
zô jelet ugrásra készen jutalmazó különleges
iskolák. A 90-es évek szabadsága. Egyetlen,
kissé régimódian az anyagot megkövetelô ta-
nár ebben a világban a legfôbb rém és tanbe-
tyár. A szerzô úgy jár el, hogy az a kevés em-
ber, akit Marci szeret vagy becsül (családja,
mindenekelôtt édesanyja), testetlen árnykép,
ha egyáltalán megjelenik a regény lapjain, s az
a sok, akit nem (noha az ép erkölcsi érzék alap-
ján esendôségükben is hála illetné meg leg-
többjüket buzgóságukért), karikatúraként ten-
geti életét.

Ugyanez a jóindulat folytatódik a kiváló
Jancsó Miklós abszurd, íróvá avató, a magyar
irodalomba befogadó szövegével a könyv hát-
oldalán s magával a kiadói döntéssel is. Ez 
a döntés könyvet s regényt látott egy szöveg-
ben, amelyben néhány melankolikus költôi
sor kivételével semmi – arányérzék, kompozí-
ció, narráció, karakterizálás, gondolat! – sem
vall arra, hogy író született volna. Amitôl akár
még születhet is – egyszer, valamikor.

Szóval sommásan válaszolva a föltett kér-
désre: noha minden elôítélet nélkül vettem 
a kezembe, úgy tettem le, hogy sem Gerló-
czy Márton könyvét, sem pedig hôsét, Marcit
– nem szeretem.

Szívélyes üdvözlettel:
Radnóti Sándor

JÓZSEF KÖNYVE

Széfer Jószéf. A tanítványok tanulmánykötete a 
tanítómester (Rabbi), Prof. dr. Schweitzer József
tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából
Open Art, Budapest, 2002. 292 oldal, az ára 
nincs feltüntetve

1
Ünnepi kötetet (Festschrift) összeállítani és
megjelentetni – úgy tûnik – manapság már
végérvényesen egy letûnt korszak szokása, egy
olyan korszaké, amely félreérthetetlenül a mo-
dern tudományosság (nagyjából az elmúlt két
évszázad) történetének formajegyeit viseli ma-
gán, egy olyan korszaké, amely képes áttekin-
teni saját históriáját, s névrôl ismeri a szellem,
valamint a tudomány embereit (nem csupán

az óriásokat, hanem a szorgalmas vízhordókat
is), egy olyan korszaké tehát, amely a tanítás,
az írás kiemelkedô teljesítményeit ünnepi ese-
ményként értékeli. A magát múlhatatlannak
vélô, szélesen hömpölygô, epikus korszakok je-
lentik a természetes közegét nemcsak minden-
fajta „ünnepi kötetnek”, hanem annak az ün-
nepi együttidôzésnek is, amely nyugodt méltó-
sággal munkálja ki azt az alakot, illetve élet-
utat, amelyet a kollégák, tanítványok részérôl
tisztelet és szeretet övez.

Ám az epikus korszakokból kiszakadt írás-
mûvek, beszélgetések, együtt gondolkodó kö-
zösségek szerterajzanak a vallásos, illetôleg a
profán kultúrhistória világában, és azután már
csak kivételes alkalmakra, ideig-óráig gyüle-
keznek össze; összegyülekezésük a szellemtu-
dományok szemszögébôl az ünnep (fogalom)
elôfeltétele s egyúttal valódi értelme. Ha pe-
dig a kivételes alkalom beteljesül, immáron ki-
zárólag az összegyülekezôk súlyától, szellemi
hatalmától függ, hogy mennyire képesek ma-
radandóan jelen lenni az efemer léptékû hét-
köznapi létben.

Azt hiszem, a fenti helyzetrajz (avagy kór-
kép?) hatványozottan érvényes a legtágabb ér-
telemben felfogott magyar judaisztika 1945
utáni állapotára, különösképpen pedig azok-
nak a pályájára – az ünnepelt, Schweitzer Jó-
zsef személyén kívül Schreiber Sándor nevét
kell mindenképpen megemlítenem –, akik a
judaisztikát nem csupán „kívülrôl”, világi tu-
dományként mûvelték, hanem egyúttal tudós
rabbiként mûködtek, rabbinemzedékeket ne-
veltek, és folyamatosan hitközségek élén áll-
tak. Noha az ô életútjuk aligha nélkülözte az
úgynevezett „epikus távlatokat”, hosszú, kitar-
tó erôfeszítések után érhették meg, hogy a ho-
ni zsidó tudomány jószerével másodszor is ki-
törjön a gettóból, úgy, ahogy az – igaz, jóval
impozánsabb módon – a XIX. század közepé-
tôl egyszer már megtörtént. Az elmúlt tíz-ti-
zenöt esztendô során ugyanis – zsidó és keresz-
tény részrôl egyaránt – jó néhány olyan heb-
raista tûnt föl, akinek a tudományos tevé-
kenysége valódi reménységet nyújt arra nézve,
hogy a magyar judaisztika talán majd egyszer
visszanyeri azt a rangját, amelyet Kaufmann,
Bacher, Blau és mások idején hajdan már ki-
vívott magának. Ennek a reménységnek ép-
pen a SZÉFER JÓSZÉF a legékesebb manifesztu-
ma. Aprócska csoda ez, s abban, hogy az emlí-
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tett csoda megeshetett, mindenképpen döntô
érdemei vannak Schweitzer Józsefnek is.

De ha az eddig elmondottaknak megfelelô-
en annyi paradoxon, illetve ellentmondás jel-
lemzi azt a szituációt, amelyben az ismerteten-
dô ünnepi kötet megfogant, joggal kérdezhe-
tô, mégis, miképpen lehetséges, hogy a nyil-
vánvalóan alkalmi írásokat tartalmazó SZÉ-
FER JÓSZÉF egységes (mû)alkotássá válik? Alig-
ha kétséges, hogy mindennek az elsôdleges
oka az az eleven tradíció, amely a zsidóságnak,
mint par excellence történeti népnek az elmúlt
négyezer év alatt felhalmozott gigantikus tu-
dásmennyiségét világra hozta, s amely a lehet-
séges logikai szélsôségeket, a felvilágosodás
szelleme által táplált szekularizációt és val-
láskritikai gondolkodást, valamint a különfé-
le haszid, ultraortodox irányzatok képviselte
tradicionalizmust egyaránt magában foglalja.
Úgy is mondhatnám: szinte lehetetlen lenne
az ünnepi kötet írásait úgy „keverni”, hogy a
salselet qabbalá, a hagyományláncolat megsza-
kadjon, a rabbinikus gondolkodás alapján fel-
fogott, világokat magában rejtô érzéki metafo-
ra, „a könyv” szétessen. Nem, az összefüggô
hagyományfolyamba illeszkedô Festschrift bi-
zonyos értelemben olyan, akár az ókori (hé-
ber) könyvtekercs: a papiruszlapok összera-
gasztva, a pergamenlapok pedig összevarrva
válnak egy – elvben végteleníthetô – üzenet
hordozójává, egy és ugyanazon tradíció-„ten-
gely” mentén válnak feltekerhetôvé avagy le-
göngyölíthetôvé. Ezek az archaikusnak tetszô
analógiák egyúttal rávilágítanak a kinyilatkoz-
tatás köré szövôdô moccanatlan hagyomány,
valamint a mindenkori szellemi megújulás vi-
szonyára is; a judaisztikát mint akár vallásos,
akár pedig vallástalan tudományosságot övezô
eleven hagyomány olyan, akár a szigetet kö-
rülövezô tenger. Márpedig sziget és tenger
összetartozása olyannyira természetes, hogy
az esetek többségében aligha válhat igazán
kérdésessé – kivéve, ha a tenger roppant víz-
tömege szökôárszerûen elnyeléssel fenyegeti
a szárazföldet; képletesen szólva „ez történik”
mindahányszor, amikor egy-egy korszak föl-
gyülemlô krízise gátszakadással fenyeget. Ám a
bibliai megalapozású „zsidó történelem” csu-
pán egyetlen ilyen krízist ismer: a messiási kor-
szak születésének krízisét. Ez utóbbi eset, a vál-
ság jeleinek felismerése viszont kívül esik az

aufklärista szellemû tudományosság látó- és
hatókörén.

A könyv, a széfer mind ez idáig sikeresen el-
lenállt valamennyi fenyegetésnek és csábítás-
nak, s maradhatott meg éppen ezért a zsidó
hagyományfogalmak (masszóra, halakhá, qab-
balá) legátfogóbb szimbólumának. A SZÉFER

JÓSZÉF írói és szerkesztôje (Zsengellér József)
nyilvánvalóan pontosan tisztában voltak mind-
ezzel, mielôtt az ünnepi kötet létrehozásához
hozzáfogtak volna.

2
A tematikusan – s egyúttal kronológiailag – há-
rom fô részre osztott Festschrift tanulmányai-
nak döntô többsége a SZENTÍRÁS egyre tere-
bélyesedô holdudvarával (arámi targumok,
Qumrán, apokrif corpus) foglalkozik, majd
pedig a hagyomány tovaterjedô hullámgyûrûi
(középkori zsidó filozófia és tudományok, vé-
gül a modern zsidó történelem és kultúrhis-
tória) mentén haladva jut el a megélt jelen
idôszakáig, addig a szimbolikus határpozíció-
ig, amely a hagyományegészre visszatekintôt –
illúziók és gátlások, bármit megideologizálni
képes elôfeltevések nélkül – a dolgok valódi
kinézetével szembesíti. S itt nem valami nagy
dologra, feltárulkozó „apokaliptikus távlatok-
ra” kell gondolni, hanem a gondolat, a gon-
dolkodás legmagasabb szabadságfokára, arra
a pozícióra, amely nélkül „zsidó történelem”
el sem képzelhetô; a kötet utolsó írásának, 
a pszichiáter Stark András tanulmányának
egyik Buber-idézetére hivatkozva: „A sors, ami
néppé fûzi össze [ti. a zsidóságot], a szolgaságból
való megszabadulás aktusa.” (EGY PSZICHOTERA-
PEUTA IDENTITÁSÁNAK GYÖKEREI, 283.) A szolga-
ságból való felszabadulás – akár a legsúlyosabb
egzisztenciális rabszolgaság közepette is –, a
szellemi szabadság az alkotó, hagyományterem-
tô gondolkodás nélkülözhetetlen elôfeltétele.
Hadd tegyem hozzá gyorsan: a szabadság szel-
lemi értelemben választható, nem csupán rab-
szolgák módjára áhítható jószág, illetve álla-
pot. Csak így válik értelmezhetôvé ugyanis az
az elsô pillantásra is szembeötlô ellentmondás,
amely a kétezer éves galutra jellemzô, jobbá-
ra politikai szolgaság és az úgynevezett „zsidó
szabadgondolkodás” között feszül.

Az antikvitástól – egészen pontosan a kései
hellénizmus idôszakától – a XX. századig jó



néhány rendkívül fontos kérdéskört taglaló 
(s magyar nyelven kevés kivétellel teljességgel
unikumnak számító) tanulmányok szellemi
hátterét vagy ha jobban tetszik, „történetfilo-
zófiai ívét” az egységes mûalkotásként szem-
lélt kötetben elsôsorban Gábor György kitû-
nô írása jelöli ki. A NEGYEDIK VADÁLLAT (RÓMA

AZ ELSÔ SZÁZADOK ZSIDÓ IRODALMÁNAK TÜKRÉBEN)
szerzôje ugyanis fôleg az ószövetségi DÁNIEL-
KÖNYV-tôl eredeztethetô birodalomtipológia,
illetve az iménti kérdéskörnek az ókeresztény
kortól fogva kiegészülô változata, az úgyneve-
zett translatio imperii eszme – érdekes, új ada-
lékokkal történô – vizsgálatán túl arra tesz kí-
sérletet, hogy a translatiónak a Róma-szimbo-
likában kiteljesedô kérdését (az egyházatyák,
majd pedig a modern történetfilozófiák gon-
dolkodásmódjától egyaránt eltérve) nem alle-
gorikus formában értelmezze. Jóllehet eljárása
módszertani értelemben logikusan következik
abból, hogy érveinek elôvezetése során fôleg
talmudi anyagot használ, ám mindeközben –
látatlanul is – meg kell küzdenie azzal a köz-
keletû vélekedéssel, amely a rabbinikus gon-
dolkodásnak (legalábbis a II. századtól, a Bar
Kochba-felkelés bukásától fogva) a törté-
nelemmel szembeni „közömbösségét” állítja.
Ugyanakkor az elsôsorban Josephus Flavius
írásain átsejlô eksztatikus várakozás s az abban
gyökerezô eszkhatológiai háború (történeti
értelemben elôször a Róma ellen vívott világ-
háború) eszméje mégis a rabbinikus történeti
(ahistorikus?) gondolkodás legfontosabb tüpo-
szává válik. Majd kétezer éven át a zsidók lakta
világ (tébél, oikumené) legkülönbözôbb pont-
jain idôrôl idôre ugyanez az eksztatikus várako-
zás lobban lángra, ugyanez a messianisztikus
feszültség gerjed föl újra, valóban, a történel-
mi kulisszáktól látszólag teljesen függetlenül;
letéphetetlen koloncként cipelve mindeköz-
ben a Róma (Edóm) névben megtestesülô bi-
rodalomszörnyet, egy percig sem feledve, hogy
a messianisztikus háborút Izraelnek a valóban
utolsó pogány világbirodalommal szemben kell
megvívnia. S ha ez a birodalom ténylegesen 
„a világot” jeleníti meg, ettôl a tudástól és em-
lékezettôl az „aktuális történeti érzékenység”
már aligha kérhetô számon.

A történetfilozófiai megközelítésen túl egy
másik „eszkhatológiai vonulat” is felfedezhetô
a kötet tanulmányainak olvastán, s ez a vonu-
lat a számos nézôpont alapján azonosítható

logosz (dabar, memrá) felségterülete. Hajnal
Piroska AZ ÉDENKERT ÉS AZ IGAZAK KERTJE AZ ARÁ-
MI TARGUMOKBAN címû írásában – szinte vala-
mennyi kései hellénisztikus, illetve korai ke-
resztény kori zsidó heterodoxia egyik fontos
alaptípusaként – ez a logosz színrôl színre
megmutatkozik; a TARGUM PSZEUDO-JANATHÁN

szövegében (a közismert GENESIS-béli történet
„változataként”) a következô szerepel: „A vi-
lág teremtése elôtt az Úristen Memrája ültetett egy
kertet Édentôl/Édenben az igazak számára, 
és Ádámot, amikor megteremtette, ott helyezte el.”
(12.) Az iménti, szinte esetlegesen idézett
mondat akár egymással érintkezô (apokrif) vi-
lágok „keresztútjának” is tekinthetô, legalább-
is a kései hellénizmus, illetôleg a keresztény-
ség születésének idôszakában. A Memrá, az
Örökkévaló szavának perszonifikációja egy-
aránt utat nyit a philóni életmû, a közép- 
és neoplatonizmus, valamint az alexandriai
gnózis emanációs filozófiai rendszerei, aión-
teológiája vagy éppen (a fôleg a G. Quispel 
és J. Fassum által tárgyalt) szamaritánus név
(Asémá)-kultusz kérdésköre felé. Jóllehet az
elôbb említett, a mûvelt nagyközönség számá-
ra nyilván roppant ezoterikusnak tûnô kér-
déskört konkrétan nem tárgyalja, a Festschrift
egyik legfontosabb, magyar nyelven abszolút
értelemben is hiánypótlónak számító tanul-
mánya, Zsengellér Józsefé – SZAMARITÁNUSOK AZ

ÓKORI ZSIDÓ IRODALOMBAN – olyan, már az ókor-
ban rendkívül ellentmondásos módon ha-
gyományozott és értékelt „népet”, valamint
kultuszt állít elénk, amelynek befelé forduló,
szembeötlôen ezoterikus jellege mindig is ala-
posan megnehezítette a filológusok és vallás-
történészek dolgát. Zsengellér írása még a –
látszólag – érintôleges megjegyzések szintjén
is (mint például az István diakónus apoló-
giájára vagy az egyházatyáknál – Irenaeusnál,
Hippolütosznál – az úgynevezett „szamaritá-
nus gnózis” képviselôiként megjelenô doszi-
theiánusokra vonatkozók; 54; 93.) komoly fi-
gyelmet érdemel, illetve beható vitára inge-
rel. (Mindenképpen említést kíván, hogy a
szerzônek a szamaritánusokról írott monográ-
fiáját nemrégiben a leideni Brill Kiadó jelen-
tette meg!)

A qumráni közösség eszkhatológiai szem-
léletének megvilágításához szolgáltat érdekes
adalékot a legszebb reményekre feljogosító
qumranológus, Xeravits Géza MÓZES REDIVIVUS
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QUMRANBAN címû tanulmánya, különösképpen
pedig a 11. barlangban fellelt arámi nyelvû tö-
redék, egy MALKHICEDEQ-apokrif értelmezése.
Hely hiányában csak megemlíteni tudom a kö-
tet ókori blokkjának utolsó részét, Marjovszky
Tibor írását, a „MÉG A JORDÁNBAN VOLTAK...” –
EGY AGGÁDA A TÓSZEFTÁBAN címût, amely a Józsué
vezette honfoglalás egyik alapvetô fontosságú
mozzanatának a SZÓTA traktátusbéli kommen-
tárjait tárgyalja. (A speciális magyar viszonyok
érzékeltetéséhez azért talán nem árt megje-
gyezni: aránylag kevés „kálvinista talmudista”
szaladgál ebben az országban...)

3
Az ismertetô elején már megfogalmazódott
óhaj (vagy még inkább: ábránd?) a magyar
judaisztika újbóli „aranykorának” eljövetelé-
rôl kétségtelenül jó néhány tudományos fehér
folt megszüntetésének igényével kell, hogy pá-
rosuljon. Az egyik ilyen – szinte beláthatat-
lan méretû – fehér folt a középkori zsidó filo-
zófia és misztika története. Nyugodtan mond-
hatjuk, hogy mindaz, ami az 1945-öt követô
fél évszázad során e tárgyterületrôl magyar
nyelven megjelent, az alig több, mint a sem-
mi, vagy inkább a semmivel egyenlô. Csupán
az elmúlt évtized hozott némi változást, s ar-
ra vonatkozóan, hogy itt is egyfajta frontáttö-
résre számíthatunk, éppen a Schweitzer-Fest-
schrift középkori részének szerzôi jelenthetik
a legékesebb bizonyságot. Az ebben a blokk-
ban helyet kapott három szerzôé közül mind
Hegedûs Gyöngyié, mind pedig Visi Tamásé
egészen kiváló munka; a harmadikat, Bíró Ta-
más – némi nagyzolással – a „középkori zsidó
csillagászatot”, precízebben asztrológia és aszt-
ronómia határterületeit vizsgáló írását nagy
élvezettel olvastam ugyan, de kompetencia hí-
ján hozzászólni nem merészelek. (Érdekes-
ségképpen említem mégis, hogy éppen Bí-
ró Tamás – vagyis egy fizikus! – az, aki a Gá-
bor György tanulmánya kapcsán már említett
„történeti érzéketlenség” kérdését fölemlíti,
mi több, fel is nagyítja, amikor a csillagászat és
a nyelvészet példája alapján a középkori zsidó
gondolkodásból a „szintetikus szemlélet” hiá-
nyáról beszél, imigyen: (Rási csillagászati is-
meretei kapcsán) „Az egyes csillagászati ismeret-
csomagok a hagyományos szövegkorpusz egyes pont-
jaihoz kapcsolódnak, és nem állnak össze egységes
rendszerré.” (215.) Majd pedig az ugyane szö-

vegrészhez fûzött lábjegyzetben a következô-
ket olvassuk: „Gyanúm szerint sok rabbinikus for-
rás történelemszemlélete is így értelmezhetô, de ez
önálló kutatást igényel.” (Uo. 34. jegyzet.) Ha
már elhúzta az orrunk elôtt a mézesmadza-
got, kíváncsian várjuk, hogy az illusztris szer-
zô (nem minden elôzmény nélküli) kutatásai
miféle eredményt szülnek.

A kötet ókori tárgyú írásainak zömében esz-
khatológiai orientációja fedezhetô föl Hege-
dûs Gyöngyi fölényes tárgyismereten alapuló,
HOL VAN A PARADICSOM? ESZKHATOLÓGIA A KORA KÖ-
ZÉPKORI ISZLÁM ÉS JUDAISTA GONDOLKODÁSBAN címû
tanulmányában, négy kulcsfontosságú szöveg
– Szaadjá gáón SZÉFER EMUNÓT VEDEÓT (HITEL-
VEK ÉS VÉLEKEDÉSEK KÖNYVE), Jákób al-Qirqiszá-
ni KITÁB AL-ANWÁR WA’L-MARÁQIB (FÉNYEK ÉS ÔR-
SÉGEK KÖNYVE), az úgynevezett A TISZTASÁG TEST-
VÉREI (IHWÁN ASZ-SZAFÁ) címû enciklopédikus mû
(egy erôsen ezoterikus – gnosztikus – tanokat
valló középkori muszlim irányzathoz kötôdô
irat), valamint Elhánán ben Ábrahám JESZÓD

ÓLÁM (A MINDENSÉG ALAPVETÉSE) – elemzésén ke-
resztül. A középkori rész másik nagy jelentô-
ségû írása, Visi Tamás MAIMONIDÉSZ ÉS A BAGDA-
DI GÁÓN-ja a „kettôs (általa formálisnak, illet-
ve informálisnak nevezett) hatalom” elvének
eredetét és karizmatikus leszármazását vizs-
gálja a zsidó hagyományban. A pap (kohén),
valamint (majdan) a rabbi – szimbolikus érte-
lemben – a TÓRÁ-ból kiinduló (lásd EXODUS 18.
fejezet, a bíráskodásra, a nép ügyes-bajos dol-
gainak intézésére kiválasztott „vének” esete)
tradíció és a papi kaszt mindig is ellentmon-
dásos viszonyának ábrázolása – egészen a kö-
zépkori keleti gáónok, exilarchák uralmának,
illetôleg a formális hatalommal nem rendelke-
zô kimagasló tekintélyek – ebben az esetben
mindenekelôtt Móse Maimuni – viszonyának
a feltárása az egész, több ezer éves zsidó ha-
gyomány megértése szempontjából is perdön-
tô fontosságú olvasmány. Ráadásul az olyan
szélsôségesnek tetszô álláspont, mint amilyet
Visi a HORAJÓT-ból idéz: „A fattyú, ha bölcs ta-
nítványa, elôrébbrevaló, mint a tanulatlan fôpap.”
(HORAJÓT 3,8; 173.) egészében aktualizálható
példa. A „tanult bölcs fattyú” (mamzér talmid ha-
kham) és a „bunkó fôpap” (ha-kohén gadol am ha-
árec) mindenkori viszonya a modern haszid
mozgalmak történetében éppen olyan fontos-
sággal bír, mint például az ókeresztény korban
vagy a mai kereszténységben.



A Festschrift utolsó része tanulmányainak
(Frojimovics Kinga és Gantner Brigitta Eszter,
valamint Stark András történeti, illetôleg tu-
dománytörténeti dolgozatai, végül pedig az
ünnepelt fiának, Schweitzer Gábornak a pé-
csi hitközség összetételét a 30-as évek végén
vizsgáló szociológiai írása egyaránt kitûnô a
maga mûfajában) együvé tartozását termé-
szetszerûleg már nem egyszerûen a közös ha-
gyomány formai kerete avagy a vélt-valós esz-
khatológiai érdeklôdés határozza meg, ha-
nem az aktuális jelen vonzásköre. Ugyanakkor
Schweitzer Gábor tanulmányainak statisztikai
adatait (például, hogy ki mennyi egyházi adót
fizetett, és mennyit adakozott a pécsi hitköz-
ségben) böngészve úgy tûnik, hogy az „ak-
tualitás” vagy a „jelen vonzásköre” kifejezések
roppant enyhének és semmitmondónak mi-
nôsülnek; napjainknak az egész társadalmat
kiszipolyozó, erôszakos „egyháztámogatását”
tekintve például nagyon is elgondolkodtató a
nyolc-tízezer pengôs adományok hosszú lajst-
roma. A bôkezû adakozás és az úgynevezett
„áldás” között talán mégis létezik valamiféle
titokzatos összefüggés?

4
Epilógus gyanánt már csak név és könyv – „Jó-
zsef könyve” – eltéphetetlen, pontosabban a
zsidó hagyományban eltéphetetlen összetarto-
zásáról kell ejtenem néhány szót. A név (sém),
illetve a benne sûrûsödô szellemi információ
emberöltôkre, sôt akár évezredekre is képes
befolyásolni azoknak a sorsát, akik valamilyen
formában kötôdnek hozzá. A könyv (széfer) –
az írás kinyilatkoztatásközeli, világokat rabul
ejtô hatalmával együtt a mai gondolkodásban
újra és újra allegóriává merevül, pedig a bibliai
hagyományban egyebek közt „ehetô” is (lásd:
EZÉKIEL 2,8; JELENÉSEK 10,9–10) – s ehhez a pél-
dához mérten még az ágostoni „Tolle et lege” is
komoly metafizikai kitérôt jelent! –, egyszóval
a maga érzéki voltában megállított életpillana-
tok szövevényeként tûnik elô. Visszautalva az
ismertetô elején mondottakra: ha az ünnep ki-
vételes összegyülekezést jelent – s ilyenformán
a Festschrift ennek az ünnepnek a lenyoma-
ta –, akkor a „József könyve” az összegyüleke-
zés egészen pontos helyét is kijelöli, s ekként 
a név körüli összegyülekezésre utal. S ez a pozí-
ció teljességgel méltó is, ha Schweitzer József-
re úgy tekintünk, mint az utóbbi fél évszázad

egyik meghatározó magyar-zsidó szellemi em-
berére. Túl a benne foglalt gazdag kultúrhistó-
riai anyagon, elsôsorban ennek a ténynek állít
emléket ez a könyv.

Tudvalévô azonban, hogy létezik olyan sa-
játos Festschrift is, amelyben földi halandó
mindenekelôtt a nevével szerepelhet, ám ez
tökéletesen elegendô. A BIBLIA többször, több
formában is említést tesz róla, néha az Élet
Könyvének nevezi, de arra már a TÓRA is utal,
hogy ezt a könyvet maga az Örökkévaló „írja”.
Én most hadd említsem Malakiás közismert
példáját; az istenfélôk egymás közti beszélge-
tésének hallatán „a Mindenható figyelt, és meg-
hallotta, és megírásra került az Emlékezet Könyve”
(széfer zikkárón; MAL. 3,16). Az Ünnepeltnek
– nem titkolt rokonszenvvel – azt kívánom,
hogy ebben a végsô „Festschrift”-ben kitöröl-
hetetlenül megmaradjon a neve.

Rugási Gyula
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Pierre Manent: Politikai filozófia felnôtteknek
Fordította, bevezette Kende Péter
Osiris, 2003. 336 oldal, 2280 Ft
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„POLITICA MANENT”

„...Mintha a »felgyorsult« történelem három év-
százada le sem pergett volna” – e szavakkal zárja
Pierre Manent 1987-es, a liberalizmus intel-
lektuális történetérôl szóló kötetének utolsó
fejezetét (Pierre Manent: A LIBERÁLIS GONDO-
LAT TÖRTÉNETE, Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994),
s hogy ezt valóban komolyan gondolta – s nem
csupán frappáns befejezésként szolgáló reto-
rikai fogásról van szó –, rögvest egyértelmûvé
válik mindenki számára, aki kézbe veszi új,
2001-ben kiadott könyvét, amely (mintegy a
korábbi mû folytatásaként és kiegészítéseként)
napjaink „demokratikus társadalmának látleletét”
nyújtja.
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