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1.

Nyolc évvel az egész eljövendő életpályát döntően befolyásoló „bolsevik fordulat” 
előtt2 Paul Ernst-esszéjében, A tragédia metafizikájában3 Lukács György arról elmél-
kedik, hogy feltámasztható-e egyáltalán az antik tragédia, s ha igen, milyen áron. Az 
1910-ben fogant esszé, az „ifjú Lukács”4 talán legtöbbet elemzett korai műve való-
ban zseniális elgondolások egész sorát vonultatja fel, s itt nem csupán Walter Benja-
min szomorújáték koncepciójának sporadikus megelőlegzésére5 gondolok, arra a pa-
radox okfejtésre, amely a Biblia Istenét a drámai színpad néma szemlélőjeként állít-
ja elénk, hanem a tragikus szükségszerűség, a vaksors idődimenzióinak a feltárására. 
Mi sem lenne természetesebb ugyanis, mint hogy a tragikus hübrisz – amely egyfaj-
ta szellemi vaksággal sújtja a héroszok egész sorát – pontosan ugyanolyan mérték-
ben érlelje befejezett ténnyé a főszereplők múltját, mint amilyen mértékben kike-
rülhetetlenné teszi jövőbeni bukásukat; még pontosabban fogalmazva: soha el nem 
múló mitikus jövőjüket. Tudjuk jól, hogy a tragikus héroszok számára sem a múlt, 
sem pedig a jövő nem kínál menedéket, a bibliai kinyilatkoztatás világa felől tekint-
ve Oidipusz és gyermekei, Antigoné, Iszméné megválthatatlanok.

Lukács érvelése azonban arra irányítja a  figyelmet, hogy e megválthatatlan-
ság, a tragikus hübriszből fakadó bűnhődés végérvényessége korántsem magától 
értetődő. Az antik tragédiák háttérvilága, a mitikus genealógiák kusza szövevé-
nye tanúskodik arról, hogy fénykorában az antik görög tragédia egy kegyetlen és 
vad archaikus Lebenswelt6 megszelídítésére és kiengesztelésére bemutatott áldo-
zat; végérvényességet inkább a művészet elfedte kultikus áldozat jellege hordoz. 
A tragédia műfajának legalább ugyanilyen lényegi része a véletlen körüllengte sza-
badság; hosszú értelmezéstörténete során a görög sorsfelfogás talán éppen a leg-
szélsőségesebb sztoikus kontextusban bizonyítja, hogy uralmának csúcspontjára 
Heimarmené a véletlenek birodalmában érkezik el. Mindebből pedig az követ-
kezik, hogy a baljóslatú eseményeket maga előtt görgető tragikus sors saját idő-
vel rendelkezik, a tempus fati és a múlt viszonya egészen különleges alakzatokat 
„ír le” a szellemi térben.

R U G Á S I  G Y U L A t a n u l m á n y

Mózes és a könyv
„ – Mi a sorsod?

– Hogy felnyissam a könyvet.
– Benne vagy a könyvben?
– A küszöbén vagyok.”

(E. Jabès)1
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„…minden, ami van, lehetne másképpen is, és igazán szükségszerűnek csak a múlt 
teszi, mivelhogy rajta változtatni nem lehet. De hát igaz-e az, hogy a múlt igazán 
szükségszerű? Változtathat-e az élmények lényegén a véletlen folyása az időnek, ön-
kényes szempontjának önkényes eltolódása? Változtathat-e véletlenekből szükségsze-
rűséget teremtvén, és lényeget – perifériát központtá téve? Gyakran úgy látszik, mint-
ha ez lehetséges volna, azonban csak látszik. Mert csak a mi jelen pillanatunk vélet-
len tudása láttat lekerekített és változtathatatlanul szükséges valamit a múltban”7 – 
olvasható Lukács fent említett esszéjében. Az antik tragédia szövegkörnyezetében az 
iménti érvelést talán úgy lehetne lefordítani, hogy a mitikus múlt birodalma a filo-
zófia sors, avagy szükségszerűség fogalmával nem „domesztikálható”, a kontingencia, 
a khaosz erői túlságosan is nagy területeket tartanak ellenőrzésük alatt. Jóllehet a mo-
dern korok filológusa csupán azzal a tapasztalattal szembesül, miszerint az antikvitás-
ról való tudásunk roppant esetleges vagy éppen elégtelen, s csak egészen ritkán teszi 
fel magának a kérdést: vajon ez az impozáns tudástömeg véletlenül, avagy szükség-
szerűen hagyományozódott ránk?8 Persze Lukács válaszkísérlete minderre nem antik 
kontextusban gyökerezik, hanem Schelling vissza-visszatérő elgondolására utal esse 
és essentia, lét(ezés) és lényeg viszonyával kapcsolatban. „Szükségszerűség itt annyit 
jelent, mint a lényeggel való benső összefüggőség, más megoldásra az nem szorul. 
Az emlékezet pedig csak ezt a szükségeset őrzi meg, a többit egyszerűen elfelejtet-
te. Csak ez az hát, ami vádlottként áll a lélek bírósága és a magaítélkezése előtt. El-
múlt minden »miért« és »hogyan«; elmúlt minden út, elmúlt minden, ami ezen kí-
vül volt még, és ez egyedül maga hull a mérleg serpenyőjébe. Kegyetlenül kemény 
ez az ítélet. Nem ismer kegyelmet és nem ismer elévülést” – írja.9

A Freiheitsschrift szerzőjénél csakúgy, mint Lukácsnál, csupán a lényeg nélküli lé-
tezés hullhat a feledésbe, ám „a lényeggel való belső összefüggés” itt éppen azt jelen-
ti, hogy elmúlik minden, aminek el kell múlnia, és az ember – csakúgy, mint a tra-
gikus hérosz – ily módon elveszíti utolsó menedékét és időtartalékát, amely az el-
évülés elvi lehetőségéből fakad.10 Az elévülés esélye ugyanis már csak egy másik vi-
lág felől érkezhet, amely idegenül tekint a tragédia öntörvényű mindenségére, illet-
ve amelyet a tragikus hérosz a saját mitikus mindenségéből még csak érzékelni sem 
képes. Ebben a mindenségben a megbocsátás helyén a feledés áll, legalábbis elviek-
ben, hiszen az élők között korlátlan úr(nő) a gyötrelmes Emlékezet,11 jótékony fe-
ledést pusztán Hádész birodalma kínál.

A tragédia metafizikájában Lukács érvelése – élén a  lélek bírósága kanti, avagy 
schilleri ízű metaforájával – szinte szükségszerűen morálfilozófiai jelleget ölt, holott 
itt egy, az európai filozófiai és teológiai hagyományt átszövő apokaliptikus gondolko-
dást kiegészítő s egyben körülfonó teóriáról van szó: eszerint az igazság „ki-derülé-
sének”, mondhatni, időtlen oldala a dolgok lényegi, múlhatatlan konstellációjának 
a feltárulkozása (az apokalüpszisz szó szerinti értelmében). E platonizáló szemlélet-
tel szemben azonban a megsértett idő, a történeti hermeneutika ideje mégiscsak he-
lyet követel magának; ez mutatkozik meg Lukácsnál is: a nem igaz múlt végérvénye-
sen elmúlik, feledésbe hull. Minthogy általában a modern tudományos gondolkodás, 
s még inkább a történeti filológia számára minden múlt egyenértékű, a potenciális 
mulandók homogén terében roppant nehéz, szinte lehetetlen fellelni amaz egyedüli 
múlhatatlant. Erre talán csak a bibliai kinyilatkoztatás fényében megmutatkozó világ-
korszakok határvidékén vagy még inkább törésvonalai mentén kínálkozik némi esély.

2.

Amikor a Genesis 3. fejezetében a beduin pásztorrá lett12 hajdani egyiptomi főne-
mes, Mózes a Szináj-hegy lábánál13 találkozik az ősatyák Istenével, és parancsot kap 
arra, hogy honfitársait kivezesse a fáraó birodalmából, nem csupán saját élettörténe-
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tének kulcsfontosságú eseményéig érkezik el, hanem a Tóra, a Könyv születésének 
stációjához is. Ennek a valóban lélegzetelállító eseménynek a foglalata mindeneset-
re egy egészen szikár paradoxon: mindaz, ami az évezredek óta olvasott szövegszaka-
szokban elbeszélésre kerül, része a Könyvnek, ám a Könyv létrejöttének elbeszélése 
ugyanúgy része az ott olvasható Történetnek. Éppen ezért – ahogyan az egyiptomi 
születésű, XX. századi zsidó költő, Edmond Jabès írja – mindaz, aki évezredek múl-
tán is felnyitja a Könyvet, a küszöbén áll annak, hogy belépjen a Történetbe. Arról, 
hogy ez valóban igaz legyen, maga az alapító esemény gondoskodik; a Könyv-biro-
dalmat határoló falakon tátongó rések a lezáratlan, befejezetlen múlt szimbólumai. 
Joggal gyaníthatjuk, hogy ezek a rések szántszándékkal maradtak a helyükön, nem 
pedig az építők hanyag munkájának tanúságaképpen. De ha így áll a helyzet, ak-
kor a történeti filológia által nagyjából az i. e. XIV. századra datált esemény, a Tóra-
adás, illetőleg a Törvény megszövegezése kívül reked a történettudomány, a bibliai 
régészet kronológiai rendjén, a Szináj-hegy lábánál történtek így nem lehetnek va-
lamely konszenzusérvénnyel megállapított múlt részei, sőt, azt gyaníthatjuk, hogy 
amiről a Biblia-olvasók, a Törvény-tisztelők, az exegéták kortalan communióján be-
lül beszélünk, egyáltalában nem múlott el.

Amikor megbízatását megkapja – miként a későbbiekben is –, Mózes folyama-
tosan alkudozik, kibúvót keres, alkalmatlanságát hangoztatva. Lássuk be, valóban 
csekélyke bizonyosság áll(ott) rendelkezésére arra nézve, hogy mindazt, ami ott leg-
magányosabb magányában, tanúk nélkül vele történik, nem álmodja éppen, illet-
ve nem a környező nomád népek mitikus múltjának valamelyik ismétlődő elemét 
idézi fel magában. Magyarán, a kősivatag kellős közepén meg kellett győződnie ar-
ról, hogy nem Ábrahám tardémájának, vagy József valamelyik, közelebbről nem is-
mert álmának része-e, mint ahogyan mi is meg vagyunk győződve arról, hogy Mó-
zes és általában az exodus története nem egy kénita hősi eposzban hagyományo-
zódott ránk.14 Az álom a tér és idő nélküli létezés, a „bármikor” és a „se(h)ol” bi-
rodalma. Ehhez képest a tragédiák mitikus színtere a felébredés világa,15 vagy még 
inkább a kényszerű ébrenlété, tudva, hogy ez az állapot már mindenképpen határt 
von az élők, illetve az árnyak létmódja között.

A bibliai elbeszélés alapján a Mindenhatóval folytatott diskurzus során Mózes 
számára ezt a fajta bizonyosságot valószínűleg a megbízatásához fűzött kurta ígéret 
jelenthette¸ Mózes akadékoskodására – „Ki vagyok én, hogy elmenjek a Fáraóhoz, 
és hogy kihozzam Izrael fiait Micrajjimból?” – az Örökkévaló a következőképpen 
válaszol: „mert veled leszek [ki–ehje imká], és ez lesz a jele annak, hogy én küldte-
lek téged: ha majd kihozod a népet Micrajjimból [szó szerint: a népet Egyiptom-
ból kihoztodban], ezen a hegyen fogjátok szolgálni az Istent.” (Ex 3,11–12) Arról, 
hogy minden, amiről csak az Úr mondandójában szó esik, igaz, amaz eljövendő ese-
mény tanúskodik majd, amely nagyjából egybeesik azzal az eseménnyel, amelyről 
részletekbe menően az Exodus könyve tudósít. Az a könyv, amelynek megszövege-
zésén (tegyük hozzá: néha nem konfliktusmentes megszövegezésén) a Biblia Istene 
és történetünk megszeppent pásztora rövidesen közösen fáradozik.

Függetlenül attól, hogy a hébernek mint sémi nyelvnek a grammatikája nem csu-
pán az indogermán nyelvekétől, hanem a mienkétől is radikálisan eltér, s egy prefi-
xummal, valamint possessiv suffixummal ellátott participium (behóciká) aligha fe-
lel meg pontosan a fordított „ha majd kihozod” körülírt igealaknak, az egész szö-
vegösszefüggés az ígéret jövőbeli voltát hangsúlyozza. A „ha majd…, akkor…” lo-
gikai forma világosan jelzi, hogy a történtek, avagy inkább történendők az indo-
germán nyelvek futurum perfectumához tapadnak; ami ezután következik, a könyv 
megszövegezésének pillanatában már befejezett tény, ám ahhoz, hogy a Könyv az 
általunk ismert alakban megszülessék, Mózesnek döntenie kellett, azaz hinnie kel-
lett abban, hogy ami vele az égő pusztai bokor tövénél megesik, az se nem álom, 
se nem hősi ének. A döntés persze így sem születik meg könnyen, Mózes válasza 
az Úrnak, még az Isten név kinyilatkoztatása után is, így hangzik: „Kérlek, Uram, 
küldj hát, akit éppen tudsz.”16
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A kivonulás eseménye és a Kivonulás könyve között szövődő rendkívül finom és 
bonyolult logikai pókháló híven jelzi a Könyvhöz fűződő lehetséges szellemi viszo-
nyok típusait ma is. Minden, hangsúlyozottan minden Ábrahám vagy éppen Mó-
zes hitén múlik, csakúgy negyven vagy harmincnégy évszázaddal ezelőtt, miként 
a XXI. század elején. Az olvasónak mindig is döntenie kellett, hogy miként viszo-
nyul a Könyvhöz. Az álmok dimenzió nélküli, kauzalitás előtti világának tekinti-e, 
állítva, hogy az ott elbeszéltek legföljebb gyermekded mesének minősülnek, netán 
a nagyszabású héroikus múlt szövegemlékének tekinti-e az egészet, amelyet a miti-
kus genealógiák mintájára egyre sűrűbben „fed le” a tradíció feltorlódó rendje, avagy 
a szó valódi értelmében kinyilatkoztatásnak minősíti-e az olvasottakat?17 Minden-
esetre a felvázolt három típus viszonyára nézve felfedezhető egyfajta „kizárási elv”, 
amely nagyjából úgy formulázható, hogy e három tipikus viszonyulás egyszerre nem 
lehet igaz, nem lehet a Könyv kinyilatkoztatott voltában egyszerre hinni, és egyút-
tal mithologémák jól egybeszerkesztett füzérének tartani azt.18

A Törvény/Tan kinyilatkoztatásának színtere, a Szináj szimbolikus értelemben 
a (világ)történelmi szemlélet horizontját is megszabja: e képletes magaslat „rálátást” 
nyit álomtájakra, és a mitológia világának félreeső zugaira is, míg ugyanez fordít-
va nem lehetséges. A tragikus világszemlélet megjelenítője, a mitikus világ a bibli-
ai kinyilatkoztatás mindenségének nem múló múltjában reked; ez az oka annak – 
s nem valamiféle geográfiai bonyodalom –, hogy az Olümposzról vagy a dél-krétai 
Ida hegyéről nem lehet(ett) megpillantani a Hórebet, megfordítva viszont egészen 
másként áll a helyzet. Pedig aki az égő bokorból Mózessel beszél, mintha incsel-
kednék a modern korok történészeivel, régészeivel, hiszen a kivonulás valószínűsít-
hető időpontja nagyjából megfeleltethető a homéroszi háborúk történeti hátteré-
vel, a mükénéi, illetve a kései minószi periódussal. Mégis, amikor Jáván fiai, avagy 
a filiszteusok felbukkannak a bibliai elbeszélésekben, immáron végérvényesen ki-
léptek a görög mitológia világából.

3.

A héber Biblia álommal kapcsolatos kifejezései között találkozunk egy ritkán elő-
forduló szóval, s ez a tardémá. Mély, kábulatban töltött álom (modern megfelelő-
je a műtéti altatást is jelöli), amely először is Ádámra bocsáttatott, amikor is Isten 
Évát megteremtette. A Genesis 15. fejezetében a Mindenható Ábrahámra bocsát 
ilyen mély álmot, miközben szövetséget köt vele. „És történt naplementekor, hogy 
tardémá zuhant Ábrahámra és rémisztő nagy sötétség borult rá.” (Gen 15,12) A Tal-
mud tudni véli, hogy e vaksötét éjszakában Isten látomásban megmutatta Ábra-
hámnak az ő magvából származó nép történelmét, beleértve az eljövendő világkor-
szakok rendjét is. (Gen Rabbá 43,1) A kommentár a kettévágott áldozati állatokat – 
Babilontól Rómáig – az Izraelt majdan elnyomó birodalmakkal azonosítja, hozzá-
téve, hogy ha Ábrahám nem hasította volna ketté őket, akkor ezek az államalakula-
tok elképesztő mértékű bitorló hatalomra tettek volna szert.19

Valamivel később, ugyane szövegszakasz tanúsága szerint Ábrahám látomásban 
előre látta a szolgaságra jutott népet is (Gen Rabbá 44,3); feltételezhető tehát, hogy 
azt is látta, miszerint a kifogások és zúgolódások ellenére Mózes végül is vállalni fog-
ja a rá rótt isteni megbízatást. Már akkor, amikor a Könyv elbeszélése alapján Mózes 
még nem tudta. Talán az iménti példán keresztül is nyilvánvaló: hogy Mózes sorsa 
és az elbeszélt sors egyszerre legyen igaz, ahhoz a jövőnek kérlelhetetlen biztonság-
gal kell bekövetkeznie. A (jelenvaló) múlt azonban bizonytalan.

A tragikus hősök beteljesedő sorsáról általában orákulumok rendelkeznek; a vég-
zetes életút ezeknek a nem ismert vagy feledésbe merült orákulumoknak a kiderülé-
sét adja tudtul: minden, ami történik, isteni jóslatnak (akaratnak) megfelelően törté-



70

nik, megfellebbezhetetlenül. Ezért mondja a görög tragédiaköltészet csúcspontjának 
számító Szophoklész-mű, az Oidipusz Kolónoszban végén Oidipusz katabasziszának 
egyedüli tanúja, Thészeusz: „gyászolni nem kell, hiszen végzet ez” (penthein u khré, 
nemeszisz gar).20 Ám a vég egyedüli tanúja – ahogy a Hírnök mondja: „csak a ki-
rály, Thészeusz marad jelen, tanúsítandó a  történteket” (plén ho küriosz Thésze-
usz paresztó manthanón ta drómena)21  – ígéret szerint néma marad, hallgatásá-
tól függ Athén eljövendő jósora. Így hát a történet az alvilág homályába vész. Csu-
pán Antigóné illegitim kíváncsisága nyomán véljük úgy, hogy „látni a föld alatti 
sírt” (tén khthonion hesztian idein).22 A történet a mitológia saját alvilágának fog-
lya marad, azt felkutatni csak ugyane mitológia saját lényei számára volna lehetsé-
ges, de az ő akaratukat sem a kinyilatkoztatás, sem pedig a klasszika-filológia világa 
felől nem befolyásolhatjuk. Márpedig ezek a lények – egészen pontosan a tragikus 
kórus – olyasfajta feloldozásért könyörög, amely kivezet(ne) bennünket a mitológia 
felségterületéről: miután az alvilág sötét erői megszólíttattak – tegyék könnyűvé az 
aggastyán halálba ívelő útját –, a kar a következőt mondja: „téged szólítalak, örök 
álom” (sze toi kiklészkó ton aienüpton).23 Az örök álom birodalma pedig a mitoló-
gia előtti világ, olyan létezésforma, ahonnan már senkit sem lehet előcitálni. Bor-
gesi ötletnek tűnhet, hogy valakit egy másik realitás véget nem érő álmába száműz-
zünk; úgy tűnik azonban, hogy itt most éppen ez a helyzet.

Saul és az éndóri varázslóasszony esetét nem számítva alvilági árnyak ritkán je-
lennek meg nyíltan a bibliai elbeszélésekben. Mégis, a felderíthetőhöz képest vala-
miféle idegen múltban jelenlétük folyamatosan érezhető. A Septuaginta fordítás-
nyelve megteszi a döntő lépéseket arra vonatkozóan, hogy a hellén mitológia alvilá-
ga – a Hádész és Tartarosz névátvétellel – félig-meddig azonosuljon a Seol különféle 
tartományaival. Ezek a megnevezések az újszövetségi koinéban már egészen termé-
szetes módon vannak jelen; az ókori kereszténység, még a korai évszázadok során, 
a legfontosabb győzedelmes tettét nem a politikai univerzalizmus érvényesítésével, 
hanem az idegen múltak, illetve szellemi birodalmak annexiójával hajtja végre. Eb-
ben az esetben Ábrahám (szellemi) magvainak száma már valóban annyi lesz, mint 
égen a csillag, mint tengerparton a homok.

Mai fogalmaink szerint Mózes, akkor éppen a birkáit terelgető nomád pásztor 
mindebből nem sokat sejthetett,24 talán csak annyit érzékelhetett, hogy a kietlen 
földfelszín közelében mindenütt álmok gomolyognak, amelyek bármikor alakot ölt-
hetnek a hőségtől remegő levegőben, alkalomadtán az általunk közelebbről nem is-
mert midiánita mitológia héroszai gyanánt.25 Ám ezekkel a találomra elősorolt le-
hetőségekkel szemben egyfajta egészen „triviális csoda” történik: mindennapos eset, 
hogy a kiszáradt pusztai bokrok közül valamelyik a hőségtől lángra lobban, még ha 
nem is ég ki néhány pillanat alatt. Nem látványos epifánia közepette szólítja meg 
Mózest az Örökkévaló, aki az ősatyák, Ábrahám, Izsák és Jákób Isteneként mutat-
kozik be, hanem – mondhatni – nagyon is prózai körülmények között. Az epifánia 
lényege tehát nem a külsőségekben rejlik, hanem a mondandóban, vagyis Mózes-
nek természetszerűleg tudnia kellett, ki az, aki hozzá beszél.26

Ennek a kimondatlan, de jól érzékelhető tudásnak pedig beható következményei 
voltak és vannak a megígért visszatéréskor megszövegezendő nagybetűs Történet ala-
kulására nézve. Mózesnek nem csupán azzal kellett tisztában lennie, hogy Él Saddáj 
és a szent tetragrammaton viselője ugyanaz az Isten, hanem azzal is, hogy (minden-
kori) húzódozása, majdani döntésének kimenetele kétségessé teheti e felismerés egy-
értelműségét, s döntően befolyásolhatja a Múlt alakulását. Márpedig hogyan lehet-
ne a Történelem Ura az az Isten, akinek az idő fölötti teljes uralom kicsúszik a ke-
zéből? Mindez jól láthatóan megmutatkozik a mitikus genealógia és a bibliai széfer 
tóldót logikai sémájának különbségében. Attól a pillanattól fogva, hogy a „daimón 
az Átreidák házának homlokzatára szökken”, nem fordulhat elő, hogy e család tag-
jainak sorsa – a történő idő bármely pontján – megváltozzék. A Bibliában viszont 
néha megeshet(ne) ilyesmi. Mózes esetleges nemleges döntése ugyanis arra kény-
szerítené Istent, hogy „újraírja” az üdvrendet.27 Ebben az esetben mit sem tudnánk 
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arról, hogy Ábrahámban nyer áldást a föld valamennyi népe, hogy a tizenkét pátri-
árka egyáltalán megszületett volna, s ilyenformán az Úr sem lehetett volna az „ős-
atyák Istene”. Képtelen gondolatkísérlet, mondhatná erre bárki, s a Bárkinek iga-
za is van, amennyiben semmi köze sincs a Történethez, de senki sem beszélhet így, 
aki legalább a Könyv küszöbén áll.

Habár teljességgel tudatában vagyunk annak, hogy miféle inkonzisztencia fe-
szül az isteni mindentudás (mindenhatóság) és az emberi szabad akarat között, hi-
szen hosszú évszázadok teoretikus vitái szólnak erről nemcsak a nyugati skolasz-
tikában, hanem a középkori zsidó filozófiában, no meg előtte is, utána is. Ennek 
ellenére sem merül fel még a lehetősége sem annak, hogy Mózes ne szabad aka-
ratából engedelmeskedett volna a parancsnak, amely végül is úgy szól, hogy test-
vérével, Áronnal együtt kell hogy vállalja a küldetést. Ennek megfelelően elhagy-
ja a találkozás színterét, s elindul; először vissza Midjánba apósához, Jetróhoz,28 
majd pedig Egyiptomba.

4.

Arra vonatkozóan, hogy az ígéret elhangzása – „ha majd kihozod a népet Micrajjimból, 
ezen a helyen fogjátok szolgálni az Istent” – és annak beteljesedése – vagyis a ki-
vonuló embertömegnek a Szinájhoz való megérkezése – között pontosan mennyi 
idő is telt el, a Biblia nem ad információt. Ez teljességgel érthető is, hiszen amíg 
a szövetségkötés mozzanatához el nem érkezünk, a beteljesedés bizonytalan múlt-
jában rekedünk, miközben a  jövendő teljes bizonyossággal körvonalazódik előt-
tünk. Azon időmetrika keretei között, amelyet a bibliai elbeszélés alkalmaz, min-
denkor magunkkal cipeljük az iménti paradoxont. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, 
a Történetet ki kellene vonni Isten és ember találkozásának közös színteréről; ilyes-
mi azonban kézzelfogható módon csak a misztikában fordul elő. A kabbala vagy az 
ehhez nagyon közel álló neoplatonikus/gnosztikus gondolati rendszerek sajátossá-
ga, hogy az idő valamelyik, az isteni realitás részét képező hüposztasziszhoz, avagy 
szefirához tapad.29 Így lesz például a múlt a Hokhmá, a jövő pedig a Biná referen-
ciatartományának eleme.30

Ha az említett lehetőség lenne a mérvadó, akkor a bibliai elbeszélések összes sze-
replője egyszerre hallaná a másiknak még a suttogását, sőt visszafojtott lélegzetét is. 
Különösnek hathat, de az említett lehetőség a misztika kínálta logikai megoldások 
figyelembevétele nélkül is fennáll. De hogyan? A rabbinikus hagyomány „enyhébb” 
felfogása értelmében a Tóra-adás eseménye közben – amikor is a nép és a Törvény 
egyszerre jön létre – minden lélek jelen van, egyetlenegy sem hiányzik (Mekhiltá, Ex 
19,1), s minden lélek külön-külön, szuverén módon igenli a szövetséget. Ily módon 
tehát ez a „történeti collectivum” hat a hagyományban és az értelmezői bölcsesség-
ben. A másik, „szigorúbb” felfogás elsősorban a misztika s főként a luriánus kabba-
lára alapozódó haszid világ álláspontját jellemzi; itt nem csupán a hagyomány min-
dent felölelő egységéről van szó, hanem arról is, hogy a Szináj-hegy lábánál jelen lé-
vő, nagyjából kétmillió lélek születik újjá időről időre a történelem folyamán. Azaz 
szükségképpen beleütközünk a bibliai kinyilatkoztatás szellemével nehezen össze-
egyeztethető gil-gúl, a  lélekvándorlás tanába. Ha az utóbbi mozzanattól eltekin-
tünk (bár az „eltekinteni” kifejezést joggal érezheti némiképp frivolnak az úgyneve-
zett ultraorthodoxia meggyőződéses híve), akkor érdekes hasonlóságra bukkanunk 
a qahal e misztikus elképzelése és az orthodox kereszténység eklészia- (egyház-)fel-
fogása között. Eszerint az egyház mint „szünkoinónia tón hagión” (szentek közössé-
ge) ugyanúgy félig-meddig az örökkévalóságban „áll fenn”, mint a szó szoros értel-
mében vett szövetség népe. Azok a kötelékek, illetve szálak, amelyek e corporatiónak 
a történő idő különböző pontjain, avagy az időn túl élt/élő tagjait valamiképpen 
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mégis összefűzik, egyáltalában nem írhatóak le az antik mithográfia által megho-
nosított genealógia eszközeivel, s a bibliai széfer tóldót mintájára is csak félig-med-
dig. A Talmud számos olyan leszármazási esetről „tud”, amelyről a Biblia nem be-
szél; s általában véve is elmondható, hogy a kommentároknak a kinyilatkoztatott 
szövegre épülő világa nem tűr meg hiányos genealógiákat.

A kommentároknak e szigorúan illeszkedő szövedéke aggályos pontossággal fedi 
le azt a szellemi síkot, amelyet a bibliai elbeszélések csak részben tesznek láthatóvá, 
s amelynek a történeti filológia csupán elenyésző töredékét képes felderíteni.31 En-
nek a korántsem a matematika egzaktságához hasonló lefedési elvnek a lényegi alap-
ja az írott Tan (tóra sebiktáv), illetőleg a szóbeli Tan (tóra sebáál pe) viszonya. Amint 
köztudott, Mózes a Szinájon nem kizárólag az írott Tórát kapta meg az Örökkéva-
lótól, hanem annak szóbeli kompendiumát is. Természetesen ennek a hagyomány-
nak a kauciója végső soron az írott szövegben keresendő; innen a „Tóra szája” kife-
jezés is, ahogyan a Deuteronomium 17. fejezetében olvassuk: „a tóra szájának meg-
felelően, amire tanítanak, és ama rendelkezésnek megfelelően, amelyet mondanak 
neked, cselekedjél, ne térj el attól a beszédtől, amelyet kijelentenek neked se jobb-
ra, se balra” (Deut 17,11)32 – parancsolja az Úr mindazoknak, akik a halakha vitás 
kérdéseiben az ő felkent embereihez, a kohénhoz (pap) és a sóféthoz (bíró) fordulnak. 
Ezek szerint tehát a kohénnak és a sófétnak (valamint kései utódaiknak a galutban) 
adatik az a bölcsesség, amely az „ős-szanhedrin” tagjainak, a Mózes által kiválasz-
tott hetven vénnek adatott.33

A szóbeli tan nem csupán „körüllebegi” az írott Tórát, hanem a kommentárok 
évszázadok, évezredek során felhalmozódott óriási tömege elképzelhetetlenül nagy 
gravitációs erővel hat a szavak testére, sőt, alkalomadtán „kémiai reakcióba” lép az-
zal. Vagyis mindebből arra kell következtetnünk, hogy a szóbeli tan – egyfajta cau-
sa efficiensként – előbb hat, mintsem azt a történő idő megengedné. Még pontosab-
ban: a Szináj-hegy lábánál kinyilatkoztatott Törvény már létező hagyományfosz-
lányok egybeillesztése, kodifikációja, különben a népnek valamiféle teljesen isme-
retlen idegen nyelvként34 kellett volna megtanulnia a parancsolatokat. Így azután 
egyáltalában nem meglepő az a mindenfajta kauzalitás elvet megkérdőjelező, „pre-
arisztoteliánus” gondolkodás, amellyel a Talmudban találkozunk; eszerint például 
(sűrű vándorlásai közepette) már a pátriárkák is tanházakat építettek, s oda rend-
szeresen el is vonultak Tórát tanulni. Olyasfajta paradoxon ez, amelyet nagyon ne-
héz lenne a tudományos szemléletet jellemző diszkurzív nyelvre átültetni. Mégis, 
a szóbeli tan létező hatóerejének tulajdonítható, hogy a Tanakhhoz tapadó apok-
rif irodalom, (”külső könyvek”), az úgynevezett újszövetségi apokrif corpus, az első 
keresztény évszázadok exegetikai tudása, az egész Talmud, a korai misztikus hagyo-
mány stb. nyilvánvalóan nem a semmiből jött létre, hanem olyasfajta szellemi-kul-
turális háttér lenyomataként, amelyet rendkívül nehéz kézzelfogható módon földe-
ríteni. Különösen ama „protestáns mentalitásnak” nehéz megbarátkoznia mindez-
zel, amely az inspiratio gondolatát, a theopneusztosz jelleget35 a sola scriptura elvhez 
köti. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a keresztény exegézis világában – 
különösen az orthodoxia felségterületein – ott húzódik egy, a Talmudhoz hasonló 
végeláthatatlan hegyvonulat: a szent hagyomány.

Bevett álláspont a Talmudban, hogy az ősatyák, élükön Ábrahámmal, betartot-
ták azokat a micvákat, amelyeket az írott Tóra majd később rögzít. (Ha belegon-
dolunk, Júda, Rúben, Simeon vagy Lévi viselt dolgaiba, akkor ez az állítás is el-
gondolkodtató!) A Misnában olvassuk: „Úgy találjuk, hogy Ábrahám, a mi atyánk 
megcselekedte a Tórát teljes egészében, még mielőtt az adatott volna.” (Kiddushin, 
4).36 A megjegyzés a Genesis 26,5 magyarázataként hangzik el, a bibliai szöveghe-
lyen ugyanis az áll, hogy a Mindenható megjelent Izsáknak Gerárban, és eljövendő 
áldásáról biztosította őt; az indoklás pedig így szól: „amiatt, hogy hallgatott Ábra-
hám a szavamra, és megtartotta mindazt, amit rábíztam, parancsaimat, rendelkezé-
seimet és törvényeimet” (vajismór mismarti, micvótai, huqqótai, vetórótai). A micva 
kifejezés esetében magyarázatként még szóba jöhet a hét, Noénak adott parancso-
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lat s annak máig ható egyetemes érvénye, ám a tóra – még ha „tanításnak” fordít-
juk is – szövegbéli funkciója valóban nehezen értelmezhető másként, mint ahogy 
azt az orthodox zsidó felfogás diktálja.

Mindamellett a deklarált törvény előtti törvény (tanítás) betartására vonatkozó 
(látszólagos) anakronizmus lényegesen kisebb akadályt jelent a tudományos interp-
retáció számára, mint a pátriárkák jesivájának kérdése. Ez a mozzanat ugyanis ért-
hető úgy is, mint valamiféle előzetes erkölcsi kompetencia megléte, amely lényegé-
ben eredendően „bele van kódolva” az is ha-cáddiqba (igaz emberbe); ez volt Ábra-
hám szellemi státusza az Örökkévaló szemében, s mint tudjuk, ebbéli állapota ki-
zárólag a hitére alapozódott, ahogy ezt nagyjából két évezred múltán Gamaliél ta-
nítványa, Saul magyarázta, főleg a Római-levélben.37 Annyi feltételezhető, hogy ez 
a bizonyos erkölcsi kompetencia Ábrahám feltehető földi életideje és a törvényadás 
eseménye között (ez az intervallum különféle számítások alapján változó, a Talmud 
250 évről tud, a Tóra és a Galata-levél 430 esztendőt említ) nem „párolog el”, hogy 
átadja a helyét valamiféle mechanikus morális heteronómiának.38 Fel kell tételez-
nünk, hogy Isten „parancsainak, rendelkezéseinek és törvényeinek” betartásáról Áb-
rahám és háza népe pontosan olyan szuverén módon döntött, mint majdan a hegy 
lábánál ácsorgó nép minden egyes tagja.

5.

Amikor Mózes az Örökkévaló parancsára fölmegy a hegyre, a fenti Találkozás nyil-
vánvalóan végérvényesen elmúlni engedi saját élettörténetének számos megelőző 
mozzanatát; nevezhetnénk ezt akár a privát történet „megváltásának” is. Pedig a ha-
gyomány, az apokrif corpus sok mindent „tud” az ő múltjáról, amiről a Könyv, az 
írott Tan – minden jel szerint – nem akar tudni. Annak eldöntése, hogy a Hóreb 
tájékán juhait legeltető Mózes mit cipel magával éppen ebből a bizonyos apokrif 
múltból, teljességgel reménytelen feladat, még akkor is, ha a szóban forgó tradíció 
roppant egyenetlen, a megőrzött történetek hihetőségi foka nagyon is változó. Ezek 
közül a Mózes apokalipszise (vagy Ádám és Éva élete) kétségtelenül inkább kegyessé-
gi irat, ám az újszövetségi Judás-levél által is idézett Assumptio Moysis – ahol Mózes 
Józsuét avatja be Izrael eljövendő történelmébe – arról tanúskodik, hogy a zsidó-
ság legnagyobb prófétája pontosan úgy ismeri a jövőt, mint ahogyan Ábrahám lát-
ta azt álmában; ezen a ponton az álmok és a víziók keresztezik egymást, pontosab-
ban fogalmazva: tudnak egymásról. Sokszorosan igaz mindez a Jásár könyvére; eb-
ben az apokrif iratban részleteiben bontakozik ki Mózes Bibliából ismert, vázlatos 
élettörténete: itt – a fáraó tanácsadói gyanánt – Reuél, Bilám és az Úc földjéről va-
ló Jób szövögetik a Történet diabolikus szálait,39 Mózes pedig Kús uralkodójaként 

„készül fel” eljövendő nagy feladatára. A hegyen Auctor és Redactor közösen dön-
tik el: mi az, ami mindebből bekerül a Könyvbe.

A szóbeli tan úgy ereszkedik alá az írott szövegre, olyan halkan és észrevétlenül, 
mint köd a mezőre, avagy felhő a hegycsúcsra, stílusosan szólva, mint ama bizonyos 
felhő a Szináj tetejére. Az Exodus 19. fejezete a „harmadik nap reggelével” kapcso-
latban azt írja, hogy mennydörgés és villámlás kíséretében „súlyos felhő [lett] a he-
gyen” (vajehi […] veánán kabéd al-hahár; Ex 19,16), s Mózes ebbe a felhőbe ment 
fel Isten szólítására. Az ánán kabéd – szójáték gyanánt – akár dicsőségfelhőként is 
fordítható; mindamellett nyilvánvaló, hogy a hegyet és környékét sötétségbe/ho-
mályba borító felhő amúgy is a Mindenható dicsőségét testesíti meg.40 Ez a gon-
dolkodó és totális emlékezettel bíró felhő magába foglal mindent, amit a Tannal, 
illetve a Könyvvel kapcsolatban elmondtak, és ami csak elmondható, amit elgon-
doltak, és mi csak elgondolható, valamennyi történetet, beszélgetést, fohászt, pró-
féciát, kommentárt, a kommentárok kommentárjait és így tovább.41 Ráadásul e 
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felhő a kinyilatkoztatás árnyékába borítja az álmok és a mitológia napsütötte tá-
jékait egyaránt, anélkül azonban, hogy e világok saját Napját saját égboltjáról le-
taszítaná. Minden álombéli és mitológiai napfelkelte újabb és újabb illúziókat tá-
maszt arra nézve, hogy amiről itt szó esik, nem igaz, s hogy a Könyvben aláeresz-
kedő súlyos felleg sohasem létezett.

A Talmud színes ötletek egész sorával áll elő arra nézve, hogy mi mindent tanul-
hatott Mózes a felhőben, az Örökkévaló jelenlétében. Nem csupán eszkhatológikus, 
prófétai látomásokban volt osztályrésze, nemcsak a halakha legrafináltabb kérdése-
it bogozgatta, de az exegézis eljövendő főáramaiba, a kommentárirodalom műfaji 
szabályaiba is betekintést nyert. Mindeközben pedig az időkorlátok végérvényesen 
elenyésznek, s minden megtörténhet, ami a józan ész, a múló idő s a kauzalitás el-
ve alapján kizárható lenne. Ennek megfelelően Mózes nem csupán tulajdon múlt-
jával szembesül – miközben őseinek üdvrendi szerepére nézve is felelősséggel tar-
tozik –, hanem a belőle sarjadó jövő különböző szegmenseivel is. Ezek közül a ta-
lálkozások közül talán a legismertebbet idézem: „Abban az órában, amikor Mózes 
felment a magasba, [hogy átvegye a Tórát], ott találta a Szentet, áldott legyen, aho-
gyan ott ül, és táqqimokat [koronákhoz hasonló ékszereket] kapcsol a betűkhöz. Ezt 
mondta neki: Világ Ura, ki késleltet? [Azaz hiányzik-e még valami a Tórából, hogy 
efféle díszítésekre van szükség?] Mondta neki: Van egy ember, aki a jövőben lesz, jó 
néhány nemzedék végén, Ákivá ben Jószéf az ő neve, aki a jövőben minden ékezet-
re háláchák tömegét fogja alkalmazni. Ezt mondta neki: Világ Ura, mutasd meg őt 
nekem! Mondta neki: Fordulj hátra! [Mózes] ment, és leült [rabbi Ákivá tanházá-
ban] a nyolc sor végére [vagyis leghátra]. És nem értette, hogy mit beszélnek. Ereje 
elgyengült. Amikor egy bizonyos dologhoz értek, azt mondták neki a tanítványai: 
Rabbi, honnan veszed ezt? Mondta nekik: Háláchá ez Mózesnek a Szinájról. Ekkor 
értelme megnyugodott.”42

Tekintettel arra, hogy a Talmudból semmit sem tudunk meg a talmudi korszak 
történetére vonatkozóan, ebben a hatalmas kommentártömegben a korszakok is 
együtt időznek, s így a különféle történelmi pillanatokban elgondolt értelmezések, 
magyarázatok valami rejtélyes módon „tudnak egymásról”, sőt, még az a lehetőség 
is megadatik számukra, hogy merőben anakronisztikus módon „ne értsék egymást”. 
Valóban, ha jól belegondolunk, miért ne lenne szükségszerűbb, hogy a később élők 
ne értsék a korábban élőket? Ráadásul az írott Tannak, a Könyvnek is megvan az 
a hatalma, hogy kit, mikor és hogyan szólít meg a történő idő bármely pontján. Ha 
megszólítja egyáltalán. Az ókeresztény kor hajnalán is tisztában voltak mindezzel, 
talán nem véletlenül mondotta a Kivonulás idejéhez mérten bő másfél évezreddel 
később élt, Micrajjimban maradt egyiptomiak utóda, Órigenész, hogy a teljes exe-
gézis különböző elemei más és más világkorszakban mutatkoznak meg. Csak ha e 
világkorszakok együtt időznek (majd), számíthatunk – úgymond – „totális megér-
tésre”. Furcsa, de nem meglepő, hogy a hajdani egyiptomiak és a kivonuló héberek 
utódai egy harmadik nép tagjaiként próbálják megérteni egymást, miután az utób-
biak (talán éppen a Tórában megfogalmazott fenyegetéseket beteljesítve)43 a Ptole-
maioszok korától fogva visszaözönlenek Egyiptomba.

6.

Kétségtelenül felemelő, de egyáltalában nem ritka pillanat, hogy valamelyik bibliai 
hős egyszerre élje, írja és értelmezze az életét (ráadásul ez utóbbi tevékenységét nem-
csak a számára aktuális jelenben folytatva, hanem azóta is, most is, a mennyei tan-
házban). Ez a lehetőség a tragikus hérosz számára sohasem valósul meg; az ő törté-
netét – örökítse bár meg mithográfia, eposz vagy éppen tragédia – elsősorban a vég-
zet írja, és csak másodsorban a(z olümposzi) istenek. A mitikus genealógiák alakza-
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tai a végtelenbe tartanak, egy-egy hérosz életútja újabb és újabb mithologémákkal, 
kultikus elemekkel tetszőlegesen bővíthető. E történetek nem vetnek hurkot az idő-
ben, nem zárulnak le, a mitikus mindenség nem tud önmagáról mint egészről, a fi-
gurák valamiféle parttalanul áradó jelenben élik mítoszi örök életüket.

Ezzel szemben Mózes (élet)története – annak valaha elhangzott, illetőleg leírt in-
terpretációival egyetemben – könyvvé zárul be, csakúgy, mint valamennyi bibliai 
szereplő története. Sorsuk, s ezt éppen a szóbeli Tan bizonyítja, nem megváltoztat-
hatatlan, de tetszőlegesen sem bővíthető. Amennyiben mitológiai alakként közelí-
tünk hozzájuk – ahogy ezt a Biblia-tudomány és főleg a művészet gyakorta teszi44–, 
ezek az alakok egyszeriben elveszítik énjüknek az örökkévalóságban gyökerező egyik 
felét, s legfeljebb „nemes emberi példává” minősülnek vissza. A szóbeli és az írott 
Tan együttesét talán könyvvilágnak, stílusosan szólva ólám ha-széfernek nevezhetnénk 
(figyelemmel a héber kifejezés másik lehetséges jelentésére, úgy mint: könyvkorszak), 
tudatosítva, hogy ez a könyv, széfer elsősorban tekercsként, megilláként képzelen-
dő el, tekercsként, amelyet hol feltekernek, hol pedig kigöngyölítenek.45 Zakariás 
könyvének repülő könyvtekercse, avagy a Jelenések könyvének örökkévaló evangé-
liuma éppen ilyen képzeteket hordoz.

Amennyiben az ember bibliai szövegeket próbál meg értelmezni, szükségkép-
pen ennek a könyvvilágnak a hatalmas gyűjteményével szembesül, s óhatatlanul is 
e kollekció valamelyik textusát szólaltatja meg, a szó szoros értelmében re-citálja, 
még akkor is, ha meg van győződve arról, hogy olyasmit mond, ami addig soha 
életében nem jutott eszébe. Igaz, az interpretációk pillanataiban a nagy könyvvi-
lág saját világok – az interpretátorok saját világainak – sokaságára hullik szét, de 
az egész ahhoz hasonlítható, ahogyan egy-egy kavicsot hajítunk valamilyen belát-
hatatlan vízfelületre; néhány aprócska hullámgyűrű keletkezik csupán, majd a víz-
tükör kisimul: semmi sem történt. Pedig dehogynem. Újabb és újabb igaz vagy 
hamis világok épülnek fel, s ezeknek egy része rögtön semmivé is foszlik, akár egy 
szappanbuborék, vagy az említett hullámgyűrűk, az igaz része viszont most is ott 
szunnyad valahol a könyvvilág lapjain. Ám szendergő félálmából rögtön életre kel, 
amint valaki – akár a múltban, akár a jövőben – rábukkan. Vagyis ugyanazt gon-
dolja, amit a miniatűr világ alapítója egyszer már elgondolt, bármikor is az elmúlt 
évezredek során.

Amennyiben nem kizárólag jámbor mesének tekintjük azt a talmudi példát, mi-
szerint ráérő idejében néha maga az Örökkévaló is Tórát, illetőleg Talmudot tanul 
(olvas),46 akkor könnyen beláthatjuk, hogy egyrészt ennek a végtelenül bonyolult 
képződménynek, az ólám ha-széfernek az áttekintése egyedül számára lehetséges, más-
részt pedig azzal is számot kell vetnünk, hogy a szóban forgó mindenség nem so-
rolható a teremtés rendjébe; státuszával kapcsolatban talán azt mondhatnánk, hogy 
a Biblia Istene „engedte, hogy létrejöjjön”. Mózes, aki a Könyv megszövegezésekor 
sajátos alkupozícióban állott Istennel, úgy tűnik, pontosan tudta ezt, máskülönben 
aligha mondhatta volna az aranyborjúval a bálványimádás bűnébe eső honfitársaiért 
könyörögve: „Jaj, nagy vétekkel vétkezett ez a nép, mert aranyistent csinált magá-
nak! De most mégis: bocsásd meg a vétküket, mert ha nem, nosza törölj ki engem 
a könyvből, amelyet írtál!” (veim-ain mehéni ná misszifreká aser katabtá; Ex 32,31–
32) A Mindenható válasza erre a következő: „[csak] aki vétkezett ellenem, azt tör-
löm ki a könyvemből” (mi aser hátá-li emhennú misszifri; Ex 32,33). A könyvvilág 
ily módon Isten és ember közös műve, még ha az alkotói szerepek nem is oszlanak 
meg egyenlőképpen. A mi kultúránkban, a bibliai kinyilatkoztatás hagyománytör-
ténetében leginkább az apokrif iratok jobbára névtelen szerzőinél tapasztalható meg 
ez az elementáris vágy: „benne lenni a könyvben”, méghozzá bármi áron. Elbújni 
valóságos bibliai szerzők és szereplők mögé, és egy kis helyet szorítani magunknak 
legalább a Történet valamelyik elfekvő zugolyában. Nos, ha a nagybetűs Könyvben 
nem is, az ólám ha-széferben bőséggel akad hely egy részüknek. Ebben a világban 
az összes feltételezett szerző megírhatja például a III. Korinthoszi-levelet, akár Pál 
apostol is, aki szinte bizonyosan nem tette.
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Szóban forgó világunkban előfordulhat, hogy az Exodus 3. fejezetében Mózes 
megijed a rábízott feladattól, meghátrál, és visszamenekül Midiánba. Annál is in-
kább, mert ebben a sajátos mindenségben az összes üdvtörténeti forgatókönyv fel-
lelhető – minden eshetőségre készen. Ám ezek az eshetőségek beteljesítik mindazt, 
amire a tragédia ideje nem volt képes: végérvényesen elmúltak, hogy az általunk ol-
vasott bibliai elbeszélés igaz legyen. Immáron semmi sem történik meg, aminek nem 
szabad megtörténnie. Ennek megfelelően a bibliai szövegek recitálása abban a köztes 
időmóduszban történik, amelyet a kinyilatkoztatás el-beszélő múltjának is nevezhet-
nénk. Igazából ez az exegézis érvényes ideje is, amely kiterjed a bibliai szövegek in-
terpretálhatóságának elvileg végtelen formagazdagságára, azaz valamennyi lehetséges 
értelmezés alapidejére. Szükségünk van erre a túlvilági aoristosra vagy praeteritum 
perfectumra, hogy a múló idő bármely pontján fogant hamis, értelmetlen magya-
rázatok mindegyikét e szellemi nyelv azonnal a múltba taszítsa.

7.

Senki sem menekülhet a kinyilatkoztatás nyelvének e túláradó hatalma elől, még az 
sem, aki azt hiszi, hogy menekülésre semmi oka. Már csak azért sem, mert ahogy a ki-
nyilatkoztatott Tan, úgy a szóbeli Tan időtlenül tornyosuló felhője s maga a könyv-
világ sem tűr meg önmagával kapcsolatban semmiféle személytelen viszonyt, aho-
gyan ez például a tudományhoz, a mitológiához, a filozófiához, avagy általában a val-
lásokhoz mérten lehetséges. Különös, hogy ilyenkor még a főállású exegéta, hagyo-
mányos megítélés szerint „holt nyelvek tudója” sem járhat el másképpen; számára 
minden halott nyelv él.47

Személyes viszonyba kerülni a megfoghatatlannal, a szóbeli tan szellemi fluidu-
mával mindamellett nem, illetve nem elsősorban a nyelv kompetenciájába tartozik. 
Sokkal inkább az időébe; de nem annak az időnek az illetőségéről van szó, amely 
kíméletlenül végighajszolja az embert az élet hétköznapjain, hanem sokkal inkább 
arról az illúzióról, amely bizonytalan múltak sokasága között cikázik, s számunkra 
a tömbszerű hajdan képzetét hordozza. A kommentátornak, az exegétának (s nyil-
vánvalóan minden hívőnek) e bizonytalan múltak sokasága körében kell(ene) fel-
lelnie azt a saját időt,48 amely csak az övé, senki másé, s mely őt legalább a Könyv 
küszöbéig eljuttatja. A küszöbig, ahol természetesen senkinek sem lehet más dolga, 
mint hogy bebocsáttatásra várjon. Vagy egyszerűen csak: várjon.

Nem arra gondolok, hogy az ember kafkai hőssé váljék,49 vagy hogy elevenen 
cáfolja a kierkegaard-i megállapítást, miszerint a hitnek a kinyilatkoztatáshoz mért 
egyidejűsége semmiképpen sem történeti viszony,50 hanem arra, hogy a saját időre 
való rábukkanás az exegetikai felhőben a várakozást (vagy ha jobban tetszik: a vár-
ni tudást) mindenfajta tudatos és felelős döntés alapzatává emeli. Ekképpen pedig 
az exegézis saját ideje összefonódik a moráléval, úgy tűnik, egészen kibogozhatat-
lanul. A morál saját ideje – legalábbis a mi kultúránkban – a döntés, a döntés el-
odázása, illetve a (kegyelmi) haladék koordinátái által kirajzolt térben írható le,51 
de nyilvánvaló, hogy nem szorítkozik az egyes ember személyes életidejére. Nincs 
ebben semmi meglepő, hiszen a keresztény teológia felfogása értelmében például 
az egész elmúlt kétezer év haladéki idő, a megígért parusziára52 való várakozás még 
mindig betöltetlen korszaka.

Mindamellett a valamennyi parancs mindenkori feltétlen igenlésével kifejezett 
(elképzelt) tiszta heteronómiának nincsen története, ennélfogva a liberum arbitrium 
hiányával jelképezett törvényetika és a történetiség összefüggései legalábbis súlyos 
aszimmetriát sejtetnek. Mózesnek az Exodus 2. fejezetében elkezdődő történe-
tét tekintve a fentiek egy egészen sajátos paradoxont eredményeznek: ha a rárótt 
megbízatást elutasítja, Amrám fia már akkor pajrec géder (törvényszegő) lett vol-
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na, amikor a kinyilatkoztatott Törvény nem is létezett. Számára ugyanis azt a bi-
zonyos haladéki időt a már többször citált isteni ígéret jelentette, az „amikor majd 
visszatértek ide” kijelentés feltételes módja. Csakhogy az isteni ígéret semmikép-
pen sem conditionalisként értendő, hanem parancsként, amely futurumban és 
praesensben egyaránt tényeket rögzít: „így lesz”, „így van,” punctum. Ám a parancs 
legkevésbé éppen a múlttal szemben érvényesíthető, az „így volt” előírása éppen 
ezért az igazi tradícióvallások kategórikus imperatívusza. A „héberek Istene” (Mó-
zes csak ezen a néven volt képes legalább némiképp érthetővé tenni a fáraó számá-
ra, kicsoda is a megbízója)53 önnön kilétét elsősorban az ígéretekhez (egészen pon-
tosan az ősatyáknak tett ígéretekhez) köti, elsősorban is azért mutatkozik be „Áb-
rahám, Izsák és Jákób Isteneként”,54 mert az ígéretek nevezettek személyéhez kap-
csolódnak. Ahhoz, hogy a személyes ígéretek ugyanakkor egy egész népnek, illetve 
majdan az egész emberiségnek szóljanak, szükségképpen a jövő teljes horizontjá-
nak fel kell tárulkoznia. Aligha véletlen, hogy a Szinájon semmiféle kegyhely nem 
áll, hogy az alapító eseményre emlékeztessen; a jövőhorizont ilyetén feltárulkozá-
sa – szimbolikus értelemben – évszázadok múltán a jeruzsálemi Templom felszen-
teléséhez kötődik.55

A Tóra Mózesének (igazából csak őt ismerhetjük, a Talmud, az apokrif corpus fi-
guráját már csak elmosódva látjuk, vagy éppen gyanakodva méregetjük) saját ideje 
az Exodus 3. fejezetében olvasható ígéret/parancs által körvonalazható: ama köztes-
ség alapján, amely az isteni beszéd „valóságbéli”, illetőleg „szövegbéli” felhangzása 
között kimérhető. (Mint már említettem, erről a közöttről a Biblia nem ad közeleb-
bi információt.) Azt gondolhatnánk, hogy az eltérés ilyen irdatlan terjedelmű idő 
távolából úgyszólván elhanyagolható; ez azonban fatális tévedés: a textus sacerhez 
való viszonyt – valamennyi „naiv exegéta” esetében is – éppen ezek az elhanyagolha-
tó különbségek határozzák meg, amelyeknek a kiterjedése pillanatoktól évtizedekig 
ívelhet. Amíg Ábrahám az akédajelenet szövegében először „felpillant”, éppen há-
rom nap múlik el, ezt tudjuk, ám más esetekben két „felpillantás” között a pátriár-
ka akár meg is öregedhet; a Biblia nem törekszik a pontos kronológiára, a különfé-
le elbeszélések között a midrások teremtenek meg egy bizonyos kontinuitást. Pon-
tosan így van ez a mai kor exegétájának esetében is; a könyvvilágában másként jár-
nak az órák, a „valóság” és a „szövegbéli” történet közti eltérés kiküszöbölése, a hi-
ányzó időköz kipótlása csakis a titokzatos szóbeli tan segítségével lehetséges. Vagy 
helyesebb lenne talán azt mondani szükséges, hiszen ha erre nem kerülne sor, recitá-
lás és megértés egyszerűen elkerülnék egymást, ahogyan az utcán kerüli el egymást 
két (egymásra) várakozó, akár néhány másodperc alatt.

Az exegézis saját idejének a felderítése tehát a kinyilatkoztatott szöveggel szembe-
ni viszony „fenomenológiájának” alapja. Mindennek előfeltétele azonban nemcsak 
az, hogy a szimbolikus felhőben minden valaha elhangzott, „dokumentált” interp-
retáció tudjon egymásról, hanem az is, hogy a Biblia összes szereplője – anakronisz-
tikus módon – otthonosan mozogjon abban a szövegvilágban, amelyet – például 
Mózes szemszögéből nézve – nagyon sokára fognak majd kanonizálni. Természetes, 
hogy az iménti eltérés vagy csúszás a történeti és a szövegbéli esemény között vala-
mennyi szereplő számára más és más. Mégis egységes kompozícióval állunk szem-
ben, amely az írott és a szóbeli tan viszonyát egyfajta kollázsként jeleníti meg oly 
módon, hogy az írott szöveget a szóbeli tanra „ragasztanánk fel”; tegyük fel, hogy 
ez a szövegháttér üres fehér lap, semmi más. Mégis megvan a maga funkciója, rá-
adásul mindenki számára jól érzékelhető módon.

A bibliai szereplőknek is megvan a maga saját ideje a privát, illetve a szövegtörté-
netet egymásra montírozó könyvvilágban, vagy ahogyan roppant érzékletes módon 
Y. H. Yerushalmi nevezi: a „tájszerű rabbinikus univerzumban”.56 Mózesé például 
egyértelműen az a már többször említett periódus, amely a csipkebokor-jelenet és 
az Egyiptomba való visszaérkezés között telik el. Ez az az időköz, amelyről annyit 
tudunk, hogy Mózes előbb hazamegy apósától „elkéredzkedni”, majd pedig útköz-
ben megtámadja és meg akarja ölni őt Valaki, a periferikus szöveghagyomány sze-
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rint Masztéma gonosz angyalfejedelem.57 Mindamellett az említett szűkre szabott 
elbeszélés az, ami dramaturgiai funkcióját tekintve pontosan megfelel Ábrahám há-
romnapos útjának a Mórija hegyére. Itt még elvileg bármi megtörténhetett volna, 
s arról, hogy mégsem történt meg, Mózes írói és szerkesztői tevékenysége kezeske-
dik „majd” számunkra. Azaz nem csak számunkra, hiszen ennek a tevékenységnek 
köszönhető például az ősatya, Ábrahám beható szövegismerete is…

8.

Amikor Mózes feleségével és fiaival visszatér Egyiptomba, átkel azon a „beszédes” 
sivatagon, amelyet héberül midbárnak is neveznek, s mely tele van elhullott embe-
rek (például efraimiták)58 csontjaival, s a múlt szövegomladékaival egyaránt. Nevé-
vel ellentétben azonban a midbar nem fecseg, legfeljebb a „sívó” szél hangja hallha-
tó néha, valamint porladó sziklák különös zenéje. A Biblia hallgat arról, hogy az Úr 
Mózes családi utazásához szakszerű vezetést biztosított volna; mondjuk, nappal fel-
hőt, éjszaka tűzoszlopot. Így azután az utazó megbízható tájékozódási pontokat ke-
res; jelekre van szüksége, ahogyan az Örökkévaló is jelként (ót) határozta meg a ki-
vonulók számára a Hórebet. Jelek viszont – sem lent, sem fent – nem nagyon mu-
tatkoznak, ilyenformán a tekintet akár csak egy tenyérnyi bárányfelhő után kutat 
a vakítóan kék égbolton. Ha feltűnik ilyesmi, az netán a tradíció felhője is lehet-
ne, ama titokzatos alakulat, amelynek az újabb visszaúton kell majd felbukkannia, 
s amely képes tudhatóvá tenni a hihetetlent.

Edmond Jabès, már idézett egyiptomi születésű, franciául író, XX. századi zsidó 
költő előszeretettel játszik el saját nevének „héber etimológiájával” – Jabes = jabásá, 
vagyis „száraz” (hely), „sivatag” –, visszavezetve a könyvet születésének színterére: 
Du désert au livre.59 A sivatagmagány (ebből magyarul a németből tükörfordított 
„puszta sors” maradt) nem csupán a könyv születésének, hanem a könyvbe való be-
lépésnek – azaz a kinyilatkoztatáshoz fűződő viszony végiggondolásának – rituális 
helyszíne. Szó szerint és elvont értelemben egyaránt. Mózes hajdani legmagányo-
sabb magánya bizonyos fokig mintául szolgál mindehhez. Természetesen e minta 
nem követhető kézzelfogható módon, de annyi a mai kor exegétájától is elvárha-
tó, hogy szinte megfoghatatlanul, apró kvantumingadozások szintjén, de élje és ír-
ja a Könyvet. Végül is csakis ezt nevezhetjük abszolút személyes viszonynak. De ha 
éppen nem ír és nem él, mit csinál a zsidó?

„Zsidó, mondta Reb Tolba. A falnak támaszkodva bámulja a felhők vonulását.”60 
Ez így, persze, irodalmi reminiszcencia, hiszen például Baudelaire titokzatos Idegen-
je is éppen ezt teszi.61 Viszont annak a bizonyos felhőnek a bámulása, amelyet a szó-
beli tan sajátos megtestesüléseként jellemeztünk, nem csupán irodalmi utánérzés, 
hanem életfeladat. Ráadásul a szóban forgó felleg nem csupán ánán ha-emúná, ha-
nem ánán ha-dáat is, azaz a tudás, s nem csak a hit/hűség felhője. Mint ahogyan az 
idézett versrészletben a zsidó háta mögött is szinte bizonyosan írásjelekkel telerótt 
fal húzódik. Tudnom is kell, nem kizárólag hinnem: Ki az, aki szólít, aki a megbí-
zatást adja, aki az ígéretet teszi – „ha majd visszatérsz ide…”? Máskülönben annak 
az istennek a bezáruló múltjában rekedünk, akiről a Biblia-béli fáraó tudakozódott. 
Akiről homályos álmok szövődtek és szövődnek, aki most is felhőkön száguldozik 
az ugariti mitológiában,62 de nyomát sem leljük a Mózessel közösen írt könyvben.
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ben ugyanis a héber mindig is szakrális nyelv volt, sohasem beszélt 
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vasunk – „pasza graphé theopenusztosz” (a teljes írás Isten-lehelte) 
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ki az „igaz szöveg” ilyesfajta zsinórmértéke gyanánt. Meg kell elé-
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 37 Elsősorban is a Római-levél 2,14–15-re gondolok: „mert amikor 

a törvénnyel nem rendelkező népek természet szerint cselekszik 
meg a törvény dolgait [hotan gar ethné ta mé nomon ekhonta 
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önmaguk számára törvény. Az ilyenek azt bizonyítják, hogy a tör-
vény megcselekvése a szívükbe van írva.”

 38 Gal 3,17
 39 Széfer haJásár 70
 40 A Sekhina felhőként (ánán) történő megjelenéséhez a legkézenfek-

vőbb példa az 1Kir 8,10–11, ahol a következőket olvassuk: „És tör-
tént a papoknak a szentélyből való kijöttekor, hogy felhő töltötte 
be az Úr házát. [vajehi becét hakohanim min-haqodes veheánán 
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szolgálni a felhő színe előtt, ugyanis az Úr dicsősége betöltötte az 
Úr házát [ki málé kevód-adonáj et-bét adonáj].”

 41 Ennek megfelelően azt hiszem, a szóban forgó ánán ha-daat vala-
hol az örökkévaló/messiási Tórát recitálók és a mindenkor a Földön 
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 42 bMenachót 29b. Id. Yosef Hayim Yerushalmi: Záchor. Zsidó történe-
lem és zsidó emlékezet. Tatár György ford. (Osiris–OR-ZSE, 2000). 
37.

 43 Elegendő talán a Philón Legatio ad Caiumjában megörökített ale-
xandriai pogrom(ok)ra gondolni, hogy Micrajjimot akkor is, ott is 
a Deuteronomium 28,68 fenyegető átkának beteljesüléseként lás-
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amelyről azt mondtam neked, hogy nem látod meg többé; ott árul-
gatjátok majd magatokat rabszolgákul és ágyasokul, de nem vesz 
meg benneteket senki.”

 44 A „mitikus paradigma”, az „örök emberi példa”, a „kortalan irodalmi 
toposz” stb., az ilyen és ehhez hasonló minősítések egyszer s min-
denkorra letörlik, illetve felismerhetetlenné teszik a bibliai figurák 

„örökkévaló arcvonásait”.
 45 Az e szójáték köré font képzeletkör a héber nyelvben tovább bő-

víthető: a hitgalut, az apokalüpszisz, vagyis a dolgok „leplezetlen 
feltárulkozása”, és indirekte a galut, azaz a „száműzetés”, a „fogság” 
kifejezésekkel.
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 46 bAvódá Zárá 3b
 47 Különös, de az úgynevezett holt nyelvekhez, különösképpen pedig 

a reaktivált holt nyelvekhez (a héberhez, a szanszkrithoz, nem utol-
sósorban az ógöröghöz) való személyes viszony, illetve ezen holt 
nyelveknek a liturgiában való (alig értett) továbbélése semmikép-
pen sem minősíthető poros, dohszagú szobatudósok magánpasz-
sziójának. Az élő nyelvi idiómák megértésének lehetősége ugyan 
itt nagyrészt elesik, de az adott esetben évezredeken átívelő kom-
munikáció, sőt dialógus lehetősége mindenképpen folyamatosan 
nyitva áll.

 48 Lásd ezzel kapcsolatban újfent: Szerző: „Jövőbe menekülő nap.” Egy 
Walter Benjamin-töredék értelmezése. I. m.

 49 Franz Kafka A törvény kapujában (Vor dem Gesetz) című novellájá-
nak „főhősére” gondolok.

 50 A „közvetlen szemtanúság – pogányság” végsőkig élezett protestáns 
elvével Kierkegaard Pál apostolnak az I. Korinthoszi-levél 2,2-ben 
megfogalmazott álláspontjához tér vissza; eszerint: „Mert úgy dön-
töttem, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, és 
róla is mint megfeszítettről.”

 51 Szent Ágoston kései, antipelagiánus traktátusai (de lehetséges, 
hogy már a cassiciacumi dialógusok időszaka) óta a temporalitás 
kérdése nagyon erősen hozzákötődik a szabad döntés problémá-
jához. Így a döntés elodázása, illetve a kegyelmi haladék kiter-
jesztése – szójátékkal élve – magát a teret is egyfajta haladékként 
(spatium) állítják elénk.

 52 Kétségtelen, hogy a paruszia görög kifejezés kettős jelentését (’jelen-
lét’ és ’eljövetel’) figyelembe véve a haladéki idő a keresztény teo-
lógiában olyan világkorszakot jelöl, amely idestova kétezer év óta 
tart.

 53 Nem csupán a fáraó és tanácsadói szemében, hanem az egész ókori 
kelet gondolkodásmódját szem előtt tartva bármely nem egyip-
tomi isten csak a népek valamelyik istene lehet; ennek megfelelő-
en a fáraó joggal mondhatta, hogy „nem ismeri a héberek Istenét”, 
akivel semmiféle (háborús) viszonyba nem lépett sohasem.

 54 Mindennek illusztrálásához érdemes felidézni azt a jelenetet, amikor 
az aggastyán Jákób megjelenik a fáraó színe előtt, s áldást mond az 
egyiptomi uralkodóra (Gen 47,7;10) méghozzá kétszer is. Csábító 
lenne a gondolat, hogy ezen áldások valamelyike annak az Isten-

nek a nevében hangzott el, „aki kihozott bennünket Egyiptomból”. 
Ha Jákób hetven hozzátartozója ténylegesen az eljövendő, Mózes 
által kivezetendő nép magva, akkor ez a feltételezés korántsem 
légből kapott.

 55 Salamon templomszentelési beszédének visszatérő eleme a külön-
féle grammatikai formulákkal körülírt, jövő időre vonatkozó példá-
zat: bármit kövessen is el majdan a bűnös, ha majd ebben a házban 
imádkozik, avagy e ház felé fordulva könyörög, Izrael Istene hall-
gassa meg kérését. Salamon imádsága a teljes jövőt – a galutét 
és az összegyűjtését egyaránt – egybefoglalja. (1Kir 8,22–54)

 56 Yosef Hayim Yerushalmi: Záchor. I. m. 35.
 57 Jubileumok könyve 48,2. A kérdéskör értelmezéséhez lásd 

Zsengellér József kiváló tanulmányát: Orális hagyomány mint szö-
vegkritikai értelmezési megoldás. In: Schweitzer-lectures. Tanul-
mánykötet a Magyar Hebraisztikai Társaság által rendezett 2017-es 
emlékkonferencia anyagából. Szerk.: Koltai Kornélia. (L’Harmattan–
Magyar Hebraisztikai Társaság, Bp., 2018).

 58 bSzanhedrin 92b, valamint a Targum Pszeudo-Jónátán és az Ex 13,17 
szerint azokat az efraimitákat, akik idő előtt „mentek fel” Egyiptom-
ból, a fáraó katonái a sivatagban elpusztították. Ez az ősi legenda 
a mai ultraorthodox vallási anticionizmus egyik visszatérő hivat-
kozási alapja.

 59 Edmond Jabès: Du désert au livre. Entretiens avec Marcel Cohen. 
(Éditions Opales, Bordeaux, 2001).

 60 Edmond Jabès: A kérdések könyve. I. m. 16.
 61 „– Mit szeretsz hát, különös idegen? / – Szeretem a felhőket… 

a vonuló felhőket… ott, messze… a csodálatos felhőket.” (Baude-
laire: Az idegen. Szabó Lőrinc fordítása.)

 62 Az Ugarit (Ras Šamra) területéről előkerült sémi nyelvű „eposzok” 
és nem sémi nyelvű (hurrita) szövegek jó néhány olyan irodal-
mi klisét, állandó jelzős szerkezetet őriztek meg, amelyek a bib-
liai héber költészet – mindenekelőtt a zsoltárok – motívumvilá-
gára emlékeztetnek. Ám a „felhőn lovagló”, „felhőn trónoló”, netán 

„felhőgyűjtő Baál” mindörökre a múlt idő egy bizonyos tartomá-
nyának s egy bizonyos földrajzi térségnek a lokális istene marad, 
sohasem téveszthető össze a zsoltárok Istenével, aki valameny-
nyi világkorszakban és a mindenség bármely tetszőleges pontján 
otthonosan mozog.
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