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A Héber Biblia szerzőinek perspektívájából föltehető a következő kérdés: miért 

követnek és imádnak sokan más isteneket – noha ez a HB számos passzusa alapján 

elítélendő, különösen Izráel népében –, tekintve, hogy azok kategorikusan alulmúl-

ják Izráel Istenét? Jesája polémiájában (44,9–20) a racionalitás a próféta oldalán áll: 

míg Izráel Istene transzcendens és cselekvőképes, addig a bálványok kézzel készített 

puszta tárgyak. Hogy ezt miért nem látják be a bálványimádók, arra a szöveg filozó-

fiai exegézisén keresztül ismeretelméleti választ igyekszem adni, majd ezt a választ 

röviden összevetni a kortárs analitikus filozófia vallási ismeretelméleteivel. 

A szövegben a bálványkészítőkkel kapcsolatban három ismeretelméleti meg-

állapítást tehetünk. Az első, hogy a vélekedéseiket megcáfoló megfontolások 

elérhetők számukra – bolondságuk Jesája szerint nyilvánvaló. (Jesája kritikájának 

jogossága vitatott, azonban ennek tárgyalása túlmutat az előadás keretein.) A 

második, hogy ezeket a megfontolásokat „nem veszi a szívére, és nincs tudás és 

nincs értelem” (19a. v., Kecskeméthy) – nem fogalmazódnak meg bennük, vagy 

legalábbis nem látják be őket, hogy alááshatnák hitüket. A harmadik, hogy ennek 

oka valamilyen episztemikus szerepű fakultás helytelen működése: „nem tudják és 

nem értik, mert be van kenve szemük, hogy ne lássanak, szívük, hogy ne értsenek” 

(18. v., Kecskeméthy). Így tehát a próféta egy olyan ismeretelméleti modellt 

feltételez elő és fejez ki, amelyben a megismerés és a racionalitás részben a tudatos 

tapasztalaton kívül eső követelményektől függ. Ezen követelményeknek Jesája 

szerint a bálványimádók – feltehetőleg bűn vagy ítélet következményeképpen – nem 

felelnek meg, míg Izráel Istenének imádói bizonyára igen. Az itt lefestett ismeret-

elmélet jól illeszkedik prominens analitikus vallásfilozófiai megközelítésekhez, 

amelyek közül a reliabilizmussal és a fenomenológiai konzervativizmussal vonok 

néhány párhuzamot. 

Megközelítésem a bibliaértelmezés egyik új területéből, az ún. filozófiai biblia-

kritikából vagy filozófiai exegézisből merít. Ez az irányzat az elmúlt 1-2 évtized 

bibliatudományában, elsősorban angolszász nyelvterületen nyert tért. Meghaladva a 

héber és görög gondolkodás 20. században prominens radikális szembeállítását, 

nyitott arra, hogy az ókori Közel-Keleten, azon belül pedig Izráelben is, érdemi 

filozófiai gondolatokat találjon. Ezek leírására – kellő körültekintéssel – felhasználja 

a kortárs filozófia fogalmait. A terület kutatása olyan interdiszciplináris és interkon-

fesszionális intézményi keretek között zajlik, mint a Society of Biblical Literature 

éves konferenciájának „Héber Biblia és Filozófia” szekciója, illetve a new yorki 

King’s College által működtetett „Héber Eszmék Központja” (Center for Hebraic 

Thought). 


