
1 

Vajda Károly:           

A zsidóság tudományának zunzi koncepciója a fiatal Scheiber Sán-

dor írásértelmezésében 

A zunzi koncepció általános érvénye 

A neológia (Liberales Judentum, ֪  ֪  ֪  ֪ Conservative Judaism, 1(יהדות֪מסורתית történelmi entitásként 
és teológiai alapvetésként is elképzelhetetlen a zsidóság tudományának fogalmi kerete és kultúr-
történeti látóköre nélkül. E tudománykoncepció lényegi mozzanata a történelmi meghatározottság 
kettős tudata. 
1) A zsidóság tudománya a zsidó hagyományt kizárólag történetiségében véli föltárhatónak, vagy-
is a modern, ezért aztán természetszerűleg kultúra-, felekezet-, sőt vallásközi térben zajló kritikai 
edukáció számára megnyithatónak. Ugyanakkor e történeti perspektívát a zsidóság minden egye-
disége dacára kollektív történelemnek tételezi, s ennyiben föladja, sőt elhibázottnak és önmagá-
ban elégtelennek tartja a nemzeti üdvtörténet szűkre szabott megértési horizontját. A zsidóságon 
kívüli, a zsidóságot körülvevő társadalmi, vallási, és kulturális, civilizációs közeg tanulmányozása 
a ֪השכלהfényében nem dőre hiábavalóság immár, mely akadálya a saját vallási hagyomány elsajá-
tításának, a tanulásra intő isteni parancsolat végrehajtásának (ביטול֪תורה), hanem épp ellenkezőleg 
a zsidó hagyomány megismeréséhez szükséges komparatív viszonyulás megkerülhetetlen és el-
odázhatatlan mozzanata,2 isteni kihívásra adott emberi felelet, sőt létszükséglet, vagy ahogy 
Zacharias Frankel lapidárisan nevezi: szomj.3 E sajátosan komparatív kultúrakoncepció felől 
szemlélve a zsidó hagyomány mégoly tekintélyes ismerete sem elégséges önmagában: Kecskeméti 
Lipót Schreiber Mózest ezért nevezi „a kulturátlanság nagy szóférjának”,4 s ami azt illeti, a 
jesivákat már csak ezért sem övezi neológ részről a kisebbrendűség tudatából fakadó, s manapság 
széles körben megfigyelhető alázat révült csodálata.5 Ahogyan a modern, az egyéni szabadság el-
vén alapuló polgári társadalomban élő, hagyományaihoz ragaszkodó zsidóság része valami őt 
meghaladó, őt szerves részévé befogadó egésznek, olyan kevéssé választható el a zsidó vallás- és 
                                                 
1 A fölsorolt mozgalmak – legalábbis 1948-ig – nehezen tagadható egységét a boroszlói és a budapesti rabbiképző 

curriculumainak és ideológiájának messzemenő egyezésein túl jól példázza Kohut Sándor életpályája. A piaristák 
pesti gimnáziumának befejezése után 1861-ben a boroszlói rabbiszeminárium hallgatója, ott is avatják rabbivá 
1867-ben. 1872-ben pécsi neológ főrabbi. Szószólója a Pesten létesítendő Országos Rabbiképzőnek. 1882-ben 
Nagyvárad neológ főrabbija. Három évvel később New Yorkba hívják. Ott egyke a Jewish Theological Seminary 
megalapítóinak. Haláláig (1894-ig) a Talmud ottani professzora. Lásd még ehhez a kérdéshez: Lange, Nicholas de: 
An Introduction to Judaism. Cambridge: University Press 2000, 21.; Goldstein, Israel: My World as a Jew. London: 
Cornwall 1984, II. kötet, 128. és Frojimovics Kinga etc. (szerk.): Jewish Budapest. Monuments, Rites, History. Bu-
dapest: Central European University Press 1999, 124. 

2 Guttmann Mihály ki is emeli Löw Immánuel munkásságával kapcsolatban, s maga is előáll tisztán összehasonlító 
tanulmánnyal, mely viszont a scheiberi életmű nem egy írására hat ösztönzőleg. Vö.: Guttmann Mihály: Berüh-
rungspunkte zwischen talmudischem und umweltlichem Denken. In: Monatsschrift für die Geschichte und Wis-
senschaft des Judentums 1934/1. 180. 

3 „Erfüllt mit Verwunderung für den mächtigen Fortschritt der Wissenschaften, hineilend mit brennendem Durste 
zu ihren Quellen und sich an ihren Ausströmungen labend und stärkend, zollt er der Cultur in ihren Tempeln 
seinen vollständigen Tribut [...]. [Magyarul mintegy: A tudományok hatalmas haladásán ámulván, forrásai felé 
sietvén, égető szomjúságtól feléjük űzetvén, csobogó vízfolyásai mentén megpihenvén, s erőre kapván a [kortárs 
zsidó] a kultúrának lerója a neki járó teljes templomi adót […].]” Frankel, Zacharias: Jahresschau. In: Monats-
schrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums 3 (1854). 7. 

4 Kecskeméti Lipót: Egy zsidó vallás van-e, több-e? Nagyvárad: Sonnenfeld Adolf grafikai műintézete 1913, 199. 
5 „Ismeretlen világba vezetlek benneteket, olyan világba, melyben áthatolhatatlan, sűrű sötétség uralkodik, melybe 

még nem jutott el a czivilizácziónak és a felvilágosodásnak egyetlen sugara sem. [...] a jesivába, a talmudiskolába 
vezetlek benneteket, a magyar jesivába, ebbe a kis komor világba”, írja Életképek című írásában az IMIT 1895-ös 
évkönyvében (264.) az a Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi neológ főrabbi, aki amúgy korán félárvaságra jutott 
falusi rabbigyerekként a kisvárdai jesivát is megjárta, s neológ rabbiként tucatnyi házasságjogi responsum szerző-
je. Lásd még a jesiva korabeli neológ megítéléséhez: Magyar Zsidó Szemle 1886 (3). 692. sk. 
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kultúrtörténet az emberi kultúra egyetemes történetétől. S habár e látásmódnak világos bibliai 
előzményei is vannak,6 sőt a monoteizmus isteni egyetemességre vonatkozó tanításaiból tulajdon-
képp magától értődően fakad, a ma már evidensnek tűnő perspektíva a társadalmi emancipáció 
korszakában még korántsem volt kézenfekvő, sőt olykor élesen szembekerült korábbi korok 
etnocentrikus identitás- és művelődéseszményével, ezért megkerülhetetlenné vált a zsidóság tu-
dományának megszületése körül bábáskodók számára, hogy a koncepciójuk lényegét jelentő tör-
téneti szemléletet – nem épp minden ünnepélyesség nélkül – a teológiaival egyenrangúnak 
(emancipáltnak) nyilvánítsák,7 ill. a kinyilatkoztatás isteni tervének egyfajta lenyomatát, igen, 
szinte tudományosan egyértelmű különlenyomatát lássák benne.8 Bár az egyetemes emberi törté-
nelem újkori koncepciójában nagyon is tetten érhető a bibliai üdvtörténet szemlélete, mely az Is-
tennel szövetséget kötő nép életében bekövetkező eseményeknek ugyancsak egyetemes érvényt 
föltételezett, az üdvtörténeti kizárólagosság hirdetése nélküli önbecsülés és ismeretszerzési vágy a 
korábbi edukációs stratégiák, a jesivák világa felől szemlélve botrányosnak hatott.9 A zunzi modell 
egyik leglényegibb mozzanata ugyanis éppen annak belátása, hogy a zsidóság az isteni kinyilat-
koztatásra épülő monoteista világvallások egyike csupán. S ez a XIX. század derekán akkor is bot-
rány, ha általános érvényű is a korszellemből fakadó azon föltételezés, miszerint a zsidóság histo-
riográfiailag föltárandó küldetése épp abban áll, hogy a monoteizmus képzetét mint az isteni reve-
láció legmagasabb, ha tetszik legszentebb önkifejeződését a népek között elterjessze,10 s ilyen érte-
lemben a nálánál lényegesen nagyobb történelmi szerephez jutó kereszténységet és iszlámot is 
önmagával szoros genealógiai viszonyban álló rokonvallásnak ismerje fel, ismerje el.11 E föltétele-
zett történelmi szerepnek, mely kezdetben megmosolyogtatóan naiv kultúrtipologizációhoz12 is 
vezet, szinte módszertani párhuzama, következménye, sőt garanciája, hogy a zsidóság tudománya 
vállalja a zsidóság és a többségi társadalom közti párbeszéd küldetését, s ennek médiumává ön-
nönmaga teljesen újszerű, a jesivák döngölt földű, s az új gondolatokat bizony földbe is döngölő 

                                                 
6 Vö.: Ámosz 9:7 
7 „Unsere Wissenschaft soll sich von den Theologen emanzipieren und zur geschichtlichen Anschauung erheben 

[Magyarul mintegy: Tudományunk feladata, hogy emancipálódjék a theológusoktól és fölemelkedjék a történelmi 
szemlélődés magaslatára.]” Zunz, Leopold: Zur Geschichte und Literatur. Berlin: Veit und Comp. 1845. 20. 

8 „Geschichte in ihrer letzten Deutung ist die Vereinigung der auseinander liegenden wechselnden und vorüberge-
henden Erscheinungen in einem Brennpunkt, von dem aus der Strahl der Gottheit auf die Begebenheiten fällt und 
in ihnen der über Jahrhunderte hinaus waltende Plan offenbar wird.” [Magyarul mintegy: Végső értelmében a 
történelem a különböző, váltakozó és mulandó jelenségek oly gyújtópontba történő egyesítése, melyből az Isten-
ség fénysugara hull az eseményekre, s bennök a századokon túl is ható terv nyilvánvalóvá lészen.]” Frankel, 
Zacharias: Einleitendes. In: Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1 (1851). 3. 

9 Ezzel az ultraortodox látásmóddal a Hirsch-féle neoortodoxiának is meggyűlik a baja, lásd pl.: Név nélkül: ֪מאור
 .Beleuchtung des Frankel’schen Streites. Wien: Ueberreuter 1861, 7 .עינים

10 A zsidóság tudományával ezen a ponton a hirschi neoortodoxiának nincs is vitája, a kor egészének konszenzusos 
fölfogását fogalmazza meg a neoortodoxia atyja, amikor így fogalmaz: „Ist doch die Überwindung alles Heiden-
tums das Ziel der göttlichen Waltung und der Sendung Israels inmitten der Völker. [Magyarul mintegy: Hisz Is-
ten történelmi beavatkozásának és Izrael népek közötti küldetésének a célja a pogányság bármilyen formájának 
leküzdése.]” Hirsch, Samson Raphael: Der Pentateuch. V. kötet: Deuteronomium. Frankfurt: Kauffmann 51911, 
106. 

11 Nem véletlen tehát, hogy Bacher Vilmos az Országos Rabbiképző Intézet első évkönyvében megjelentetett vallás- 
és irodalomtörténeti tanulmányában a kereszténységet és az iszlámot a judaizmus „leányvallásának” (Tochterreli-
gion) nevezi, miközben e vallások kialakulásában korszakküszöböket lát: Bacher Vilmos: Die Agada der babyloni-
schen Amoräer. In: Jahresberichte der Landes-Rabbinerschule in Budapest 1878. X. 

12 „Was die Griechen für die Kunst, die Römer für den Staat waren, das waren und sollen die Juden sein für die idea-
le Erhebung aus dem Irdischen zum Geist, aus der Schöpfung zum Schöpfer, aus dem Concreten zum Abstracten. 
Aufschwung zur Wahrheit, Begeisterung für das höchste Ideal: Gott, leben in ihm, sterben für ihn, das ist die 
Aufgabe der Juden [...][Magyarul mintegy: Amik a görögök voltak a művészetekben, a rómaiak az államépítés-
ben, azok voltak, s azokká kell ismét válniok a zsidóknak a földhöz tapadtságból a szellem felé, a teremtésből a 
Teremtő, a concrétból az abstract felé vezető fölemelkedésben, az igazsághoz, a legfőbb eszmény, Isten iránti lel-
kesültséghez vivő elrugaszkodásban: benne élni, érte halni, ez a zsidók feladata […].]” Landau, Wolf: Die Wissen-
schaft, das einzige Regenerationsmittel des Judenthums. In: Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft 
des Judentums 1 (1851) 485 k. 
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világából szemlélve egyenesen botrányos jellegét, nevezetesen saját tudományosságát, vagyis ma-
gát az okcidentális tudományosságot teszi meg annak minden megértésre, tárgyilagosságra és 
méltányosságra való törekvésével egyetemben. E szerepvállalás pedig – a zsidó írott és szóbeli tan 
kommentárirodalmának sajátosságai miatt – folyamatos fordítói, kultúraközvetítői szerepet kör-
vonalaz, azaz voltaképpen és lényegileg tömény hermeneutika. 
2) A השכלה-t nem csupán időben, de tanításaiban is követő zsidóság számára a történetiség immá-
ron nem pusztán historiográfiai eseményszerűségek olyan kusza kavalkádja, melyet az üdvtörté-
net isteni gondviselése szed olyasféle narratív rendbe, mely a hívő épülését a valódi, lényegi, mert 
hogy lényegbe vágó kérdések kritikai élének kicsorbításával éri el, úgy hogy ebben a tompultság-
ban a bibliai elbeszélés eseményeinek egymáshoz való kötődései, sőt a narráció lényegi történeti-
ségének ismertetőjegyei, azaz a betoldások, kihagyások, összefűzések, elhagyott passzusokra vo-
natkozó elárvult utalások, diszkrepanciák és inkongruenciák a másodlagosság szürke ködébe 
vesznek, fürkészésük pedig tulajdonképp illetlenség, sőt a múlt mozaikdarabkáit harmonikus 
egészbe rendező exegetikai hagyományban való járatlanság, tehát voltaképpen tanulatlanság, bár-
dolatlanság. Azaz a zsidóság tudományának koncepciója szakít az ֪אין֪מוקדם֪ומאוחר֪בתורהelvének13 
azzal a fajta értelmezésével, mely a hagyománytudat fölényeskedésével állja útját a kánontörténe-
ti közelítéseknek. Sőt, ami azt illeti, a zsidóság tudománya már eleve magát a talmudi elvet is a 
zsidó vallásbölcselet szövegkritikai megnyilvánulásainak első zsengéjeként értelmezi.14 A zsidóság 
tudománya ugyanis a szent szövegeket is történelmi fejlődésük folyamatában érti, kutatja, tanítja. 
A neológ vallástudomány következésképpen mindent, amit olvas, kultúr- és vallástörténeti vi-
szonylatlánc egy szemeként forgatja és értelmezi.15 Ez alól nem ad senkinek és semminek mentes-
séget. A Talmudot, de még bizony a vallásjogot is hosszú évszázadokon áthúzódó történelmi fej-
lődés lassan kikristályosodó fejleményének tartja,16 s akként, tehát kizárólag e vallástörténeti fej-
lődés gyümölcseként tudja és akarja élvezni.17 A zsidóság tudománya irodalom- és kánontörténeti 
fejlődésében látja, és ami ennél is jóval fontosabb: teszi láthatóvá a Bibliát, sőt magát a Tórát18 is. 
E fejlődésfolyamatban a szövegkritikát, vagy ahogy Blau Lajos nevezi, a szövegtörténeti kutatást19 

                                                 
13 Peszachim 7a 
14 Goldziher Ignác: Studien über Tanchûm Jerûschalmi. Leipzig: List und Franke 1870, 26. 
15 „Ő [scil. Zunz] volt az első, aki felismerte, hogy a zsidóság szellemi fejlődése nem szakítható ketté egy bibliai és 

egy Biblia utáni korszakra. […] Szakadatlan láncszemekből áll a zsidóság fejlődése […].” Blau Lajos: Zunz Lipót. 
In: Uő: Zsidók és a világkultúra. Múlt és Jövő 1999, 389. 

16 „Az élet üdesége és fejlődő képesség legjellemzőb vonása a zsidó törvénynek a talmudi korszakban való kifejlése 
alatt. […] A halácha fejlődésének leirását nem szabad kizárólagosan elméleti elemeiből konstruálni; hogy helye-
sen és igazságosan itélhessünk, szükségünk van a történeti háttér pontos ismeretére is.” Guttmann Mihály: Beve-
zetés a halachába. In: A Budapesti Országos Rabbiképző-Intézet Értesítője 1909. 29. k. Kohut Sándor opus 
magnumában, a ערוך֪השלם-ben hasonló célzattal alkalmazza a szövegkritika eszközrendszerét. 

17 Heller Bernát Bacher ágádá-kutatásának hátterében is a zsidóság tudományának fejlődéstörténeti szemléletét 
sejti: Bacher ezen „ifjúkori munkájában [Abraham Ibn Esra’s Einleitung zu seinem Pentateuch-Commentar als 
Beitrag zur Geschichte der Bibelexegese beleuchtet] nevezetes eszme fejeződik ki, az az eszme, melyet már Ibn 
Ezra megsejtett: hogy a szentírás-magyarázat története tükrözteti a zsidó vallásos fölfogás történetét.” Heller 
Bernát: Bacher Vilmos. In: Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány. Budapest: Múlt és Jövő 1998, 177. Schei-
ber Sándor pedig Heller egyik legnagyobb teológusi erénynek tartja, hogy fejlett szövegkritikai érzékének kö-
szönhetően hozzájárult Zechárja bizonyos fejezeteinek kánontörténeti átvilágításához és e fölismerések teológia-
történeti vonatkozásainak kifejtéséhez, éspedig mind a הלכה, mind pedig az ֪אגדהszempontjából: Heller Bernát éle-
te és tudományos munkássága. In: Uő: Folklór és tárgytörténet. Budapest: Makkabi 1996, 327. 

18 „Az Ötkönyv e részei, vagy jobban mondva, rétegei egymás után létesültek, és így egyöntetű szerkezetükben 
elénkbe állítják a héber vallás fejlődése menetét. [...] az Ötkönyvben életképes szellemi mozgalom s valóságos val-
lásos fejlődés emlékét bírjuk, s tanúságát annak, hogy a zsidók vallásának örök alapja folyton fejlődő szellemi élet-
nek képét tárja elénk [...]” Goldziher Ignác: A bibliai tudomány és a modern vallásos élet. In: Uő: A zsidóság lé-
nyege és fejlődése. Budapest: Múlt és Jövő 2000. 162. Eredetileg megjelent a Magyar Zsidó Szemle első kötetében 
(1884). Bacher is fejlődés eredményének tekinti a tórai törvényeket: Bacher Vilmos: Die exegetische Terminologie 
der jüdischen Traditionsliteratur. Hildesheim: Olms 1990, 34. 

19 Blau Lajos: Studien zum althebräischen Buchwesen und zur Biblischen Litteraturgeschichte. In: Jahresberichte der 
Landes-Rabbinerschule in Budapest, 1902. Vorwort. 
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végző neológ vallástudomány – Friedrich A. Kittlert nyolcvan évvel megelőzve – föltárja a kultúra 
mediális meghatározottságát is, az irodalom- és kánontörténeti horizont dimenzióit a médiatörté-
net perspektívájával tágítja tovább,20 s kultúrtörténeti tanulmányokkal igazolja a medialitás 
kultúrakonstituáló erejét. A hagyományos zsidó hermeneutikát történeti dimenziókkal kiszélesítő, 
s ezért aztán magától értődően, mert kínzó textológiai kényszerűségekből kifolyólag szövegkriti-
kai módszerességgel eljáró neológ vallástudomány az ókori és középkori zsidó vallásbölcselet 
nagyjaiban is meglátja és megbecsüli a szövegkritikára hajló, szuverén gondolkodókat.21 A neológ 
teológusnak a rabbiszemináriumban oktatott, s ott kimeneti képzési követelményként el is sajátí-
tott, tehát természetes alapkészsége a szövegekhez való filológiai megalapozottságú, s követke-
zésképpen kritikai viszonyulás.22 A zsidóság történetének képzete tehát maga is tudományt 
konstituáló aktus, annak „rendszeres ábrázolása, miként fejlődött és formálódott” a zsidóság.23 E 
fejlődés ugyanakkor nem szűkíthető puszta nemzet- vagy akár vallástörténetté, a fölhalmozott és 
föltárt tudás igazi mélységei komparatív kultúrtudományi látókörben mutatkoznak meg igazán.24 
Talán épp az oly gyakran írásbelivé váló, s írásként kanonizálódó zsidó szóbeliség tanulmányozá-
sának élménye teszi, de a zsidóság tudománya megalapításától kezdve olvas az íratlanban is: a 
folklór és a liturgia „lektürizálása” nélkül neológ (és persze bizonyos hangsúlyeltolódással reform 
zsidó)25 tudomány, művelődés elképzelhetetlen. Talán nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, 

                                                 
20 I.m., 6. 
21 Vö.: Goldziher Ignác: Studien über Tanchûm Jerûschalmi. Leipzig: List und Franke 1870, 10; 18; 25; 29. 
22 Vö.: Löw Immanuel: Sprachwissenschaft. In: Geiger, Ludwig, Elbogen, Ismar etc. (szerk.): Abraham Geiger. Leben 

und Lebenswerk. Berlin: Reimer 1910, 406. 
23 Wolf, Immanuel: Ueber den Begriff einer Wissenschaft des Judenthums. In: Zeitschrift für die Wissenschaft des 

Judenthums 1823. 19. 
24 „Az aggáda mesék, mondák és legendák óceánja, amelybe csatornák vezetnek az ind, egyiptomi, babilóniai, per-

zsa, görög, római, egyházi és arab művelődésből. ez az anyag végső fokon várja történetének, fejlődésének, orga-
nizmusának feldolgozóját. az aggáda szellemtörténetének megíróját.” Scheiber Sándor: Heller Bernát élete és tu-
dományos munkássága. In: Uő: Folklór és tárgytörténet. Budapest: Makkabi 1996, 330. 

25 Korunk közkeletű félreértéseit oszlatandó, s a neológiát egyfajta „liberális”, vagy pláne „modern”, a könnyített 
torna analógiájára amolyan „lightosított” ortodoxiaként elgondoló közvélekedést a történelmi tényekkel 
megbarátkoztatandó nem csak azt érdemes fölidézni, amit már az ötvenes évek végén Benoschofsky Imre budai 
rabbi is hangsúlyozni volt kénytelen saját kora pszeudoortodoxiájának egyre csak terjengő szürke ködét látva, 
nevesül hogy a neológiában nem szabad „a híg ortodoxiát” látni, abban voltaképp magát „a helyes, igazi zsidósá-
got” kell megértenünk és értékelnünk (Köszönjük, mestereink... A Rabbiképző hetvenöt éves jubileumán. In: Uő: 
Harminc év után. Budapest: BIH 1958, 21.). Tudatosítandó az is, hogy a németországi, tehát az Amerikában is csak 
átmenetileg jelentkező, a szombatot vasárnapra áttevő, a Talmudot en bloc elvető szélsőségekkel szemben kon-
zervatív reform zsidó mozgalom épp a zsidóság tudományának médiumában erős szakmai, intézményi és szemé-
lyi szálakkal szövődött össze a hazai neológiával. A rabbiképző növendékei közül nem egy a boroszlói neológ he-
lyett épp a berlini reform rabbiképzőre megy részképzésre (csak hogy a legismertebbeket említsük: Vajda Béla és 
a pápai jesivát is megjárt Krausz Sámuel). Lőwy Mór temesvári és Löw Immánuel szegedi főrabbik sem a 
Hildesheimer-féle ortodox, de még csak nem is a boroszlói neológ, hanem bizony a berlini reform rabbiképző nö-
vendékei voltak. Rabbivá a németországi reform mozgalom alapító atyái kenik mindkettejüket. Fordított irányban 
is van példa a szellem migrációjára: Maybaum Zsigmond, aki először a kismartoni és a pozsonyi jesivák növendé-
ke, majd a boroszlói rabbiszeminárium hallgatója, rabbivá avatása után először Alsókubinban lelkészkedik, majd 
Berlinbe hívják, ahol hitközségi rabbi és nem teljesen mellékesen a reform rabbiképző docense. Hasonló utat jár 
be Schreiner Márton, a budapesti rabbiképző egyik első végzettje is: 1877-től Csurgó főrabbija, 1894-ben megpá-
lyázza és el is nyeri a berlini reform rabbiképző egyik docentúráját. A neológia és a reform közti szoros kapcsolat 
persze nem korlátozódik Európára. Kohlbach Bertalant abban, hogy elfogadja a Hebrew Union College neki föl-
kínált tanári állását, nem neológiája akadályozza, az éppen vinné, röpítené, hanem az életkörülményei. A reform 
és a neológia transzatlanti kapcsolatának jó példája Rosenspitz Sándor, aki a 1860-as, 70-es, 80-as években Texas-
ban, Alabamában és Oregonban munkálkodik. Mondhatni valódi úttörő: vadnyugati vándorlását általa alapított 
reform hitközségek szegélyezik. Ő alapította pl. a texasi Galveston városában a ֪בני֪ישראלhitközséget, az alabamai 
Birminghamben pedig ő volt az ֪עמנו֪אלkongregáció első rabbija. Amerikából éveken át tudósította a Magyar Zsi-
dó Szemlét. Ő számolt be pl. a JTS alapításáról. Öregkorában legyűrte a honvágy. Hazatért, és 1887-88-ban a ko-
lozsvári neológ hitközség rabbija lett. A reform és a neológia közötti szoros kapcsolat jellemezte a neológia vallás-
tudományát is. A német reformmozgalom kiemelkedő alakjának, a korabeli hazai neológ körökben nagy ismert-
ségnek és tekintélynek örvendő Abraham Geigernek emléket állító, életét és életművét bemutató kötet egyik fon-
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hogy ebben nem csak a XIX. század első harmadának, tehát a németországi és honi neológia meg-
születését közvetlenül megelőző romantika korszakának erőteljesen néprajzi érdeklődése mani-
fesztálódik. Talán jogos ebben a zsidó vallás teológiájának egy lényegi, elementáris mozzanatát is 
működni látunk: A judaizmus Isten és a nép közt köttetett szövetség. E szövetség emberi ágense 
archetipikusan az ősatya, tehát nem holmi próféta, később rabbi, hanem maga az ősatyában szim-
bolikusan elővételezett nép. Márpedig a nép történeti „szerzősége”, szövetségbéli partneri tevé-
kenysége épp a néprajz, ma talán ki is egészítenénk: a kultúrantropológia látszerén keresztül kö-
vethető nyomon a leginkább. 

A valóság mint megvalósult lehetőség, a lehetőség mint potenciális valóság 

Scheiber Sándor életművének tudománytörténeti számbavételekor ugyanakkor nem csak a zsidó-
ság tudományának általános elméleti, hermeneutikai és terminológiai látó- és belátókörét kell is-
mernünk. Ki kell térnünk az igazságfogalom azon specifikusan zsidó fölfogására is, melyet ugyan 
a Heidegger hatása alá kerülő protestáns Rudolf Bultmann fejt ki26 az ֪אמת֪ואמונהfogalomtörténe-
tének máig meghaladatlan rekonstruálásával, de amely koncepció ugyan latensen, ám szakadatla-
nul megszületése óta ott munkál a zsidóság tudományának eszményében. 
A többségi társadalom multikulturalitása mint a zsidóság tudományát kikényszerítő társadalmi 
szituáltság ugyanis mélyebb kutúrfilozófiai és vallásbölcseleti dilemmákat is implikál. A moderni-
záció kihívásaira adott válaszként megszülető új vallási áramlatok, jelesül a reform, a neológia és 
az ortodoxia27 között zajló hitviták, ill. szakadások traumatikus szituációi28 a XX. század elejére 
önkénytelenül is a zsidó kultúrtörténeti érdeklődés homlokterébe állítják azokat a kiválási, 
szegregálódási folyamatokat, melyek a zsidóság történelmének útelágazásait kísérték. A zsidóság 
tudományának fontos kutatási területe a szamaritánus hitágazatnak, majd a kereszténységnek a 
zsidóságból történő kiválása, a Második Szentély idején megfigyelhető pártharcok, vagy épp a kö-
zépkori karaizmus29 térhódítása, majd visszaszorulása.30 Ha ugyanis a zsidó vallást történelmi fej-
                                                                                                                                                                  

tos fejezetét (lásd a 22. lábjegyzetet) Löw Immánuel írja, mondanunk sem kell, hogy a tanítványi lelkesültség és 
hódolat hangján. Bacher Geigerre a zsidó teológia szaktekintélyeként hivatkozik (vö.: pl. Neubauer Adolfról írott 
írását: In: Szentírás és zsidó tudomány. Budapest: Múlt és Jövő 1998, 154 sk.), Blau Lajos pedig csak Geiger kiváló-
ságának erőteljes hangoztatása után mer vele teológiai vitába szállni (vö.: Izrael kiválasztása. In: Blau Lajos: Zsi-
dók és a világkultúra. Budapest: Múlt és Jövő 1999, 126. k.). Ebben az összefüggésben azt is meg kell említeni, 
hogy a pesti rabbiszeminárium első végzett hallgatója, Neumann Ede, aki nem csupán a nagykanizsai neológ hit-
község főrabbija, de tagja még a Rabbiképző Intézet vezérlő bizottságának, sőt ő az Országos (neológ) 
Rabbiegyesület vezetője is, tehát a neológ rabbikarnak igencsak prominens képviselője, Geiger liturgiai reformjait 
is átveszi, közössége bizony az ő reform imakönyvét használja. Azaz a zsidó tudományt képviselő neológia, s va-
lódi neológia csak ilyen van, nem egy (a reformhoz képest) ortodox lelkület magasabbnak képzelt igazságfokáról 
néz le a másik mozgalom képviselőire, mondhatni az eretnekeknek kijáró megvetéssel a szemében, ahogy ez ma-
napság megfelelő rendszeres vallástudományi teljesítmény oly fájó hiányának dacára széles körben szokás, ha-
nem a reform képviselőiben olyan egyenrangú vitapartnert lát, akivel a közös hit, kultúra, tudomány és fogalmi-
ság jóval több és erősebb szála köti össze, mint annak az ortodoxiának az egyszeri képviselőjével, mely a testvéri-
ség minden szálát megszakította vele, s eretnekségként éppoly örök tilalom alá helyezte, mint magát a reformot. 
Fontos tudnunk és értenünk, hogy Scheiber Sándor sosem szegődött az ötvenes évektől kezdve bizony állami 
nyomásra is terjedő pszeudoortodox ideológia szolgálatába. Scheiber nem ködösít. A zsidóság tudományának föl-
tétlen híve marad, s mint ilyen „maradi” a „régi, liberális neológiának” az oldalán áll. Ezt a legékesebben talán az a 
Ziegler-idézet bizonyítja, melyet szinte konfesszionális hangvétellel sző bele, igaz: németül, Kohlbach Bertalanról 
szóló beszédébe (Kohlbach Bertalan és a Zsidó Néprajz. In: Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. Budapest: 
Makkabi 1996, 381.). Vallomás ez, s aligha fér hozzá kétség, hogy Scheiber Zieglert voltaképpen önnönmaga he-
lyett is idézi. 

26 Bultmann, Rudolf: Untersuchungen zum Johannesevangelium. In: Zeitschrift für Neutestamentliche Wissenschaft 
27 (1928) és 28 (1930). 

27 Közkeletű vélekedésekkel szemben a zsidó ortodoxia éppúgy a XIX. század szellemi terméke, mint a liberális 
mozgalmak. Hirsch koncepciója éppoly elképzelhetetlen a XVI. században, mint Geigeré. 

28 Jakov Katz igen találóan nevezte a XIX. század felekezetkeletkezéseit הקרע֪שלא֪נתאחה-nak. 
29 Lásd pl. Frankl, Pinkus Friedrich: Beiträge zur Litteraturgeschichte der Karäer. In: Berichte für die Lehranstalt für 

die Wissenschaft des Judentums 1887, ill. Porges, Nathan: Der Buchstabe Waw bei Menachem ben Saruk. In: Mo-
natsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 1885. 95. sk. Scheiber egyik idevágó írásában arra is 
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lődés gyümölcsének tekintjük, tehát a vallástörténet voltaképpen egy permanens konstituálódás, 
akkor a jelen aktuális valóságának és a múlt potencialitásának viszonya sem punktuális, még csak 
nem is eseményszerű, hanem dinamikus, folyamatjellegű. 
A zsidó vallásbölcselet sosem merült ki a legiszlatív teológia (הלכה) kazuisztikájában, hanem sűrűn 
élt a narratív teológia adta kreatív lehetőségeikkel, azaz az isteni kinyilatkoztatás közegeként te-
kintett az irodalmiságra, s így az irodalmi fikcionalitásra is a vallási igazság hordozójaként fi-
gyelt.31 Ezért a zsidóság tudományának igazságeszménye – a kurrens ortodox és pszeudoortodox 
nézetekkel éles ellentétben – nem a „valóság” tényeinek és az elgondolások, jelesül a Bibliában 
elbeszélt történetek kölcsönös megfeleltethetőségének, egymásra vonatkoztathatóságának, tehát 
az esse creatum és az esse verum a tiszta szellemi észlelés folyamatában bekövetkező egymást fedő 
viszonyba kerülésének – res cogitans qua clare et distincta perceptum esse – már-már skolasztikus32 
koncepciója, vagyis nem egyfajta korreszpondencia-elmélet, hanem egy annál jóval dinamiku-
sabb, az ősatyák történetekből is visszaigazolható, történő jellegű igazságkoncepció, melyben a 
remény, a vágy, a képzelet, a kétely vagy épp az álom, az irodalomtudomány nyelvén és röviden 
szólva: a fikció lehet az isteni igazság, sőt az isteni kinyilatkoztatás médiuma. A neológ vallásböl-
cselet történelemföltáró kutatásai során meri is használni a mítoszkutatás fogalmiságát.33 Ered-
ményei mind tudományos, mind vallásbölcseleti értelemben magukért beszélnek. 

                                                                                                                                                                  
rámutat, hogy a karaita irodalom őrzi meg a vele éles vitában álló rabbanita zsidóság azóta elveszett imáinak, le-
gendáinak néhol részleteit, néhol csak az emlékét. A fiatal Scheiber első tudományszervezői tettinek egyike, hogy 
e kérdéskörről szóló doktori értekezés megírására bátorítja Hirschler Árpádot. Vö.: Scheiber Sándor: Meseelemek 
a karaita Jehúda Hádásszi főművében. In: Uő: Folklór és Tárgytörténet. Budapest: Makkabi 1996, 139 k. 

30 Blau Lajos pl. a zsidó legiszlatív teológiát, a הלכה-át, jelesül a héber házasságjogot tette olyan történeti kutatás 
tárgyává, melyben a hellenisztikus és a keresztény zsidóság is a történeti vizsgálódás forrásaként szolgál, még-
hozzá olyan forrásként, mely nélkül a zsidó jogtörténet nem egy mozzanata érthetetlen marad. Vö.: Blau Lajos: 
Die jüdische Ehescheidung und der jüdische Scheidebrief. Eine historische Untersuchung. In: Jahresberichte der 
Landes-Rabbinerschule in Budapest, 1911, ill. uő: A házasság fölbontása az Újtestámentumban. In: Uő: Zsidók és a 
világkultúra. Budapest: Múlt és Jövő 1999. 

31 Érdemes ebben az összefüggésben megemlékeznünk arról, hogy Bacher Vilmos RAMBAM egyik legfontosabb 
érdemének épp azt tudja be, hogy a középkori vallásbölcselő a hagyomány agadikus írásértelmezésének irodalmi 
jellegét egyfelől föl-, másfelől elismerte: „Maimuni hat mit genialem Blicke den poetischen Charakter der Agada 
erkannt und die agadische Schriftauslegung theilweise als eine poetische Form des Gedankenausdruckes, wie sie 
zur Zeit des Midrasch herrschend war, angesehen.” Bacher Vilmos: Die Bibelexegese Moses Maimûniʼs Jahresbe-
richte der Landes-Rabbinerschule in Budapest 1896, XI. 

32 „Respondeo dicendum quod veritas consistit in adaequatione intellectus et rei […].“ Aquinói Szent Tamás: Summa 
theologiae I, q. 21 a.2. A világ dolgai, amelyekkel az emberi intellektusnak adekvát viszonyra kell lépnie, a sko-
lasztikus számára természetesen a bibliai kinyilatkoztatás fényében megtapasztalt világ dolgai a tapasztalat nem 
bírhatja rá az intellektust arra, hogy egy vallási tanítást (dogmát) föladjon. Vagy amiképp a zsidó ortodoxia nagy 
skolasztikusa fogalmaz: „Nicht aus Natur und Geschichte haben wir uns einen Glauben an Gott schließend zu 
vermitteln, sondern mit dem uns gegebenen Wissen von Gott uns umzuschauen in Natur und Geschichte und an 
der Hand dieses »Wissens« ein Verständnis der Erscheinungen der Natur und der Ereignisse der Geschichte an-
zustreben. [Nem a természet és a történelem ismeretéből kell kikövetkeztetnünk Istenbe vetett hitünket, hanem a 
nekünk adatott, Istenről szóló tudás birtokában kell a természetben és a történelemben körülnéznünk és a »tu-
dás« alapján igyekeznünk megérteni a természet jelenségeit és a történelem eseményeit.]” Hirsch, Samson 
Raphael: Der Pentateuch. V. kötet: Deuteronomium. Frankfurt: Kauffmann 51911, 69. A modern természettudo-
mányra hivatkozó ateizmus is hódol e skolasztikus elgondolásnak. Az igazság itt is a valóság és az értelem 
adekvációs folyamatának eredménye, csak épp nem a kinyilatkoztatás dolgaihoz kell az értelemnek igazodnia, 
hanem fordítva: a még hívő lélek intellektusának kell a tudomány föltárta tényekkel adekvát viszonyra lépnie, s 
istenhitét föladnia. A neológia ezt az igazságkoncepciót találja leegyszerűsítőnek, s a bibliai irodalomhoz képest 
késeinek, másodlagosnak, sőt leegyszerűsítőnek, bökjük ki: ostobának. Neológ gondolkodó nem azonosítja a tör-
ténelmi valóságot és a vallási, kulturális igazságot. 

33 Hogy csak egy példát emeljünk ki: Goldziher Ignác: Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtlich Entwi-
ckelung. Untersuchungen zur Mythologie und Religionswissenschaft. Leipzig: Brockhaus 1876, 266. 
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Motívum- és értelmezéstörténet Scheiber Sándor egy korai írásértelmezésében 

Írásunk terjedelmi korlátai, ill. a scheiberi életmű kiterjedtsége és komplexitása közötti roppant 
feszültséget föloldandó, a tudósi œuvre egy olyan szálát emelnénk ki, mely kiválóan példázza a 
zsidóság tudományának érvényesülését Scheiber vallás- és kultúratudományi munkásságában. 
A fiatal vallástudós Lót leányai. Egy fejezet a zsidó tűzözön-képzetből című tanulmányát34 1937 tá-
ján, tehát doktori értekezésének megvédése ideje körül írja. Három jól elkülönülő, különböző tu-
dományos téttel bíró, ám összefüggő, intencióik megvalósítása révén egymást erősítő szakaszra 
oszlik. A tanulmány Egy fejezet a zsidó tűzözön-képzetből című nyitánya a Lót lányainak a Szent-
írásból és a hozzá fűződő midrásokból jól ismert történetét mitikus-eszkatologikus összefüggésbe 
illeszti: három világkatasztrófa, a vízözön, a nyelvzavar és a tűzözön „sorba fejlődéséről” szól.35 A 
három katasztrófa egymáshoz fűződő viszonyát több biblikus vallás és kultúra komparatív vizsgá-
latával boncolgatja, elkülönítve a kultúrtörténetileg bizton megállapíthatót a hipotetikusan sejthe-
tőtől. A komparatív kultúrtörténeti perspektíva ilyen átfogó horizontja egyszersmind madártáv-
latként is szolgál ahhoz, hogy Scheiber tanulmánya második, I. tettük oka: a világpusztulás című 
szakaszában sólyomként alábukva in res medias a vonatkozó szentírási versek (Gen 19:30-38) in-
novatív exegézisébe vágjon. 
Az incesztus elbeszélő bibliai történet fölidézését követően röviden kitér az idevágó újabb keletű 
bibliaértelmezések meglátásaira, a legnagyobb rövidséggel végigpásztázva azok különféle gyenge-
ségein.36 Scheiber saját értelmezését a bibliai történet sujet-jének rekonstruálásával alapozza meg. 
Öt pontos vázlata az elbeszélés szereplőinek lelki motiváltságát hivatott láthatóvá tenni: „1. Lakó-
helyük és környéke szörnyű ítélettel rommá ég; 2. azt hiszik, hogy elpusztult vele az egész világ; 3. 
félelmükben barlangba menekülnek; 4. hogy az emberi nemet megmentsék a kihalástól s új életet 
teremtsenek, incestust követnek el.”37 
Érdemes fölfigyelnünk egyfelől a kettes és a négyes pont közötti egyértelmű és közvetlen kauzali-
tásra, másfelől arra, hogy ezt a viszonyt a hármas pont indokolatlanul szakítja meg, sőt nem is il-
lik az eseményvázlatba, hisz a lakóhelyről való menekülés történetileg megelőzi a sujet első pont-
ját. Ha arra keressük a választ, mi is indíthatta arra Scheibert, hogy a bibliai narratíva vázlatába a 
hármas pontot beiktassa, akkor válaszunkat motiválhatja akár a tudománytörténet perspektívája 
is: a huszadik század harmincas éveinek történettudományi fogalmiságában a barlang az ősember 
szinte archetipikus, archeológiailag legalábbis tipikus élőhelye. A Scheiber elemezte bibliai törté-
net ugyan épp hogy nem őstörténet, hanem az ősatyák mitikus alakjainak fikcionálisan konstruált 
történelembe, a zsidó üdvtörténetbe helyezése, de az elbeszélés szereplői mégiscsak olyan élet-
helyzetbe kerülnek, melyben később tévedésnek bizonyuló önértelmezésük szerint az emberiség-
nek egyedüli képviselőiként a történelem újrakezdői, elkezdői. Márpedig az ősanyai szerep, a fej-
lett társadalmi eszközök nélküli ember természettel szembeni kiszolgáltatottságának helyzete 
mind-mind megkonstruálja, vagy legalábbis megkonstruálhatja az őstörténet fogalmisága és a bib-
liai történet barlangmotívuma közti azon erős párhuzamot, mely Scheibert a hármas pont sujet-be 
iktatására késztethette. Ha igazunk van, akkor a tudományos előképzettség értelmezést befolyáso-
ló mozzanatával állunk szemben. 
Az elbeszélés narratológiai vázlata további komparatív mitológiai vizsgálatok előtt nyit teret. Azaz 
Scheiber pontosan azt teszi, amit az általa iméntiekben velősen megkritizált Goldziher. Csak míg 
hírneves elődje a görög és sémi, főként arab mítoszok összehasonlító vizsgálatát végzi el, addig a 
                                                 
34 In: Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. Budapest: Makkabi 1996, 15–29. 
35 I.m., 15. 
36 I.m., 17. Hogy a fiatal Scheiber itt olvasható szűkszavú, ám nem is kissé elnagyolt Goldziher-kritikája nem csak 

annak kérdését veti föl, hogy az épp pályája startvonalához álló fiatal tudós értette-e Goldziher mitológiai kutatá-
sának szándékát, mely aligha vélhető írásexegetikainak, elgondolkodtat afelől is, miért véti vagy legalábbis hall-
gatja el az értelmezői alapviszonyulás tekintetében közte és Goldziher között fönnálló hasonlóságot, holott mind-
ketten a kultúrtörténet tágabb látószögének köszönhetően jutnak olyan meglátásra, mely kivonja a történetet a 
morálteológiai távlatosnak aligha vélhető perspektívájának hatálya alól. 

37 I.m., 18. 
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rabbiképző leendő rektora indogermán, jelesül ind és ógermán mondákat von a bibliai exegézis 
látókörébe. Ebből a módszertani párhuzamból következik, hogy Scheiber iménti Goldziher-
kritikája semmiképpen sem olvasható a tudományos metodológia, pl. Goldziher szövegkritikai 
elkötelezettségének bírálataként. Scheibert Goldziher Lót-értelmezésében a mítoszkutató motí-
vumtörténeti távolságtartása, az értelmezői vizsgálat mitológiai szimbólum-, motívumkutatásra és 
összehasonlító etimológiai vizsgálatokra szűkülése irritálja, s nem az exegetikai hagyománnyal 
szembeni tudományos szuverenitás. Scheibert a zsidóság tudományának képviselőjeként a bibliai 
történetnek a mitológiai és az eszkatologikus világvége-koncepciók közt megfigyelhető teológiai 
fejlődéstengely mentén elvégezhető irodalomtudományi elemezésének lehetősége érdekli. Az el-
beszélés alakjainak motiváltsága izgatja igazán, no meg az, hogy az eltérő indíttatások milyen mé-
lyen írják fölül a bibliai történet értelemkonstruálódási folyamatait. 
Érdemes ezen a ponton fölidéznünk, miben is rejlik a scheiberi megközelítés nóvuma, ha tetszik 
megújító, görögösen: neológ mozzanata. Míg a hagyomány, pl. a Scheiber által meg is idézett mo-
dern-ortodox Hertz-kommentár, az incesztus motivációjában szexuális gerjedelmek kielégítése 
iránti vágyat sejtenek, ami Lót lányait „Szodoma méltó gyermekeivé” avatná, addig Scheiber él a 
hangsúlyeltolás lehetőségével, s a szexuális aktust finalitásában ragadja meg: a ֪זרע ֪מאבינו ֪ונחיה
hangzatú mondat szaporodási vágyában tetten éri az emberiség fönnmaradását szavatolni igyekvő 
anyai ösztön felelősségvállalását. Azaz Scheiber úgy lázad a XIX-XX. század hagyományosnak 
számító neoortodox írásértelmezése ellen, hogy közben épp azt a hagyományos szemléletet juttat-
ja teljes érvényre, melyet a Hertz-kommentár kissé manipulatíven elvet.38 Scheibernél Lót lányai 
tettükkel az üdvtörténet nemzedékről nemzedékre zajló eseményláncolatának egyes láncszemeit 
összefűző anya szerepébe lépnek. Azért követnek el incesztust, mert abban a hitben, hogy rajtuk 
kívül nem maradt életben más ember (ואיש֪אין֪בא֚רץ), vagyis hogy ők az emberiség utolsó képvise-
lői, isteni küldetésüknek tartják az emberiség történetének továbbvitelét. A zsidó írásértelmezői 
hagyományt a maga történetiségében rendszerezetten ismerő neológ vallástudós gondolatmene-
tének ezen a pontján föl is idézi a rabbinikus exegetika azon ősi forrásait, melyek értelmezését 
megerősítik.39 
A scheiberi olvasat vonzereje nem csak abból fakad, hogy az ősi források és a modern, következe-
tesen tudományos megközelítés közti párhuzamok nagyon meggyőzően szemléltetik a zsidó ér-
telmezői hagyomány sokféleségét és magas szabadságfokát. A neológ értelmező empátiája föltárja 
a bűnnek bizonyuló tett mögött munkáló erényt, s működés közben mutatja a hitet, mely a meg-
maradás, a túlélés történeti tényéből üdvtörténeti felelősséget és feladatot eredeztet önmaga szá-
mára. Scheiber tehát nem szexuális bűnnek látja, látná, láttatná Lót lányainak történetét, hanem a 
hívő jámborságának és tudatlanságának konstellációjából fakadó tévedéseként. Márpedig ezzel 
jóval életszerűbb értelmezőnek bizonyul, mint az írásértelmezést üres morálteológiai fejcsóválássá 
silányító Hertz. Scheiber értelmezése teológiailag tehát jóval épületesebb olvasat. Modernebb, s 
jóval közelebb viszi a Tórát az azt értelmezőhöz, mint a brit birodalmi főrabbi viktoriánus fanyal-
gása. 
Következetes neológ mozzanat az is, ahogy a tudós teológus a rabbinikus, prerabbinikus 
(Josephus) és óegyházi, ill. későközépkori latin forrásokat egymás vallás- és kultúrtörténeti pár-
huzamaiként megidézi, s az óegyházi forrásokban elveszett zsidó aggadák megőrzőit40 látja. A 
scheiberi értelmezés sólyma ezen a ponton vissza is emelkedik az istenítéletet megvalósító termé-

                                                 
38 Hertz, Joseph H. (szerk.): Mózes öt könyve és a haftarák. I. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó 21984, 168 k. Hertz 

kommentárja sajátos következetlenségen érhető: Míg a 30. versben megfogalmazódó, a Coárból való elköltözést 
motiváló félelemmel kapcsolatban úgy véli, Lót attól fél, hogy Isten Coárra is kiterjeszti ítéletét, tehát az isteníté-
let globális hatókörétől való rettegéssel magyarázza a menekülést, addig a 31. vers összefüggésében az előbbi fé-
lelmet indokló föltételezést azzal helyezi hatályon kívül, hogy ֪אין֪מוקדם֪ומאוחר֪בתורהelvét feledve, vagy föladva, 
döntse el, aki tudja vagy akarja, a 31. vers ו-konzekutívumát időhatározói értelemben veszi, mintha az incesztus 
és a kivonulás egymást időben közvetlenül követő események lennének. 

39 I.m., 20–25. 
40 I.m., 28. 
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szeti katasztrófák tanulmányt nyitó trichotómiájának, azaz a víz-, a nyelv- és a tűzözön hármassá-
gának vallás- és kultúrtörténeti madártávlatába. A tanulmány harmadik, II. tettük oka: a tűzözön 
című része a tűzözön motívumának széles értelmezés- és kultúrtörténeti merítésű fejlődéssorát 
rekonstruálja különböző korok zsidó és óegyházi forrásai alapján. 
A tanulmány ezen harmadik része az azt megelőzővel dinamikus viszonyra lép: Lót lányai törté-
netének iménti értelmezését egyrészt erősíti, másrészt maga is erőt merít belőle: A bibliai történet 
hordozza a későbbi korokban kiteljesedő tűzözönképzet első csíráját. Az incesztus ugyanis olyan 
nagy vétek, hogy az elkövetésére motiváló racionális oknak is ennek megfelelő dimenzionáltságú 
késztetésnek kell lennie. A tűzözön képzetéből fakadó világvége-élmény pont ilyen erős motiváci-
ós tényező, s ezáltal egyértelmű kultúrtörténeti bizonyítéka annak: hogy a kénköves tűzeső, tűz-
özön nem csak lokális jelentőségű, hanem globális, legalábbis potenciálisan a vízözönhöz hasonló 
világméretű katasztrófaként, ill. istenítéletként is értődött, értődhetett. 

A fiatal Scheiber tanulmányának tudománytörténeti elemzése tehát nem csak arra világít rá, hogy 
a zsidóság tudományának következetesen érvényre juttatott koncepciója miként tágítja az erudí-
ció megértési látókörét, azaz nem csak művelődéstörténeti erényeit mutatja föl az ilyen eljárás-
nak, ez éppen lehetne a tudomány, pl. a teológia csak az avatottakat lázba hozó magánügye. Sche-
iber könnyedség illúziójával kikanyarított tanulmányának írásértelmezői része olyan spirituális 
mester alakját körvonalazza, aki beszéli saját korának köznyelvét, érti a hívők hitéleti dilemmáit, 
azokat nem sokasítja, hanem maga is osztja, s ebben az osztozásban a hívő társává válik. Tanító 
tanulótárssá, magiszterré, rabbivá. Az utolsó neológ rabbik egyikévé. 
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