
próbálkozást, amely szerinte radiká-
lisan szétválasztani igyekszik a görög
filozófiából hozott Lét és a bibliai Is-
ten évszázadokon keresztül párhu-
zamban futó gondolatát. A megkö-
zelítések másik érdekessége, hogy
sokszor az egzegéta az, aki az írástól
meglehetõsen elrugaszkodott követ-
keztetésekre vállalkozik, míg a
hermeneuta gyakran a szöveg konk-
rét anyagához ragaszkodó elemzése-
ket végez, adatokat gyárt, mielõtt az
aktualizáló értelmezésbe kezdene.

Ricoeur ugyan minden lehetsé-
ges alkalommal hangsúlyozza, hogy
az õ megközelítései bár ellentétesek,
mégis kiegészítõ jellegûek a történet-
kritikai módszer eredményeihez ké-
pest, nem lehet nem észrevenni, hogy
a közös könyv alapvetõ célját, a két
nézõpont közti látszólagos ellent-
mondás cáfolatát nem volt könnyû
megvalósítani. Ez a konkrét párbe-
széd hiányában is mindvégig érezhe-
tõ feszültség teszi a könyvet izgalmas-
sá a teljesen laikus olvasó számára is.

DÁVID VERONIKA

(Fordította Enyedi Jenõ, Európa Kiadó,
Budapest, 2003, 582 oldal, 2900 Ft)

RAJ TAMÁS:

ZZssiiddóó  eesszzmméékk  ééss  jjeellkkééppeekk

Raj Tamás a legfontosabb zsidó esz-
mékrõl és jelképekrõl adott közre ér-

tekezést a Saxum Kiadó Az égre nézõ
ember címû sorozatának egyik nemré-
giben megjelent kötetében. A könyv
alcíme A zsidóság hitvilága és közgon-
dolkodásának filozófiája, ám a gya-
korlatilag kétkötetesnek is tekinthe-
tõ tanulmányból a cím ilyetén jelle-
gû �magyarázata� inkább A zsidóság
eszméire, azaz az elsõ fejezetre vonat-
kozik. A mû elsõ felében tehát össze-
sen tizenhárom pontban a legfonto-
sabb eszméket magyarázza a fõrabbi,
mint az Egyistenhit, A dogmanélküli-
ség, Az akaratszabadság, a Vallás és er-
kölcs stb., végül a fejezet utolsó pont-
ja: A világ kihívása. Ebben � nagy-
szerû példázatokkal, a Tórából és a
Bibliából való idézetekkel � olyan
égetõ kérdéseket érint, mint az anti-
szemitizmus, a világban való szétszó-
ratás vagy a �modern� (az idézõjel
Raj Tamástól) terrorizmus, melynek,
mint írja, célkeresztjében, sajnos,
gyakorta a zsidóság, illetve Izrael ál-
lama áll.

A kötet elsõ része tehát azt az
eszmeiséget tárja föl, mely Mózes
óta, 3500 esztendeje irányítja hívõ
és nem hívõ zsidók életét hétközna-
pon és ünnepen. Mindezt olyan fi-
nom történelmi �idegenvezetéssel�,
mely az olvasó miértjeire minden
esetben egyenes és logikus választ ad
� akár már két sorral alább. Raj Ta-
más esszészerûen írott munkája ter-
mészetesen nem adhat minden ide-
vágó kérdésre választ, a sorozatnak �
s ezen darabjának � azonban nem is
célja ez. Könyvünk mégis nagyon
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sokat vállal. Egy majd 4000 éves
kultúráról és vallásról áttekintést ad-
ni 144 oldalon: bravúr. Vallási veze-
tõként, tudósként, szakíróként, szer-
kesztõként egyaránt. Azért 144 ol-
dalon, mert míg a belív elsõ fele az
eszmeiséggel, addig a második része
a zsidóság õsi jelképeinek múltjával,
jelentéseivel foglalkozik.

Nos, ennek a jelképrendszeré-
ben is igen gazdag vallásnak minden
szimbólumát, ima- és kegytárgyát
fölmutatni, azokról történelmi, hit-
béli magyarázatot nyújtani, nyilván,
lehetetlen. Így a szerzõ e helyütt csak
a legfontosabbakat mutatja be, s
szolgál azok múltjáról, jelentésérõl,
kialakulásának körülményeirõl és
idejérõl tudnivalókkal. A második
fejezet elsõ részének oldalait Porscht
Frigyes illusztrációi követik a ha-
nukai menóráról (gyertyatartó a
Fény ünnepére [a keresztény kará-
csonnyal közel egy idõben tartott
ünnep]), a kettõs kõtábláról, a Tórá-
ról, a Tóra-vértrõl, valamint a szom-
batnak vagy a sátrak ünnepének
(Savout) jelképeirõl. A bevezetõ és a
grafikák után Raj Tamás részletes
magyarázatokat ad a menóra, a Dá-
vid-csillag, a sófár, a kettõs kõtábla,
illetve a törzsi és családi, az otthoni,
a zsinagógai, a hónapok, a Szentföld,
illetve a héber betûk jelentésérõl.
A kiválóan írt s szerkesztett kötet
nem nélkülözi ugyanakkor a vallás-,
oktatás-, mûvészet- és mûvelõ-
déstörténeti részleteket s azok hát-
tereit sem.

Lévén tanulmánykötetrõl szó �
mely bár esszéként, olvasmányosan
szól �, azt valóban �pluszként� kell a
munkához hozzátenni, hogy Raj Ta-
más evvel a kötetével azt is állítja: ha
a világ népei, vallásai megismerve
fogadják el egymást, az tán egy új
nagy lépése lehetne az emberiség-
nek. S bizonyos: az embernek sem
volna kicsi.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Saxum Kiadó, Budapest, 2002, 246 oldal)

MOLNÁR TAMÁS:

BBeennnnüünnkk  llaakkiikk--ee  aazz  IIsstteenn??

�Bevezetés az Istenbe. Találkozások a
világegyetem teremtõjével közvetlen
elõadások és tanulmányi kirándulá-
sok segítségével� � írta Woody Allen
az új (vagyis általa kiötlött) filozófiá-
ról valamikor a hetvenes években,
Irány a szabadegyetem! címû tárcájá-
ban. A szövegben egyébiránt a tudo-
mányok jövõbeni lehetõségeivel fog-
lalkozik, így merül föl nála az a meta-
fizikai kérdés � témánknál maradva �,
hogy �Mi történik a lélekkel a halál
után? Hogy boldogul el a helyzettel?�
Súlyos kérdések, szellemes tálalásban.
A föntebb említett �kurzusra�, meg-
jegyzem, csak akkor kerülhet sor, ha
indulás elõtt �Mindenkit elolvasunk
Platóntól Camus-ig�� Ez viccnek is
jó � de nem csak annak.
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