föld jé re”. Aki te o ló gi á val fog lal ko zik, és óko ri szö ve gek kel akar ér vény re jut tat ni ef faj ta föld igé nyeket, an nak meg kell en ged nie, hogy meg kérdezzék tõ le, va jon az ilyen fé le bib lia ma gya rá zat egy ál ta lán he lyes-e. Mert
sok le he tõ ség van ar ra, hogy a Bib li á val ta lál koz zunk, s azt ér tel mez zük. Tu dós ként most a tör té net-kri ti kai meg kö ze lítés re szo rít ko zom, mert vé le mé nyem sze rint egye dül ez ve szi számításba kel lõ kép pen azt a fel is me rést, hogy a Bib li át egy
konkrét korban konkrét célokkal írták ama kor számára. Lényegileg két szemponttal és kérdésfelvetéssel szeretnék
foglalkozni:
• Ho gyan lát ja a mo dern tu do mány az iz ra e li ták hon fog la lá sát?
• Hogyan kell fel fog ni az õs atyák nak tett ígé re te ket ar ra vo nat ko zó an, hogy föl det kap nak majd?
Ne kem úgy tû nik, ez a két kér dés pél da sze rû azt a kér dést il le tõ en, hogy le het sé ges-e, il let ve ho gyan le het sé ges kép vi selnie Iz ra el nép ének az „Ígé ret Föld jé re” irá nyu ló mai igé nyét. A hon fog la lás tör té nelmi le zaj lá sá nak kér dé sét tel je sen tuda to san ál lí tot tam a föld ígé re té nek kér dé se elé. Tör té nel mi okok meg fog ják mu tat n i, hogy idõ ren di szem pont ból ez a
sor rend a he lyes.

I.
A honfoglalás kérdése
1. A bibliaiábrázolás
Ha Józsue könyvét vesszük szem ügy re, min den egé szen
egyszerûnek tû nik. Az iz ra e li ták Józsue ve ze té sé vel be vonulnak az Ígéret Földjére, meghódítják, meg öl nek, il let ve
el ûz nek min den ot ta ni la kost, s ez ál tal a Dán és Berseba közötti egész te rü let új bir to ko sai lesz nek. Majd fel oszt ják a
te rü le tet az egyes tör zsek kö zött, és ez zel vi lá gos sá te szik
jog igé nyü ket egy bi zo nyos ré gi ó ra. Ezt az oly vi lá gos és teljes áb rá zo lást azon ban már a Bí rák köny ve át ér té ke li. A Bírák köny ve 1. fe je ze té ben ta lál ha tó egy lis ta a meg nem hódí tott te rü le tek rõl, és ha meg néz zük ezek fek vé sét, ki de rül,
hogy az ország legtermékenyebb és gazdaságilag legjobb
régiói. To váb bi ér vek is el le ne szól nak an nak, hogy a Józsue köny ve ál tal fel vá zolt tör té ne lem ké pet tör té ne ti nek tekint sük. Pél dá ul egy Iz ra el ne vû nép Kr. e. 1200 elõt ti lé tezé sé rõl egy sze rû en sem mit sem tu dunk. Bár sok egyip to mi
for rás áll ren del ke zé sünk re, azok nem tesz nek em lí tést arról, hogy lé te zett vol na ott egy ilyen nép. Az Egyip tom ból
kivonult nép nagy számadatai, ahogyan azok Mózes 4.
köny ve 1-10. fe jez té ben ta lál ha tó ak, biz to san tör té ne ti et lenek. Ilyen tö me gû em ber so sem ma rad ha tott vol na élet ben
a pusztaságban. Mó zest és Józsuét sem le het meg ra gad ni
történelmi sze mé lyi sé gek ként. Rá adá sul a bibliatudomány
rég rá jött, hogy Józsue köny ve nem az ak ko ri ese mé nyek
kor tár si ira ta: e könyv leg ré geb bi ré szei a Kr. e. 8. szá zad ból
szár maz nak, és a ké sõb bi ek ben kü lön bö zõ szer kesz tõk még
többszörösen átdolgozták. Józsue köny vé nek szer zõi ezért
nem voltak az események valódi ismeretének birtokában,
in kább ar ról van szó, hogy az iz ra e li ták hon fog la lá sát sa ját
je le nük há bo rús meg fi gye lõ i nek sze mé vel áb rá zol ják, ez a
je len pe dig az a kor, ami kor az asszí rok meg foszt ják füg getlen sé gé tõl Iz ra elt és Júdát, és szét vá laszt ják az or szág ré szeket. A szö ve gek ké sõi ke let ke zé si ide je kü lö nö sen vi lá gos sá
vá lik ab ból, hogy Józsue köny vé nek szer zõi sze mé ben az
Ígé ret Föld je a Jor dán nál kez dõ dik. Ez a ha tár azon ban csak
a Kr. e. 733 utá ni vi szo nyo kat tük rö zi, mi u tán az asszí rok
asszír pro vin ci á vá vál toz tat ták Izrelnek a Jor dán tól ke let re
fek võ te rü le te it.

Ezt a tény ál lást a ré gé szet is iga zol ja. Je ri kó, ame lyet a
Józs 6 sze rint az iz ra e li ták be vet tek, a kér dé ses kor ban, tehát Kr. e. 1200 kö rül épp úgy la kat lan volt, mint Ai, amelynek meg hó dí tá sátJózs 7 ír ja le. Az or szág bel se jé ben, tehát mond juk Júdában sem le het meg ál la pí ta ni nagy hó dítá so kat. Vi szont fi gye lem re mél tó az el len ke zõ tény ál lás:
az egész hegy vi dék nagy já ból Kr. e.1250-ig la kat lan volt,
és csak az ún. hon fog la lás ko rá val te le pült be.
Ezért meg kell állapítanunk, hogy Józsue könyvének
bib li ai szö ve ge it nem le het tör té nel mi for rás ként fel használ ni a hon fog la lás fo lya ma ta i nak re konst ru á lá sá hoz. Ellenkezõleg, olyan szövegekrõl van szó, amelyek igen
nagy idõ be li tá vol ság ból íród tak, és Iz ra el nek az or szágba tör tént be vo nu lá sát Is ten aján dé ka ként akar ják ér telmez ni. Ezek a szö ve gek te o ló gi ai tör té net írást nyúj ta nak,
nem pedig történetit. Ezért aztán nem hazugságok, ha nem a történelmet akar ják fel hasz nál ni ah hoz, hogy lejegyzésük korához intézett teológiai ki jelentéseket te gye nek.
Ez ok ból a Kr. e. 1200 kö rü li kor áb rá zo lá sá hoz más forrá sok hoz kell nyúl ni. Mi vel ez zel a kor ral Egyip tom ban is
a gyen ge ség sza ka sza kez dõ dik, amely bõl csak ke vés szöveg ma radt fenn, és szin te egyet len szö veg sem Pa lesz tiná ról, a ré gé szet kü lön le ges je len tõ sé get kap a kor szak rekonst ruk ci ó ját il le tõ en.

2. Kiindulási hely zet a ké sõi bronz kor ban
Ah hoz, hogy meg ért hes sük a Kr. e. 1200 kö rül vég bement nagy át ala ku lá so kat, elõ ször fel kell idéz nünk a megelõzõ korszak helyzetét. Palesztina olyan városállamok
sokaságából állt, amelyeket városfejedelmek vezettek,
ezek viszont alá ren delt jei vol tak az egyiptomi fáraónak,
aki a fõ ha tal mat gya ko rol ta az egész ré gi ó ban, de a vá rosok bel sõ ügye i be nem, vagy csak ke véssé avat ko zott be le.
A városállamok mindenekelõtt a termékeny síkságokon
fe küd tek, s en nél fog va a nagy ke res ke del mi utak men tén,
ame lyek a mai Li ba non ban lé võ Beqa-síkságtól a Hulebsar kon és a Jezréel-síkságon ke resz tül a pa lesz ti nai ten ger-
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part hoz, és onnan Egyip tom ba ve zet tek. Galilea, a Jor dántól ke let re fek võ rész, va la mint Szamaria és Júda he gyes
vi dé kei szin te tel je sen la kat la nok vol tak. Itt csak Szichem
és Je ru zsá lem al ko tott vá ros ál la mot, min de nek elõtt azoknak a no má dok nak szol gál va kul tu rá lis és gazdasági köz pon tul, akik a hegy vi dé ken le gel tet ték ju ha i kat és kecs ké iket.
Az egyiptomiak érdeke mindenekelõtt a régiók feletti
ke res ke de lem sér tet len sé ge volt, an nak ré vén ugyan is Kisázsiából és Mezopotámiából jutottak áruk Egyiptomba.
En nek ér de ké ben a palesztinai Gá zá ban és Bét Seánban,
il let ve a Beqa-síksági Ka mid el-Locban kis ka to nai egy ségeket állomásoztattak, amelyeknek az volt a ren del te tésük, hogy szavatolják a kereskedelem biztonságát és az
alá ve tett te rü le tek bel po li ti kai nyu gal mát. Mi vel azon ban
az ál ta lá nos po li ti kai idõ já rás meg vál to zott – a Kisázsiából szár ma zó het ti ták be ha tol tak Észak-Szí ri á ba, és ré szesedni akartak az ottani kereskedelemben –, Szíriában
háborús össze tû zé sek rob ban tak ki a het ti ták és az egyipto mi ak kö zött. A te rü le tet új ra felosztották, az egyip to miak nak ma radt Levante (a Föld kö zi-ten ger ke le ti part ja körü li or szá gok) dé li ré sze, a het ti ták el len õriz ték észa kot. A
csa tá ro zá sok azon ban te kin té lyes kö vet kez ménnyel jár tak
a kereskedelemre nézve, amely immár bizonytalanabbá
vált.

3. Új hely ze tek és fej le mé nyek 1200 kö rül
Kr. e. 1200 körül több okból is kiélezõdött a helyzet.
Egy részt eb ben a kor ban több ször is éhín ség tört ki, s ezek
megnehezítették a régióban élõ emberek fenn ma ra dá sának le he tõ sé gét. Úgy tû nik, az or szág egyes lakói ek ko ri-
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ban ván do rol tak ki Egyip tom ba, s eb ben áll hat a ki vo nu lás
történetének történelmi magja. A kereskedelmi utak bi zony ta lan sá ga az tán a vá ro si élet mód meg gyen gü lé sé hez
ve ze tett. Mi vel a ke res ke del mi be vé te lek cse ké lyeb bek ké
vál tak, csök ken tek mindazok be vé te lei is, akik nél a ke reske dõk be vá sá rol tak. Ez vi szont a vá ro sok fo ko za tos gyengü lé sé hez ve ze tett, il let ve ah hoz, hogy a la kos ság el me nekült a városokból, s új egzisztenciát keresett. Ha valaki
nem akart Egyip tom ba men ni, ak kor az élet biz to sí tásának
fõ ként két le he tõ sé ge ma radt: Az em ber vagy le te le pe dett
a csak nem la kat lan hegy vi dé ken, és ál lat te nyész tés be fogott, vagy pe dig meg pró bált zsol dos ként, eset leg par ti zánként élet ben ma rad ni.
Nagyjából ugyanebben az idõben ta lálták fel te ve tenyész tõ be du i nok a lo vag ló nyer get. Ez le he tõ vé tet te számukra, hogy villámgyors támadásokat intézzenek a kul túrvidék el len, s az ot ta ni no má dok tól el lop ja nak né hány
állatot. A kis ál lat te nyész tõ no má dok, akik hátasállatként
szin tén a sza ma rat hasz nál ták, nem tud ták k övet ni a sok kal
gyor sabb be du i no kat. Hogy élet ben ma rad has sa nak, a nomá dok ek kor még in kább vissza vo nul tak a pa lesz tin hegyvi dék re, s ott szö vet kez tek egy más sal. Így jöt tek lét re kisebb cso por tok szö vet sé gei az oly ha tal mas nak tû nõ te vetar tó be du i nok el len, de a hegy vi dék te le pü lés-sû rû sé ge is
növekedett. Az im már a hegy vi dé ken élõ, meg le he tõ sen
különbözõ csoportok szövetsége, úgy látszik, El istent
tisz tel te is ten sé ge ként. En nek leg fon to sabb bi zo nyí té ka az
Izra-El név („El harcol”), amellyel e szövetség kapcsán
Merenptah fá raó szté lé jén ta lál ko zunk, Kr. e. 1208-ban.
Az amúgy is már erõsen meggyengült országnak né hány évvel késõbb újabb gyengülést kellett elviselnie.
Egyes, a Földközi-tengerrel szomszédos népcsoportok
már több évtizede vagy
zsoldosnak
szegõdtek
Egyiptomba vagy a palesztin partvidékre, vagy
pe dig ka ló zok ként ga rázdál kod tak a Föld kö zi-tengeren. Amikor röviddel
1200 után egy re na gyobb
éhínségek támadtak a
Földközi-tenger vidékén,
az ilyen cso por tok né melyi ke fel ke re ke dett a Balkánról, az Égei-tenger
vidékérõl és a kisázsiai
tér ség bõl, hogy mind tengeri, mind szárazföldi
úton ke let re vo nul jon, és
új ha zát ke res sen. Te kintettel arra, hogy a ten geren katonai fölényben
voltak, meglehetõsen jól
sikerült meghódítaniuk
Szíria és Palesztina part közeli városait. Amikor
Kr. e. 1179-ben egye nesen Egyiptomot szo rongatták, III. Ramszesz fá raó meg ver te, és le te le pítette õket Palesztina déli
partvidékén.
Ezáltal
azonban Egyiptom el veszí tet te el len õr zé sét a szíriai-palesztinai ke res kedelem fölött, ami ismét
csak a kereskedelem
gyen gü lé sét ered mé nyez-
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te. Sok városról le mond tak la kói, s a hegy vi dé ken te lepül tek le. Így jött lét re né hány év ti ze den be lül egy erõ sen
vá ro si irá nyult sá gú tár sa da lom ból egy vi dé ki jel le gû. Az
új te le pü lé sek im már nem a sík sá go kon fe küd tek, ha nem
a he gyek kö zött.
Egy kis cso port alig ha nem eb ben az idõ ben Egyip tomból is ki ván do rolt, az egyip to mi ak aka ra ta el le né re. Ezek
az emberek a közel-keleti éhínségek idején egyiptomi
építkezéseken dolgoztak, s most megpróbálták visszanyer ni sza bad sá gu kat és füg get len sé gü ket. Az õ el kü lö nülé si moz gal muk ról szá mol nak be a Ki vo nu lás köny vé nek
el be szé lé sei. Ami kor az tán ez a cso port szin tén a pa lesz tinai hegy vi dé ken te le pe dett le, s az ot ta ni né pes ség gel el keve re dett, él mé nye i ket nem ze ti em lé ke zet té épí tet ték ki az
el kö vet ke zõ év szá zad ok so rán. Ez le het az egyip to mi kivo nu lás ha gyo má nyá nak tör té nel mi mag ja.
Az ún. honfoglalás ennélfogva messzemenõen olyan
politikai, társadalmi és szoci á lis át ala ku lás volt, amely a
Kr. e. 1200 kö rü li idõ ben kez dõ dött, s amely nek alap já ul a
régió városainak gazdasági összeomlása szolgált. Izrael
la kos sá ga lé nye gi leg olyan em be rek bõl állt, akik már elõzõ leg is az or szág ban él tek. Csak ki sebb cso por tok ér keztek kí vül rõl, mint pél dá ul az egyip to mi ki vo nu lás cso portja. Ab ból az or szágból, amely ko ráb ban ki csi, egye di vá-

ros ál lam ok ra osz lott, ter ri to ri á lis ál lam lett. Ez a fo lya mat
több év szá za don át tar tott, és még Dá vid ko rá ban sem zárult le. A tu do mány mai ál lá sa sze rint csak a Kr. e. 9. század ban be szél he tünk szi lárd iz ra e li államképzõdményrõl.

4. Eszerint az ország tulajdonképpeni értelemben vett meghódítása, ahogyan azt
Józsue könyve leírja, egyáltalán nem történt meg
A Kr. e. 1200 kö rü li vál to zá sok in kább a tár sa dal mi struktúrák átalakulásából fakadnak. Az izraeliták – eltekintve
egyes új telepesektõl – lényegileg kánaániak voltak, akik
meg vál toz tat ták élet mód ju kat. A mai palesztinai bir tok viszonyok kérdésével kapcsolatban azonban ez csak azt je lent he ti: Ha nem lé te zett há bo rús hon fog la lás, amely az ország Iz ra el ál ta li meg hó dí tá sá hoz ve ze tett, ak kor azt sem lehet kö ve tel ni, hogy az or szág ma az iz ra e li tá kat il les se meg.
El len ke zõ leg, év ez re de ken át min dig lé te zett az or szág lakó i nak szi lárd al ko tó ele me, s az õ utó da ik is mét az or szág
lakosai voltak. Kánaániakból lettek társa dal mi vál to zá sok
révén izraeliták és júdaiak, és vég sõ so ron ezek bõl jöt tek
lét re a mai pa lesz ti nok. Levante mai pa lesz tin la kói a király ság ko ra be li iz ra e li ták nak köz vet len utó dai.

II.
A földre vonatkozó ígéretek kérdése
A ré gé szet ma elég gé vi lá gos ké pes nyújt ne künk a Kr.
e. 1200 kö rü li kor tör té nel mi fej le mé nye i rõl, a bib li ai földígéretekkel kap cso lat ban vi szont más kérdés vetõdik fel:
Melyik korból származnak az idevágó szövegek, és mi lyen szándék vezette e szö ve gek szer zõ it a maguk ko rában? Az egyes szöv egek da tá lá sá nak szent írás-ma gya rázati módszertana igen nagyot fejlõdött az utóbbi év ti zedek ben, és leg alább is alap vo ná sa i ban ál ta lá nos egyet ér tés
kí sé ri. Ezért a kö vet ke zõk ben idõ be li sor rend ben tár gyaljuk a legfontosabb szövegeket, és koruk ta núiként
értelmezzük õket.

1. A legõsibb hon fog la lás-ígé ret
(1Móz 12-13. f.)
A leg õsibb ha gyo mány, amely ben hon fog la lá si ígé ret tel
ta lál ko zunk, né ze tem sze rint nem sok kal a Kr. e. 926-os
bi ro da lom-sza ka dás utá ni idõ bõl szár ma zik. Az észa ki ország rész, Iz ra el, és a dé li or szág rész, Júda egye sült ki rálysága Salamon halála után szétesett. Alighanem ennek a
hely zet nek a tük rö zé sé re ír ták a Mó zes 1. köny ve 12-13.
fejezetében olvasható elbeszélés alaprétegét. Ábr[ah]ám
és Lót meg ér ke zik Me zo po tá mia fe lõl Pa lesz ti ná ba. Mi vel
kettõjük nyája túl nagy ahhoz, hogy ele gen dõ táp lá lé kot
ta lál ja nak, el vál nak. A kö vet ke zõ ver sek az tán így hang zanak:
• 1Mózes 13: (14) Miután Lót elvált Ábrámtól, az
Úr így szólt Áb rám hoz: Emeld föl sze me det, és tekints a hely rõl, ahol laksz, észak ra és dél re, ke let re
és nyu gat ra. (15) Az egész föl det ugyan is, ame lyet
látsz, neked és utódaidnak adom minden idõkre,
(16) és olyan ná te szem utó da i dat, mint a föld homok ját. Ha az em ber meg szám lál hat ná a föld homok ját, ak kor meg szám lál hat ná utó da i dat is. (17)
Raj ta te hát, járd be a föl det szél té ben és hosszá ban,
mivel neked adom azt. (18) És Ábrám to vább vonult sát ra i val, és Mamre töl gye sé ben te le pe dett le,
és ott ol tárt épí tett az Úr nak.

A szö veg he lyes meg ér té sé hez fel kell ele ve ní te nünk az
említett helyek fek vé sét. Ábr[ah]ám ko ráb ban Szichemben, az észa ki or szág rész fõ vá ro sá ban épí tett ol tárt (1Móz
12,7). Most egy alighanem lakatlan földdarabra érkezik
Bét-El és Ai kö zött (1Móz 13,3) – a bi ro da lom-sza ka dás
után ép pen ott hú zó dott az észa ki és a dé li országrész köz ti
ha tár. Az tán Hebron fe lé for dul, ami pe dig a dé li or szágrész fõ vá ro sa volt! Pon to san az észa ki és a dé li or szág rész
ha tá rán kap ja most Ábr[ah]ám az ígé re tet, hogy az egész
or szág – s ez csak az észa ki és a dé li or szág rész együt te sét
jelentheti – az övé lesz. A bir tok ba vé tel je le ként kell be járnia a föl det szél té ben és hosszá ban. Meg le põ mó don Ábr[ah]ám nem kö ve ti ezt az is te ni út mu ta tást, ha nem csak
Hebron fe lé for dul, te hát csak a dé li or szág rész re vo nat kozó an tel je sí ti az út mu ta tást. Ez csak azt je lent he ti: A földígé ret az észa ki és a dé li or szág rész re egy aránt vo nat ko zik,
de a bi ro da lom-sza ka dás ré vén az észa ki or szág rész kockára tette a rá vonatkozó ígéretet. Bár az to vább ra is érvény ben van, je len leg azon ban be vál tat lan. Ez vi szont azt
je len ti: Ez a szö veg vi lá gos po li ti kai üze net az észa ki ország rész la kó i hoz, hogy a kö zös ki rály ság el is me ré sé nek
meg ta ga dá sá val kí vül he lyez ték ma gu kat Is ten ígé re te in.
Ez vi szont azt is je len ti, hogy egy ilyen szö veg re ma nem
le het hi vat koz ni az egész or szág ra tá masz tott igény iga zolá sá ul, ha nem csak kor tör té ne ti hát te ré ben le het meg ér te ni
ezt a szö ve get!

2. Földígéretek a fogság utáni kor elejérõl
(1Móz 17; 28; 35)
Csak a fog ság utá ni idõ ben, ami kor Pa lesz ti na a per zsa
nagy bi ro da lom ré sze volt, va gyis a Kr. e. 538 utá ni kor ban
ta lál ko zunk is mét há rom föld ígé ret tel:
• 1Móz 17,8: Neked és utánad utódaidnak adom a
földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol:
Kánaán egész föld jét örök bir to kul, és én Is te nük
leszek.
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• 1Móz 28,3-4: A min den ha tó Is ten áld jon meg, tegyen termékennyé, so ka sít son meg, hogy a né pek
sokaságává légy, és ad ja ne ked Áb ra hám ál dá sát,
ne ked és ve led együtt utó da id nak, hogy bir to kold a
föl det, ame lyen most jö ve vény vagy, s ame lyet Isten Áb ra hám nak adott.
• 1Móz 35,12: A földet, amelyet Áb rahámnak és
Izsáknak adtam, ne ked adom, s utá nad le szár mazot ta id nak adom.
Az 1Móz 17,8-ban és 28,4-ben ar ról van szó, hogy Ábra hám jö ve vény, ide gen az or szág ban. Eb ben a kor tör té neti vi szo nyok fe je zõd nek ki: Júda és Iz ra el már nem lé te zik
önálló ál lam ként, a per zsa bi ro da lom ba in teg rál ták õket.
Bár az emberek ab ban az or szág ban él nek, ahol ap juk és
nagyapjuk is élt, de már nem urai az országnak. Azzal,
hogy Ká na án or szá gát em lí ti, a 17,8 a Dá vid és Sa la mon
alat ti, ere de ti idõk re em lé kez tet. To vább ra is meg van a remény, hogy visszaszerzik azt az országot, amely leg nagyobb ter ri to ri á lis ki ter je dé se ide jén Iz ra e lé volt. Nagy a
re mény és a hit, hogy a per zsák nem bir to kol ják örök re az
ural mat, ha nem ez az idõ szak is vé get ér egy szer. Az embe rek nek az a reményük, hogy az ezt kö ve tõ idõ ben az tán
is mét meg va ló sít ha tó Iz ra el ré gi ál lam ala ku la ta, és örök re
(1Móz 17,8) Is ten nép ének bir to ká ban lesz. Ezek a szö vegek ref le xi ók az ak ko ri po li ti kai hely zet re, pá ro sul va az zal
a tu dás sal, hogy a ré gi, Áb ra hám nak adott ígé re tek még iscsak beteljesednek majd. Valakik olvasták Mózes elsõ
köny ve 12-13. fe je ze tét, s ezt a ré gi szö ve get egy új kor ban
új mó don ér tel mez ték.

3. Földígéretek a fog ság utá ni kor vé gé rõl
(1Móz 15; 26,1-11)
A per zsa bi ro da lom még ké sõb bi korszakából szár ma zik
két to váb bi szö veg:
• 1Móz 15,18: Azon a na pon kö tött az Úr szö vet séget Áb rám mal, és így szólt: Utó da id nak adom ezt a
földet, Egyip tom fo lyó já tól egé szen a nagy fo lyamig, az Euf rá te szig.
• 1Móz 26,3: Ma radj jö ve vény ként eb ben az or szágban, s én ve led le szek és meg ál da lak; eze ket az orszá go kat ugyan is mind ne ked és utó da id nak adom,
és megtartom eskümet, amelyet atyádnak, Áb rahám nak es küd tem.
A ko ráb bi szö ve gek még nem konk re ti zál ták kö ze lebbrõl az or szá got, az 1Móz 15,18 vi szont most pontosan körül ír ja: Egyip tom fo lyó já tól, a Ní lus tól egé szen az Euf ráteszig. E tág határok megválasztása – ezek sosem jel lemezték Izrael államalakulatát! – ismét a kor politikai
valóságának felel meg. A perzsák egyes satrapaságokra
osz tot ták óri á si bi ro dal mu kat, és az Euf rá te szen tú li satrapaság pontosan az itt leírt területet ölelte fel. Az 1Móz
12-13 új ra ol va sá sa kor most megint a kor konk rét po li ti kai
va ló sá gá ra vo nat koz tat ták a föld ígé re tet, e va ló ság pe dig
sok szo ro sa volt an nak, amek ko ra az iz ra e li ál lam ala ku lat
va la ha is volt. Ha son lót fi gyel he tünk meg az 1Móz 26,3ban: Immár nem csu pán egyet len or szág ról van szó, hanem több or szág ról, alig ha nem ép pen azok ról, ame lyek az
Euf rá te szen tú li satrapasághoz tar toz tak.

Összegzés
A leg fon to sabb ószö vet sé gi földígéretek át te kin té se tehát a kö vet ke zõ ket mu tat ja:
— Az ószö vet sé gi föld ígé re te ket csak kor tör té ne ti tapasz ta la tok és ama kor po li ti kai vi szo nya i nak hátte ré ben le het meg ér te ni. Min den kor ki ala kí tot ta a
ma ga konk rét el kép ze lé se it.
— Az Ószö vet ség földígéretei min dig az or szág vesztés után hangzottak el. Az 1Móz 12-13 az északi
or szág rész Kr. e. 926-os el vesz té sét tük rö zi. A fogságot közvetlenül kö ve tõ idõ szak ígé re tei vi szont
az országnak arra az elvesztésére vonatkoznak,
ame lyik Nabukadnecár Kr. e. 586-os hó dí tá sa nyomán kö vet ke zett be.
— Eb bõl az kö vet ke zik, hogy az Ószö vet ség föld ígéreteit nem lehet alapvetõen földnélküli em be reknek tett ígéretként felfogni, hanem csak ama re mény jeleiként, hogy az országot vissza fogják
nyer ni azok, akik ko ráb ban birtokolták.
— Az elveszett ország visszanyerésének reménye
egyik szövegben sem kapcsolódik össze háborús
cselekményekkel. Az ország visszanyerését Is ten
ál tal adott jel ként és Is ten ado má nya ként vár ják.
Mindebbõl tulajdonképpen csak azt a következtetést
lehet le von ni, hogy az Ószö vet ség hon fog la lá si szö ve ge it
nem len ne sza bad for rás ként hasz nál ni ah hoz, hogy Iz ra el
ál lam az új kor ban vissza nyer je az or szá got.
A szö ve gek kor hoz kö töt tek, és min dig a ma guk kor törté ne ti hely ze té re ref lek tál nak. Ez a hely zet azon ban a jelen ben meg vál to zott. Iz ra el or szá got ka pott. Ez az or szág
ugyan nem felel meg az óko ri or szág nak; ki sebb, mint a
Dávid és Salamon alatti nagybirodalom, de sokkal na gyobb, mint mond juk a Je ru zsá lem és köz vet len kör nye zete al kot ta ál lam tor zó, amely Ezékiás ide jén Júdához tar tozott, és sokszorosan nagyobb, mint a fog ság utá ni Jú dea
pro vin cia a ma ga 50x60 km-es nagy sá gá val. Mi vel a tör ténel mi Iz ra el nagy sá ga foly to no san vál to zott, nem is le het
meg ha tá ro zott nagy sá got kö ve tel ni az ak tu á lis Iz ra el számára.
A bib li ai föld ígé re tek azt vi lá gít ják meg, hogy nem tettek le ar ról a re mény rõl, hogy Is ten majd vissza ad ja az elve szett or szá got, s hogy er rõl nem is volt sza bad le mon dani. Idõ köz ben is mét Iz ra el nép ének ada tott egy bi zo nyos
ter ri tó ri um. Aki ma is mé tel ten új ra ol vas sa az ószö vet sé gi
szö ve ge ket, ezt a tényt fel fog hat ja egy olyan re mény be telje se dé se ként, amely rõl so sem tet tek le. Meg ha tá ro zott terü let irán ti konk rét igényt azon ban nem le het ki ol vas ni a
bib li ai szö ve gek bõl – és nem is len ne sza bad. Ez ugyanis
azt je len te né, hogy olyan szö ve ge ket, ame lye ket ke re ken
2000 vagy 3000 év vel ez elõt ti em be rek szá má ra ír tak, reflek tá lat la nul át vin nénk a mai kor ra, és új po li ti kai üze netként al kal maz nánk õket. Aki így ten ne, az el sik kasz ta ná e
szövegek üzenetének ókori robbanóerejét, és semmibe
venné a szö ve gek nek mint tör té nel mi szö ve gek nek a jelen tõ sé gét. Csak a szö ve gek nek tör té nel mi szö ve gek ként
tör té nõ fel fo gá sa te szi le he tõ vé, hogy ref lek tál tan gon dolkod junk ar ról, mit je len te nek a szö ve gek a je len szá má ra.
A Szerzõ az ószövetségi bibliatudomány és a régészet
pro fesszo ra a mainzi egye te men.
For rás: imprimatur, 2003/4

Felhívás
Kér jük Ol va só in kat, hogy a 32. ol da lon le ír tak nak meg fe le lõ en leg ké sõbb feb ru ár 25-ig újít sák meg elõ fi ze té sü ket.
Aki nek az elõ fi ze té se ed dig az idõ pon tig nem ér ke zik meg, an nak az áp ri li si szá mot már nem küld jük.

