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dig jóvátehetetlenül lepattan a legfőbb, a misz
tikus ihletettségű megismerés tárgyiatlanságá- 
ról. A gondolatmenet végül szinte vigasztaló 
mondattal zárul: „Minden elmélet utolsó szava a 
»Ki«, és milyen meglepő, hogy ilyen messzire elvisz 
a »Mi«-től, amelytől pedig elindult."*

Jürgen Habermas 
(Király Edit fordítása)

A MEGVÁLTÁS REMÉNYE
Jacob Taubes: Abendlandische Eschatologie 
Matthes und Seitz, München, 1991. 230 oldal

Vannak könyvek, amelyek mindenekelőtt 
nem a bennük található eszmékből, gondola
tokból nyerik valódi erejüket, hanem abból a 
szenvedélyből, amellyel szerzőjük ezeket pa
pírra vetette. E hév, ha átható, mindennek 
hitelt tud adni; még olyasminek is, amit 
egyébként fenntartással fogadna az olvasó. S 
ha rábízza magát a  sodrásra, amely a könyvet 
élteti, akkor az időnként megbicsakló gondo
latmenetek vagy a kibontatlanul m aradt öt
letek sem tudják megzavarni az olvasás élve
zetében. A szerzőből áradó erőtől és szenve
délytől megigézve a részletek helyett az egész 
bilincseli le a figyelmét. Mintha nemcsak a 
szerzőnek, hanem neki is megadatott volna 
egy látomás élménye.

Ilyen látomás hatja á t Jacob Taubes Euró
pai ESZKATOLÓGIA című könyvét is, amely az 
1947-es első kiadást követően 1991 őszén új
ra  napvilágot látott, s amelyet a  kritika máris 
rég várt ismerősként köszöntött. Abban, hogy 
a  könyv máig megőrizte frissességét; két kö
rülmény is közrejátszott: egyfelől a  téma, az 
európai eszkatológia, amely maga sem egyéb, 
mint egyetlen izzó látomás két évezred óta 
tartó folyamatos ostromlása, másfelől pedig a 
szerző életkora. Taubes, aki 1923-ban szüle
tett Bécsben, az ottani főrabbi fiaként, s maga 
is kitanult rabbi lett Zürichben, tanulmányait 
követően írta meg e művét, amely 1947-ben 
vagyis huszonnégy éves korában m ár napvi-
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lágot is látott. Tegyük hozzá rögtön: szerzője 
első, de utolsó önálló köteteként. Ha csupán 
a bibliográfiába lapozunk bele, akkor a hatal
mas anyagismeret első pillantásra nyomasz
tó, kivált, ha magunk elé képzeljük az őt hor
dozó huszonkét-huszonhárom éves fiatal
embert; ám ha olvasni kezdjük a könyvet, ak
kor mindenekelőtt az az ifjonti hév ejt foglyul 
bennünket, amely az anyagot úgy rendezi el, 
mintha tollpihékről lenne szó. Az olvasó ez
után m ár nemcsak a gondolatok zuhatagát fi
gyeli, hanem a szerzőt is félti: csak el ne 
apadjon a  lendülete, még mielőtt befejezné 
a  könyvet. De erre nem kerül sor. A megvál
tásba vetett lángoló hit ugyanis nemcsak vá
lasztott témája a szerzőnek, hanem életeleme 
is. A könyvet becsukva az olvasó joggal érzi 
azt, hogy ez a hit, ahelyett, hogy az utolsó ol
dalakon lecsillapodna, még inkább felbuzog, 
újabb és újabb művek megírására sarkallva a 
szerzőt.

Ezt érezhette Gershom Scholem is, Walter 
Benjámin ifjúkori barátja, aki a könyvet elol
vasva Taubest az ötvenes évek elején a  jeru- 
zsálemi egyetemre hívta meg. Innen Ameri
kába vezetett tovább az útja, ahol nemzetkö
zileg elismert vallástörténészként tanított a 
Columbia Egyetemen, hogy azután a hatva
nas évek közepén egy nyugat-berlini meghí
vásnak eleget téve Európába helyezze át 
székhelyét. A párizsi Maison des Sciences de 
l’Homme vendégdocenseként, illetve a ber
lini egyetem hermeneutikaprofesszoraként 
nemcsak az akadémiai életet pezsdítette fel, 
hanem a  ’68-as diákmozgalmakat is meg
megzavarta: hol ezen, hol azon a fronton 
tűnt fel, anélkül hogy bárhol elkötelezte vol
na magát. Nem csoda, hogy ellenségeket is 
bőven szerzett magának: a  jobboldal balol
dalinak vélte, a balosok viszont sohasem tud
ták maguk közé fogadni e szkeptikus gondol
kodót, aki mindig a  szellem legtágabb hori
zontjaira figyelt, s a  politikai tervkovácsokkal 
szemben mindig megőrizte bizalmadanságát, 
anélkül persze, hogy valaha is feladta volna 
a  világ megválthatóságába (és felforgatható
ságába) vetett hitét. Taubes 1987-ben hunyt 
el, s a zürichi izraelita temetőben helyezték 
nyugalomra.

Ami a legfeltűnőbb: e  rendkívül termé
keny, m indenütt jelen lévő, világszerte be
csült tudós egyetlen könyvet hagyott maga
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után, s ezt is huszonhárom éves korában Irta. 
Még mielőtt azonban elhamarkodottan ítél
keznénk, jusson eszünkbe: kitanult rabbiként 
Taubes nemcsak a filozófiának és a vallástör
ténetnek, hanem a beszédnek is mestere volt. 
A dialógus és a  disputa embere ő, aki az ele
ven szót többre tartotta a halott betűnél. Pa
radox módon még egyetlen könyve, az EU
RÓPAI ESZKATOLÓGIA is ezt sugallja: az élet 
elevenségének egy olyan hőfokát érezteti 
meg az olvasóval, amelyhez képest az intéz
ményekbe, szabályokba, előírásokba és be
tűkbe betokosodott, azaz hétköznapi élet ha- 
lottian hidegnek tűnik fel. Anarchista volt, a 
szó legnemesebb értelmében -  miként a 
könyv témáját alkotó megváltástan, az eszka- 
tológia sem gondolható el az anarchizmus 
nélkül.

„A történelem, lényegét kutatjuk", hangzik 
könyvének első mondata, a  másodikban pe
dig máris kiszűri mindazt, aminek e lényeg
hez szerinte nincsen köze: az eseményeket, a 
csatákat, a győzelmeket és vereségeket, a po
litika történéseit, a gazdaság szövedékét, a 
művészet és a  vallás alkotásait vagy a tudo
mányos megismerés eredményeit. Mindezek 
nem  kínálnak választ arra, hogy mi teszi a 
történelmet történelemmé. Ahhoz, hogy erre 
felelni lehessen, magán a  történelmen kell 
túllépni, s a határán túlról kell rá visszatekin
teni -  az eszkhatonból, ahonnan a  történe
lem, mint egy tükör előtt, láthatóvá lesz ön
maga számára.

Ami túl van a történelmen, s ami azt 
egyáltalán történelemmé teszi, annak leg
szembetűnőbb vonása a  kötetlenség: az idő 
hiánya. Pontosabban szólva nem is a hiánya, 
hanem a beteljesülése: az örökkévaló időtlen
ség. Idő és kiterjedés nélkül nincsen történe
lem; ezért ha meg akarjuk ismerni a  történe
lem lényegét, akkor az időtlenségbe kell alá
merülni, amely maga nincsen alávetve sem 
az idő, sem a  tér hatalmának. A történelem 
tehát, amelynek valamennyien a foglyai va
gyunk, másodlagos képződmény. S Taubes 
máris hozzáteszi: nemcsak másodlagos, ha
nem  alacsonyabb rendű is. Az idő akkor szü
letik meg, ha az eredet örökkévalósága meg
sérül -  s mi egyéb lenne az örökkévalóság ki
hunyténak a jele, mint a legfőbb rossznak, az 
elmúlásnak, azaz a  halálnak a színre lépése. 
A történelem lényegét tehát, mondja Taubes,

akkor értjük csak meg, ha észrevesszük a 
benne dúló halált. S m ert a történelem az idő 
gyermeke, az idő pedig a halálé, ezért a tör
ténelem a romlottságnak a  színtere. A törté
nelemben élni annyi, m int korrumpálódot- 
tan élni, vagyis -  Hamvas Béla kifejezését 
kölcsönvéve -  félájultságban.

Könyvének ebből a kezdeti gondolatme
netéből is kitűnik, hogy Taubest, éppúgy, 
mint apokaliptikus kortársait, René Guenont 
vagy Hamvas Bélát, egyetlen nagy vízió fog
lalkoztatja: az örökkévalónak a látványa, 
amelynek élvezetét a történelem, vagyis az, 
ami van s ami körülvesz bennünket, csak 
megzavarni tudja. A történelem legfőbb is
mérve a bukás, véli a rosszkedvű és pesszi
mista történelemszemlélet; ám ez a  belátás 
adja meg neki a remény lehetőségét is: az 
egyedüli cél ezek után csakis az eszmélkedés, 
vagyis az istenihez való visszatalálás lehet. 
Ahelyett, hogy az ember világi megoldásokon 
fáradozna (például gyakorlati terveket ková
csolna, a politika mindenhatóságában re
ménykedne), a  világot egészében kell eluta
sítania, mivel a világ a titokhoz, az örökkéva
lóhoz, azaz az igazsághoz vezető utat próbálja 
elzárni.

E gondolatmenetet olvasva kinek ne ju t
nának eszébe a  gnosztikusok, akiknél gyöke
resebben az európai kultúra története során 
soha senki nem állította szembe egymással a 
világot és Istent. E szembeállítás oly radikális 
volt, hogy a  gnosztikusok azt is kizártnak tar
tották, hogy Isten teremtette volna ezt a  vi
lágot. S ha  a  jó  nem teremthet rosszat, akkor 
kell lennie egy másik, rossz teremtőnek. Tau- 
besből egy ízig-vérig gnosztikus szólal meg, 
amikor ezt írja: „A világ olyan teljesség, amely 
elhatárolódik az istenitől, s Istenhez képest önálló... 
A világ az Istennek, Isten pedig a világnak az el
lentéte és ellenlábasa.” Nem meglepő hát, hogy 
Taubes éppúgy vonzalmat érez az apokalip
tikus világlátás iránt, mint gnosztikus elődei; 
hiszen ő sem kevesebbet állít, m int hogy ma
radéktalanul el kell utasítani a világot, amely
ről Kierkegaard vagy Heidegger előtt közel 
két évezreddel m ár a gnosztikusok is azt tar
tották, hogy akaratunk ellenére belevetettek 
minket ennek idegenségébe.

Ennek az apokaliptikus, eszkatologikus 
történelemszemléletnek a legfőbb jellemzője 
az, hogy a  múltat és a jelent vizsgálva min
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denekelőtt a  jövőre kíváncsi. Az apokaliptika 
legégetőbb kérdése a „mikor?”, vagyis hogy 
mikor kerülünk ki a világból, a  történelem
ből. Könnyű lenne erre azt válaszolni, hogy 
majd a  halál gondoskodik róla. Az apokalip
tikus látásmód azonban nem halál-, hanem 
életközpontú, s nem a mindent felszámoló 
halált keresi (ez úgyis kéznél van), hanem a 
mindent beteljesítő üdvöt, az egyelőre még 
bujkáló örök életet. Az idegenségbe és az ele
ven halálba belezuhant embernek az örökké
valóhoz kell visszajutnia -  úgy, m int a  szaka
dékba vetett Dánielnek, akinek apokalipszisa 
nemcsak az elsó egészében fennmaradt alko
tás ebből a műfajból, hanem aki minden ké
sőbbi apokalipszis logikáját is előlegezte. E lo
gika célirányos: a  történelmet nem körkörös 
vagy véget nem érő folyamatnak látja, hanem 
olyasminek, aminek kezdete és célja van. A 
kezdeti bukást az egyre mélyebbre zuhanás 
követi, hogy végül -  váratlanul, mindennek 
ellenére -  beköszöntsön a  megváltás.

Taubes joggal figyelmeztet rá, hogy az 
apokaliptikus látásmód a  történelmi esemé
nyek iránti passzivitással já r  együtt. Ha a  vi
lág sorsa úgyis előre el van döntve, akkor az 
aktív történelemalakításra nincsen sok lehe
tőség. Az apokaliptika bizalmatlan az egyes 
emberrel szemben, s egy emberen túli logi
kába veti minden reményét -  úgy, mint Dá
niel, vagy János, vagy a XII. században élt Jo- 
achim Fiore, aki kalabriai apát létére az in
tézményes egyház megszűnésétől várta a 
Szentlélek birodalmának az eljövetelét, vagy 
éppen Kari Marx, aki szintén az embertől 
függedenedett erők összjátékának látta a tör
ténelmet, amelyet azután a Krisztushoz ha
sonlóan mélyre zuhanó, majd váradanul fel
támadó proletariátusnak kell megváltania.

A megidézett, legkülönbözőbb korokban 
élt elődök e könyvben egy asztaltársaság -  
vagy még inkább egymással szövetkező 
összeesküvők és lázadók -  benyomását keltík. 
Taubest jobban izgatta a jelenidejűségük, 
mint a történetiségük. A történelmi szemlélet 
elfogadásával éppen annak vetette volna alá 
magát, aminek hatalmától szabadulni akar. 
János, Joachim, Münzer Tamás, Marx vagy 
Kierkegaard eleven, akadémikus sallangok
tól mentes elemzése azt sugallja, hogy az apo
kaliptika egy soha nem csillapodó igény, 
amely mindig akkor jelentkezik, ha az embe

rek helyzete kezd megszorult és elviselhetet
len lenni. Az elnyomottak és kiszolgáltatottak 
fegyvere az apokaliptika; azoké, akik nem ké
pesek gyökeret ereszteni a  világban, akik 
nem tudnak -  győztesként -  berendezkedni, 
s akiknek nem adatott egyéb, mint a  vak re
mény. Taubes példái önmagukban is árulko
dók. Az apokaliptika szelleme például párhu
zamosan alakult ki a  perzsáknál és a  zsidók
nál, de amíg a  perzsáknak sikerült uralkodó 
néppé válniuk, aminek következtében az 
apokaliptika világellenes éle náluk tompult, 
addig a  zsidók, elnyomott helyzetükből kö
vetkezően, az apokaliptikának éppen ezt a 
vetületét élezték ki egyre jobban -  s mert 
győztes népként nem tudtak gyökeret eresz
teni, az apokaliptikus (forradalmi) érzület a 
generációk során szinte az ösztöneikbe ivó
dott. Hasonlóképpen a kereszténységet is át
hatotta a  khiliazmus és az apokaliptika szel
leme, amíg nem szilárdult meg, s veszélyez
tetve voltak a gyökerei; Ágoston viszont, im
már egy politikai világbirodalom szószólója
ként, az egyházat, ezt a  világi intézményt már 
Jézus birodalmával azonosítja, s a hatalom 
pozíciójából az apokaliptika forradalmi, sőt 
anarchista világlátását úgy igyekszik elfojtani, 
mint később Luther Márton Münzer Tamás 
törekvéseit vagy éppen a kommunista állam 
a  permanens forradalom eszméjét.

Az apokaliptika soha nem hitt az e világi 
megváltásban; az e világi (egyházi vagy poli
tikai) intézmények azonban létüknél fogva is 
kénytelenek bízni az e  világi beteljesülésben. 
Nem csoda, hogy Taubes időnként már-már 
anarchista módon támadja a  felvilágosodás
nak az e világi beteljesülésről szőtt álmait -  
csakúgy, mint az utópiákat, amelyek mindig 
a  politika berendezkedéseit igyekszenek tö
kéletesíteni. S ez az apokaliptikus látásmód a 
magyarázat arra  is, hogy Taubes, bár mindig 
is az elnyomottak pártján áll, a  politikai bal
oldallal szemben igencsak bizalmatlan: a  ha
talom eszméje (s főleg gyakorlata) szerinte el
törpül az isteni örökkévalóság anarchikus hi
te mellett. Ez különbözteti meg őt az egyéb
ként sok szempontból rokon Walter Benjá
mintól, aki bízott a  világ és az örökkévalóság 
marxista áthidal hatóságában. A magyar Sza
bó Lajoshoz hasonlóan, aki a vallást a forra
dalommal, az egyházat pedig az ellenforra
dalommal azonosította, Taubes könyve is azt
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sugallja, hogy az apokaliptika forradalmi, a 
világba való belefeledkezés pedig ellenforra
dalmi. S hogy mi a mérce? A szerző válasza 
ősi, de m a is érvényes: a szenvedély. A szen
vedélyben emelkedhet önnön csúcsaira az 
ember, s csak itt pillanthatja meg az istenit, 
amit látni egyedül érdemes. „A végtelenség 
szenvedélye a döntő -  írja - ,  nem pedig annak tar
talma.”

A közvetlenül a  háború után megjelent 
könyvet újraolvasva nehéz nem gondolni ar
ra, hogy szerzője zsidó rabbi. De saját zsidó
ságába nem feledkezett bele, s az apokalipti
kus látásmódot nem sajátította ki a  zsidóság 
részére, hanem minden olyan ember számá
ra  adott lehetőségként kezelte, aki a rossz 
semmiféle e világi megnyilvánulásával nem 
óhajt alkut kötni. 1947-ben könyve epilógu
sában megkockáztatta, hogy Európa törté
nelme a végső hanyatlás felé közeledik. Az az
óta eltelt közel fél évszázad eddig kevés ellen
érvet tudott felsorakoztatni. Az apokaliptikus 
látásmódról írott könyv változatlanul idősze
rűnek tetszik.

Földényi F. László

„ZSIDÓ KÖNYVEK”
Simon Dubnov: A zsidóság világtörténete 
Fordította Szabolcsi Bence 
Gondolat-Bethlen, 1991 [1935].
262 oldal, 198 Ft

Tábor Béla: A zsidóság két útja
Pesti Szalon, 1990 [1939]. 180 oldd, 144 Ft

Simon Dubnov történeti műve része a  szerző 
A zsidó nép világtörténete című oroszul 
íródott, ámde az eredeti megjelenését illető
en  német nyelvű, négyrészes munkájának; 
jóllehet a húszas években fogant, a munka 
mégis inkább a múlt századi pozitivizmus 
szellemi hozadékának tekinthető. A középko
ri világkrónikák Ádámtól, Noétól levezetett 
népi-nemzetségi táblái Dubnov vállalkozásá
ban visszatalálnak a születés ideájához -  
vagyis a világtörténet metafora és a  bibliai ki
választott nép történetének szoros egymás

hoz rendeléséhez. Az ezredévek óta hatalma
san áradó vagy éppen szelíden hömpölygő 
epikus idő az első katasztrófa dátuma, vagyis 
a jeruzsálemi szentély lerombolásának idő
pontja felől végzetesen, ám alig sejthetően tá
volodik egy másik időbeli határkő, a „tűzál- 
dozat” collectivuma felé; ez pedig azt jelenti, 
hogy Dubnov a klasszikus ótestamentumi 
minta, a  mazkir, szó szerint „emlékeztető” po
zíciójából a múlt századi pozitivizmus megkö
vetelte történetírói ideált, a  catalogus reru- 
mot valósítja meg; a lerövidített, egykötetes 
s a  változatosság kedvéért jiddis nyelvű vál
tozat alapján készült, Szabolcsi Bence átülte
tésében napvilágot látott magyar kiadás ol
vastán szinte árad a nyugalom -  idő van...

Tábor Béla ugyancsak reprint kiadásban 
megjelent műve viszont m ár közvetlenül is a 
krízis szülötte: a  II . világháború kitörése előt
ti utolsó órák során szellemi és fizikai ártér 
lemben egyaránt az idő térszerűvé kulminá- 
lódik -  bizonyos értelemben haladékká alakul 
át. Szó sincs tehát itt -  és nem is lehet -  a 
történet epikus rendjéről; ez a  fajta „rend” 
csak a háború, a krízis, az apokalipszis stb. 
után pozíciójából „énekelhető meg”, illetve 
„siratható el”. Amennyiben azonban a  két 
könyv kilép a  pusztán tudománytörténeti ak
tualitás avagy az antikváriusérdeklődés köré
ből, az elmondottak csak a  megszakítatlan
nak tekintett törtérietrend felől értelmezhe
tők, a történő és a  visszatekintési idő metszés
pontján, figyelembe véve az elmúlt fél évszá
zad eseményeit, elsősorban is a  zsidóság II. 
világháborús tragédiáját, la b o r  Béla 1989- 
ben fogant utószava némiképp meg is 
könnyíti a helyzetet: a  szerző ugyanis maga 
végzi el azokat a  fontosabb átértékeléseket, 
amelyeket az utókor kritikusának kellene el
végeznie. A héber „gálut” és a görög „apoka- 
lüpszisz” szavak megelevenedő etimológiájá
nak megfelelően ez az átértékelés mindig itt 
és most történik -  a  „felfedés”, a „feltárulko- 
zás” pillanatában.

Mit jelent mindazonáltal a címben sugallt 
metafora, a „zsidó könyvek”? Túl azon, hogy 
Dubnov műve a  zsidóság „megesett dolgai
nak” (gestae) tradicionalista jellegű króniká
ja , Tábor Béla fölrázó szándékú vitairata -  
nem tudom, csak sejtem -  az akkori magyar 
zsidóságnak egyfajta szellemi vezetését lett


