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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
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volna hivatva ellátni (nyilvánvalóan teljesen 
sikertelenül!); ekként tehát nemcsak jó  szán
dékú epithetonról van szó, hanem magáról 
a formáról. Az európai kultúrhistóriában 
ugyanis semmilyen írásos alakulatnak nincs 
olyan sajátos „könyvíze”, mint amilyet a  hé
ber „széfer” szó hagyományosan magával 
hordoz. Az idő át- és tovaszőtt epikus rendje, 
amely a latín „textus” megjelölésben világo
san föltárulkozik -  a  szó közvetlen, érzéki je 
lentése köztudottan „szövedék”, „szövevény" 
- ,  nem idegen a  széfer ideájától sem, 
amennyiben a „széfer tóidét”, a nemzetségi 
leszármazási táblázat műfajára gondolunk, 
avagy az ősatyák történetére; ám  valójában 
sokkal fontosabb a széfer szóban megbúvó 
hagyományos mozzanat: a  „számbavétel”, il
letve a  „számadás”.

Túl ezen, az ősi forma, a  „mögillá”, könyv
tekercs is itt kísért; amennyiben a könyv a bá
beli történet alapján elbeszélt „bukott nyelv” 
helyén kerül „föltekerésre”, úgy a  széfer tör
ténetrendje egyfajta határpozíciót is jelöl: az 
(epikus) idő linearitásába való kiszökés -  újra 
és újra megvalósuló -  pillanatát. Ekként le
hetséges csak a valóban lineáris bibliai világ- 
történet elbeszélése -  ahogy ez Dubnov köny
vecskéjének első részében, vagyis az ótesta- 
mentumi történeti könyvek lerövidített meg
ismétlésében történik; s ekként lehetséges a 
lineáris, illetve epikus történésrend felfüg
gesztése és szembesítése a  krízis, az apokalip
szis soha el nem múlónak tűnő pillanataival. 
Tábor Béla könyvének „partitúraolvasata”, 
vagyis az eredeti írás és az utószó egymásra 
csúsztatása révén valamiképpen közelíthető 
vagy bekeríthető, ámde értelemszerűen meg 
nem  ragadható az imént apokaliptikusnak 
nevezett pillanat.

Párhuzamosan azzal, ahogy a zsidóság meg
jelenik a  világtörténet horizontján, saját, kü
lönálló napjának fényében tündökölve, 
egyúttal pedig a históriai szemlélet számára 
is „nyomokat” hagyva hátra a lineárisan to
vamúló idő mentén (Béni Hasszán, a Mer- 
neptáh sztélé, Ebla stb.), az a pneumatikus 
mindenség, amely a zsidó-kereszténynek ne
vezett világkorszakra maradandó árnyékot 
vet, s amelyet az Ótestamentum „Maikul 
JH W H ”-nak, Isten Országának nevez, szin
tén helyet „szorít” magának a história min-

denségében -  megsokasítva s egyúttal meg
személyesítve az iménti „nyomokat”. Dub- 
novnál ez a  képletes változás a teokratikus 
zsidó állam történetének alakulása révén, Tá
bor esetében viszont a  személy és a  szellem
világ találkozási pontjainak fölvázolása alap
ján  kerül előtérbe. (Némiképpen pontosítva 
az előzőket, utalnom kell arra, hogy Tábor 
Béla négy évtizeddel később hajdani barátjá
ról, Szabó Lajosról írott tanulmányában be
szél erről részletesebben -  a  Malkut JHW H 
„in-terriorizálása” kapcsán; az „Isten Orszá
ga bennetek van" evangéliumi m ondat alapján. 
(-: Szabó Lajosról. In: Életünk, 1989/9-10.)

Az interiorizált, illetve interiorizálható „bi
rodalom” a Dubnovnál fölsejlő világtörténet 
horizontját is módosítja, s abban az eredeti
leg kettős pillantásban rögzíti együvé, amely 
az eredetileg különállók egymásra találásából 
származik. Alexandriai Philón naiv „Izráel” 
névetimológiájának -„az ember (illetve: valaki), 
aki látta az Urat” —, valamint a  bibliai ősatya, 
Jákob ugyancsak naiv névmagyarázatának -  
„böér lakáj rói”, „az Élőnek kútja, aki engem lát” 
-  összeolvadásáról van szó: Isten és ember 
egymásra tekintő pillantásának találkozása 
révén.

Konkrét értelemben viszont Tábor Béla a 
zsidóság „világtörténelmi választását” -  ne 
feledjük, 1939-et írunk! -  a  mózesi példa 
megismétléséhez rendeli: a két ú t metafora 
ugyanis nem más, mint az alapvető választás 
áldás és átok, vele igen és nem, élet és halál 
között. Ennek a választásnak a függvénye
ként fordul oda az ember Isten felé, s válik 
egy átfogó dialógus részesévé; az Én és a  Te 
pneumatikus beszélgetésének egyik alanyá
vá. A Buber és Rosenzweig hatásának nyo
mait magán viselő érvelés dichotómiák egész 
sorát -  köztük elsősorban a vallás és a fa j vé
gig megtartott kettősségét -  építi e sajátos, tö
redékes dialógusfilozófia köré. Megint csak a 
Szabó Lajosról szóló esszé példájára hivat
kozva: a  „keressétek Isten országát” parancsá
nak, valamint a  zsidóság valóságos, „hús-vér” 
történetének útja éppúgy kettéválik, amint 
azt a teoretikus megfontolások alapján elő
tárt szellemi előfeltevések eleve sejteni en
gedték; a keresés szellemi, valamint a történet 
e  világi ösvénye csak nagyon ritkán találko
zik. E sajátságos két út felfogás, amely szellemi 
ősét a  DEUTERONOMiUM-ban találja meg, il
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letve később, a  kereszténység forrásvidékén 
a qumráni irodalomban csakúgy, mint a Bar
nabás LEVÉL-ben vagy a  DiDAKHÉ-ban stb., 
természetesen nagyon is konkrét politikai, fi
lozófiai elemzésekkel társul. Ám akkor, 1939- 
ben -  érthető módon -  semmi sem tűnt-tűn- 
hetett evidensnek sem az eseüeges áldás, il
letve átok eljövendő súlyát illetően.

Dubnov könyvében viszont az időnek még 
egyetlen elmozdíthatatlan határköve létezik 
csupán, az, amelyet a Titus katonái által le
rombolt szentély pusztulásának időpontja jel
képez. (A gálut időszakának minden nagy, 
történeti léptékű álmessiása -  Dubnovnál fi
gyelemre méltó részlet olvasható ezzel kap
csolatban Sabbatáj Céviről! -  ezt a határkövet 
-  tiso böáv -  akarta elmozdítani, illetve eltün
tetni.) Mindezt megerősítendő a magyar ki
adás a  következő mondattal ér véget: „És ez 
a történelem, íme, minden válságon és örvényen ke
resztül folyik tovább." (220. o.) Valóban, az idő 
epikus áradása akkor, legalábbis a mazkir, az 
„emlékeztető” pozíciójából nézve, feltartóz- 
tathatadannak látszott...

*
A zsidó vallás, fej és történelem Dubnovnál 
tapasztalható, és mindenképpen „az egyetlen 
egyetemes” eszméjét átmenekíteni akaró törek
vése mellett Tábor Béla a  szövetség hagyo
mányos gyűrűjének szétpattanására koncent
rál; a két út teória fölvázolása azonban itt is 
egy és ugyanazon „pneumatikus történelem” 
része, hiszen a  zsidóság -  s ez a  könyvecske 
kiinduló axiómája -  szellemi közösség. E kö
zösség a  Név, vagyis Isten és a Szó, a  kinyi
latkoztatott ígéret változadan volta köré ren
deződik; a  múló idő mozgató dünamisza az 
azonosság: a Szóval beteljesülő azonosulás 
akarása indítja el Tábor megfogalmazása sze
rint a történelmet, amiként az azonosság 
megvalósulása zárja le azt.

A kinyilatkoztatott Szó létgráduszai és tör
téned megnyilatkozásai logikai formájukat il
letően mindig paíadoxonok; a  szellemileg 
elevennek valamiféleképpen megmerevedett 
másai. „Minden alkalmazott szó halotti maszkja 
csupán egy régen éh szónak” (44. o.) -  írja ezzel 
kapcsolatban Tábor Béla. Mélyebb barokk al- 
legorézis búvik meg e  mondat mélyén vagy 
valami eredendően más? Az „alkalmazott szó”

ugyanis a  tökéletes szóhoz m érten nyer értel
met; s a Tökéletes Szó, mely mindig megele- 
venülő jelen-létével hat -  az Írás, a Scriftu- 
RA szava. Azaz megint csak a széferé, a köny
vé, a  BlBLlÁ-é; még akkor is, ha  héberül nem 
így nevezik meg. Az írás eleven szava, mely
hez mérten a kimondott szó halotti maszk le
het csupán, illetve az iménti kettősség para
digmája a  zsidó szellemiség alapvető foglala
ta, a  Szentírás, s ehhez mérten mindenfajta 
idegen szellemi alakulat -  a Biblia nyelvén: 
„bálványimádás” -  viszonyának. (Tábor Béla 
a fölszálló áldozati füst útjához hasonlítja a 
T ízparancsolat szellemi erőterét; sohasem 
emelkedhet föl e füstoszlop kedves illatú ál
dozat gyanánt, ha az áramlás akadályokba 
ütközik -  elsősorban is az első két parancsolat 
valamelyikébe: itt szerepel ugyanis a bálvány
imádás tílalma.)

A szó halotti maszkja vagy álarca — ellen
tétben a  görög „proszópon”, de különösen a 
latin „persona” karrierjével, vagyis a  szemé
lyiség absztrakt fogalmának „világrajöttével” 
-  az ótestamentumi szemlélet alapján soha
sem jelent mást, mint olyan szobrot vagy ké
pet, amelyet imádásra szánnak. (Ha már Phi- 
lón és a bibliai Jákob „naiv etimológiái” szóba 
kerültek, akkor essék szó most egy harmadik 
ilyenről: a feltételesen álarcot is jelenthető 
egyik héber szó megegyezik az ótestamentumi 
Lót nevével. Lót ellentmondásos személyisé
ge pedig a figura jellegének és történetének 
megfelelően a  túlélésre épül; a  képletes álarc 
mögött tehát nem a  persona rejlik, hanem 
egyfajta szellemi incestus -  amely, mint tud
juk, konkrét vérfertőzéssel is párosul; az ele
ven emlékmű pozíciója, s ez a pozíció közvet
lenül a bálványlét közelében található.)

Az ÍRÁS megelevenítő bezárulása, vala
mint az élőbeszéd maszkjellege a történetírás 
és a történész szemszögéből a T almud és a 
TÓRA egymáshoz m ért viszonyának művelő
déstörténeti fölvázolása során kerül az előtér
be; különösen pedig a karaita szekta, vala
mint a  kelet-európai hásszid mozgalom tör
ténetének ismertetésével. Ám a túlélés pozí
ciójának önmagában vett szellemi elégtelen
sége és a  túlélés történeti parancsa közti sza
kadék áthidalhatatlan voltára itt még nem 
derül fény.
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Ahogy hajdan a választott nép a  pusztában -  
s vele a sökina - ,  úgy vándorol a  történet 
Dubnov könyvében, egy majdani végleges 
szállásra, letelepülésre várva. Tábor Béla a 
szellemileg odaszánt életet nevezi úton levés
nek; a vándorlás tehát párhuzamos pályát ír 
le mindkét megközelítésmód esetében, mind
kettő a kultusz és az áldozat meg- vagy föl
szentelt helye felé tart, s ez a  hely a  vélt, illetve 
valóságos szentély.

Tiso bőtív -  mint említettem -  a  sökina el- 
távoztának időpontja is egyben; innen veszi 
kezdetét a zsidó történelem (illetőleg „világ- 
történelem”) azon szakasza, amely az egykor 
meglelt fizikai és szellemi otthon újbóli meg
találását célozza, s ez az otthonkeresés -  mi
ként Tábor Béla 1989-ben kelt utószava 
nagyszerűen érzékelteti -  kultusz és áldozat 
hátborzongató szubjektivizálódásával já rt 
együtt. A Septuaginta és az Újtestamen
tum  görög nyelvének „holokautosz”, „ho- 
lokautóma” szavai a  teljesen elégett áldozat 
megjelölésére szolgálnak; a kifejezés -  Tábor 
utószava szerint -  döntően befolyásolja az 
eredeti szöveg gondolatmenetének végki
csengését. Végletesen érinti ugyanis az emlí
tett otthonkeresés célját és irányultságát, va
lamint azt a többrétegű, összesűrűsödött kér
déskört, amelyet a  héber „gálut” szó magába 
hüvelyez. A szó elsődleges jelentése -  „szám
űzetés” -  kiegészül egy másik, a  próféták ál
tal is használt jelentéssel, amely lényegében 
véve megegyezik a görög „apokalüpszisz” ki
fejezés tartalmával: „föltárulkozás”, az elrej
tett dolgok (ta apokrüpta) „előbukkanása”. 
Ilyenformán tehát a II. világháború során 
végrehajtott (teljes) égőáldozat a könyvbe zárt 
szakrális történelem révén teljes magyaráza
tot nyer, még akkor is, ha  a könyv saját, ma
teriális valóját tekintve a  lángok martalékává 
lesz. (Nathaniel Hawthorne egyik művének
-  A FÖLD TŰZÁLDOZATA, EARTH'S HOLOCAUST
-  mondandójához m érten itt nem egyszerű
e n  az emlékezet totális elpusztítása, egyfajta 
képletes és monumentális könyvégetés volt a 
cél, hanem -  ahogy Tábor fogalmaz -  a,.szim
bólum entropizálódása”; s a  szimbólum ebben 
az esetben a hagyományos zsidó szellemi élet
formát jelenti.)

De túl azon, hogy a kelet-európai zsidóság 
megszűnt az egész világ zsidóságának centru
ma lenni -  hiszen a soah döntően őket érin
tette - , az újra létrejövő Izrael állam is dön
tően befolyásolta az apokalipszisnak elsősorr 
bán a „rejtettre”, illetve annak „föltárulkozá- 
sára”, s nem a végre, a végítéletre összpon
tosító értelmét. Az elrejtettnek fölfedése ugyanis 
minden esetben a szellemi arkhé, a kinyilat
koztatott hagyomány önértelmező jelenlété
ről tanúskodik; a vég csak felfüggeszteni ké
pes a történetet, a kezdet (s a kezdetben foglalt 
ígéret) az, amely -  mint valami fundamen
tum — meg is tartja...

*
A totális áldozat fölé emelkedő képletes szen
tély s vele a két út teóriájának magyarázata 
csak a hagyomány történetének mindig a kez
dethez mért, monumentális elbeszélésrendjé
hez viszonyítva írható le. így kerülhetett egy
más mellé két, szellemiségét illetően oly gyö
keresen eltérő munka, mint Dubnové és Tá
bor Béláé, túl azon, hogy mindkét könyv 
egyfajta antikváriusérdeklődésnek köszönhe
ti (reprint) létét. A monumentális elbeszélés 
azonban kifogyhatatlan étvágyával minden 
eseményt, történést képes fölfalni; a mai vi
lágban is így van, legföljebb a „fölfalás” se
bessége sokszorozódik meg egyre inkább. 
Dubnov munkája tehát -  formáját illetően -  
tovább „szőhető” -  ama sokat emlegetett 
„második határkő” közbeiktatásával. Am a 
több mint fél évszázada fogant szellemi me- 
mentó aligha veszít aktualitásából; úgy jó, il
letve úgy rossz, ahogy annak idején megíró
dott -  fölösleges lenne Tábor Béla könyvét 
beteljesült prófécia gyanánt kezelni.

De a könyv -  a széfet -  hagyományos ideá
jához híven mind a mazkir, illetve a krónikás, 
Dubnov, mind pedig a próféta és a filozófus 
pozícióját (más választása nem lévén!) eklek
tikusán elegyítő Tábor arra törekszik, hogy 
az átokkal terhelt (bábeli) nyelv helyett köny
vében (az írás szintjén) a „győzedelmes 
nyelv” tolmácsa legyen. Az utóbbi azonban 
tudja, hogy ez nem lehetséges; a két út mind
egyike ma is nyitva áll...

Rugási Gyula


