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ÚJKOR

Amerikai Zion. Az Ószövetség mint politikai szöveg 
a függetlenségi háborútól a polgárháborúig

Az amerikai közéletet a kezdetektől áthatotta a vallásos utalások, a Bibliából 
merített értelmezési keretek használata. Igaz ez a meghatározó társadalmi-
gazdasági kérdésekről, így a függetlenségről, a nemzetté válásról és a rab-
szolgatartásról szóló diskurzusra is.  A kötet szerzője, Eran Shalev azt tűzi ki 
célul, hogy bebizonyítsa, egészen a XIX. század kezdetéig a bibliai példákat 
elsősorban az Ószövetségből merítették: az államokká alakuló gyarmatokra 
„Második Izraelként,” a lakosságra „kiválasztott nemzetként” tekintettek. A 
történész feltárja, hogyan és miért válhatott népszerűvé az Ószövetség poli-
tikai szövegként való használata Amerikában a XVIII. században és a XIX. 
század elején, és később milyen politikai és egyháztörténeti fejlemények ve-
zettek fokozatos visszaszorulásához. Vizsgálatát az Egyesült Államok korai 
történetének feszültségekkel teli kontextusába helyezi. A szerző megállapí-
tásait széleskörű narratív forrásbázisra építi, prédikációkat, politikai beszé-
deket, pamfleteket, a korabeli lapokban megjelent esszéket, egykorú törté-
netírásokat tekint át. A hivatkozott szakirodalom ugyancsak impozáns, Perry 
Millertől és kétszeres Pulitzer-díjas tanítványától, Bernard Bailyntől kezdve a 
II. világháború utáni amerikai egyháztörténet napjainkig meghatározó tudósai 
eredményeinek és a témában folyó vitáknak átfogó ismeretéről tanúskodik.� 
Shalev jeles politika- és eszmetörténészek munkáira is épít, elég csak J. G. A. 
Pocock-ot, vagy Donald Lutz-ot megemlítenünk.

Eran Shalev 2005 óta a Haifai Egyetem Történeti Tanszékének munkatársa, 
doktori tanulmányait a baltimore-i John Hopkins University-n végezte. Shalev 
nevéhez eddig két monográfia és több mint két tucat egyéb publikáció fűződik.

Az Amerikai Zion öt nagyobb fejezete nem tisztán kronologikusan, hanem 
egy-egy ótestamentumi metafora köré szervezve épül fel. A szerző célja, hogy 
kiegészítse „a korai Egyesült Államok politikájának vallásos minőségéről írt 

 � Többek között Edmund Morgan, Alan Heimert, Bernard Bailyn, Gordon S. Wood, Jon But-
ler, Mark A. Noll, Nathan O. Hatch, Harry S. Stout, Richard L. Bushman, Ruth H. Bloch, 
Patricia U. Bonomi munkái szerepelnek a felhasznált szakirodalomban.



77

gazdag szakirodalmat” (�.). Elsőként elemzi részletesen az ószövetséget mint 
retorikai módszert és politikai szimbólumkészletet.  Eran Shalev rávilágít az 
amerikai függetlenségi háború és a polgárháború között eltelt, rendkívül di-
namikus több mint nyolcvan évet uraló feszültségre: a hivatalosan szekuláris 
politika és az amerikai kiválasztottságtudat vallásos jegyei közötti ellentmon-
dásra. A kutatás tehát nemcsak a politika- és egyház-, de a kommunikáció, 
a gondolkodás-, az alkotmány- és fogalomtörténetet is érinti, és „a politikai 
teológiát” emeli ki.

A XVIII. században az amerikai brit gyarmatokon, majd a fiatal Egyesült 
Államokban a XIX. század elején, a kálvinista felekezetek voltak többségben, 
akiknek „református protestantizmusa különösen összehangolt volt az Ótes-
tamentummal” (3.). Új-Anglia2 puritán lelkészei gyakran hangoztatták, hogy 
gyülekezeteik egy „új egyiptomi fogságból szabaduló „izraeliták,” akik meg-
újították szövetségüket Istennel. A prédikációkban Amerika az „ígéret föld-
jeként” szerepel (3.). Az állammá és nemzetté válás folyamatában a politikai 
biblicizmus Amerikai többi régiójában szintén elterjedt, amiben több tényező 
játszott közre. A biblicizmus segített oldani az ellentétet, amely a felvilágo-
sult, modern eszméket valló, szekuláris államot szervező elit és a társada-
lom széles, kevésbé tanult rétegei között húzódott, mivel a vallásos elemeket 
használó retorika érthetőbbé tette a republikanizmus elveit. A születőfélben 
lévő ország berendezkedésében számos korábban nem látott intézmény és elv 
valósult meg, így erős szüksége volt valamilyen legitimáló, a kétségeket csití-
tani képes ideológiára. Eran Shalev amellett érvel, hogy az amerikaiak azono-
sítása „Isten kiválasztott népével” erre a feladatra alkalmasnak bizonyult. 

Az Ószövetségből merítő politikai teológia „együtt létezett a nemzeti vagy 
polgári millenniarizmussal” (4.) A millenniumi gondolat a vizsgált korszakban 
a keresztény eszkatologikus szemlélet többféleképp létező változatát jelentette, 
amely összefonódott a lassan kialakuló amerikai nemzeti érzéssel. Az �770-es 
években már valamennyi protestáns gyarmaton ismert premillenniumi elképze-
lés szerint Amerikában fog megvalósulni Krisztus ezeréves földi uralkodása.3 

Az első fejezet a függetlenségi háború „biblikus republikanizmusát” állítja 
a középpontba. A korszak egyik legjellemzőbb bibliai narratívája, az Exodus 
mint az amerikai köztársaság történetének olvasata (�9.). Shalev elemez egy 
másik népszerű metaforát is, a függetlenségi küzdelem éveiben Nagy-Britannia 
 2 Az északkeleti amerikai brit gyarmatok, később Maine, New Hampshire, Vermont, Massa-

chusetts, Connecticut és Rhode Island államok alkotta régió tartozott Új-Angliához.
 3 A függetlenségi ideológia, a premillenniumi gondolat és az „erényes” társadalom összefüg-

géseiről lásd: Bloch, Ruth H.: Religion and Ideological Change in the American Revolu-
tion. In: Religion and American Politics. From the Colonial Period to the Present. 2. kiad. 
szerk.: Mark A. Noll - Luke E. Harlow. New York, Oxford University Press, 2007. 47-6�.
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azonosítását az ókori római, vagy perzsa birodalommal (28.). Fontos megállapí-
tása a könyvnek, hogy Amerika megfeleltetése a „Második Izraellel” nemcsak 
az újonnan megszülető államban rejlő lehetőségeket, hanem a veszélyeket, az 
isteni kegy elvesztésének (�4.) kockázatát is tudatosította. A veszélyek közül 
kiemelkedett „az emberiség megmásíthatatlan romlása,” vagyis egyik oldalról 
a zsarnokság, másik oldalról az anarchia fenyegető réme (22.).

Az ókori héber államot mint a polgárháború előtti Egyesült Államok egyik po-
litikai modelljét vizsgálja a szerző a második fejezetben. Az ókori Izrael és Ame-
rika közötti egyik legnyilvánvalóbb összehasonlítási alapot a tizenhárom alapító 
politikai egység kínálta, de népszerű volt a korban a mózesi és az amerikai alkot-
mány összevetése is. Eran Shalev a fejezet témája kapcsán felhívja a figyelmet 
egy viszonylag új tudományterületre, a héber politikai tanulmányokra.

A harmadik fejezet egy rendkívül érdekes összefüggést vizsgál az �830-
ban megjelent Mormon könyve kulturális gyökerei és a megelőző időszakban 
elterjedt ún. pszeudobiblicizmus között. Pszeudobiblicizmus alatt Shalev azt 
a hagyományt érti, amely a függetlenségi háború idején alakult ki, és amely az 
események bibliai értelmezését különösen patrióta körökben tette népszerűvé 
(89.). Bár a jelenség a XIX. század második harmadától lassanként kiveszett 
a közéletből, mire Joseph Smith, a mormon egyház alapítója megjelentette a 
látomásait tartalmazó Mormon könyvét, „az amerikaiak közel száz éve ter-
meltek és fogyasztottak álbibliai szövegeket” (�05.)

A XIX. századi amerikai „izraelitákról” szóló fejezet azokat a csoporto-
kat veszi górcső alá, amelyek magukat „az ókori zsidóság leszármazottainak” 
tartották, vagy akiket a közvélemény egy része annak hitt. Az egyik első, ma-
gát a fenti értelemben izraelita származásúnak nevező szerveződés Vermont 
állam Middletown településen jött létre �800 körül. Az ókori zsidókkal való 
azonosítás másik tárgyát az amerikai őslakosok jelentették, akiket már spa-
nyol felfedezők is az ő utódaiknak tartottak. A bennszülöttek eredetét sokan 
csak úgy tudták a keresztény világképbe illeszteni, hogy összekötötték azt az 
ószövetségi tíz elveszett törzsről szóló mítosszal, amely az Asszíriába való 
elhurcolás után Izraelbe többé vissza nem tért ókori zsidókról szólt. A szerző 
kitér a mítosz összefüggéseire a Mormon könyvével, amelyet a hívek szerint 
részben a Kr. e. 600 körül az elfoglalt Jeruzsálemből az Újvilágba menekült 
izraeliták írtak. Az őslakosok eredetének e mitikus magyarázata a XIX. szá-
zad közepére lassanként jelentőségét vesztette. 

Az ötödik fejezetben a szerző a XIX. századi evangéliumi mozgalom,4 az 

 4 Az evangéliumi mozgalom XVII. századi eredetű protestáns keresztény kezdeményezés, ame-
lyet pietista és metodista hatások alakítanak. A XVIII–XIX. századi Amerikában fokozatosan 
összemosódik az ébredési mozgalommal. Tanítása Biblia-központúságon alapszik, a híveket  ► 
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ún. második nagy ébredés5 és a rabszolgaságról folytatott politikai-társadalmi 
vita hatását térképezi fel a politikai teológia ószövetségi jellegének elhalvá-
nyodásában. „Mindamellett, �800 előtt a kereszténység Amerikában, amely 
túlnyomórészt protestáns volt, nem volt Jézus-hit” (�53.). A változás egyik 
motorja a XVIII. század végén, a XIX. század elején kibontakozó második 
nagy ébredés volt, amely az egyéni megváltás fontosságát emelte központi 
üzenetévé. Az Újszövetség politikai szövegként való felhasználása az Ószö-
vetséggel szemben azonban a rabszolgaságról szóló nemzeti polémiában vált 
dominánssá. „Krisztus politizálásában” (�66.) a rabszolgatartás mellett érve-
lők és az abolicionisták egyaránt részt vettek. Az Ótestamentum a polgárhá-
ború után része maradt az amerikai kultúrának, ám a rabszolga-felszabadítást 
követően az amerikai Zion „legfőképp a feketék Zionjává vált.” Az egykori 
rabszolgák vallásosságában az egyéni bűnöktől megváltó Jézus és a népét a 
szolgaságból kivezető Mózes alakja bizonyos értelemben „összeolvadt,” az 
afroamerikaiak evangéliumi mozgalmában az ószövetségi képek és elbeszé-
lési keretek jelenléte megőrződött (�84.).

A szerző végül leszögezi, hogy miután a zsidóság a XIX. század utolsó 
évtizedeiben nagyobb számban kezdett bevándorolni az Egyesült Államokba, 
az ország „Új Izraelként” való azonosítása a korábbi fogalmak szerint meg-
szűnt. Megmaradt azonban a társadalom vallásos aktivitása és a bibliai meta-
forák sem vesztek ki a közéletből. Az �800-as évek utolsó harmadában egyre 
gyakrabban lehetett hallani a „misszió,” a „szent ügy” a „szabadság zászlaja 
alatt” kifejezéseket (�89–�90.). 

Eran Shalev: American Zion. The Old Testament as a Political Text from the Revolution to the 
Civil War. (Amerikai Zion. Az Ószövetség mint politikai szöveg a függetlenségi háborútól 
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