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sen viselkedett. Teljesen apatikus ember volt, néha mégis 
magából kikelve ordítozni kezdett, bár látszott, hogy egy-egy 
ügyetlenebb hazugság hallatán inkább belegeisterolja ma
gát dühébe. Mintha ezeket a rohamokat nem az erkölcsi ér
zék sérülései hívták volna elő belőle, hanem igen jó pszi
chológiai érzékről téve tanúbizonyságot, így elégítené ki a 
közönség hisztériáját” . (150-151. o.) A bűnös és a 
„bűntelenek” tehát zavarbaejtően hasonlók.
7. Az a kultúra, amelyben a legtermészetesebb az, 
hogy aki lop, annak levágják a kezét, jóval tisztább 
erkölccsel dolgozik, mint a modern európai, amely 
ab ovo relativizál, vagyis nem egyetlen kategória 
vagy parancs/tiltás szerint ítél, hanem egyéb körül
ményeket is belekeverve mérlegel. A közelmúlt eu
rópai jogrendszerei, amelyek halállal büntették az 
emberölést, alkalmasint felfüggesztették ezt más -  
„enyhítő” -  körülmények tekintetbevételével. Csak 
két egészen elemi dolgot tekintetbe véve: 1. az er
kölcs mindig meghatározott közösségek erkölcse, 
márpedig ezek a közösségek mindig is konfrontá
lódnak egymással, illetve 2. egy meghatározott cse
lekedetre a legritkább esetben vonatkozik csupán 
egyetlen, az adott közösségben érvényes erkölcsi 
törvény -  azt kell mondanunk, hogy ostobaság len
ne a „relativizmust” kategorikusan elutasítani.
8. A pragmatista szemlélet egyik legfontosabb szem
pontja a hatékonyság.
9. Ide tartozik az a probléma, miért bizonygatja Ná
das olyan makacsul azt a tézisét, hogy míg a fasiz
must „legyőztük”, addig a kommunizmus magától 
omlott össze. Először is, szerintem, nem győztük le 
a fasizmust, a legextrémebb nyugat-európai realizá
lódását győzték le, de van még hely a világon, nem 
is olyan messze, ahol, bár messze nem vagyok igaz
hitű katholikosz, kétszer is meggondolnám, hogyan 
vessem a keresztet, mert ez a számomra oly mellé
kesnek számító dolog azok számára, akik megkér
nének erre, életbevágóan fontos, ettől még továbbra 
is fennáll a körülmény, hogy engem speciel a körül
ményeim megkíméltek attól, hogy életbevágó fon
tosságú, világot vezérlő elvként megtudjam, hogy 
számos -icsre végződő nevű ősöm (potenciális) cset- 
nik-e vagy usztasa. Másodszor a kommunizmus, sze
rintem, sajnos, elsősorban a szinte minden más te
kintetben oly ellenszenves reaganita politika aktív 
közreműködésére omlott össze. Ami viszont Nádas
nak oly fontos itt, az az, hogy nehogy azt higgyük 
már, hogy mi döntöttük meg. Nos, ezt valóban nem 
kéne elhinnünk, de alighanem fölösleges ezt a bűn
tudatkeltő tézist annyira hangsúlyozni, másrészt 
megkockáztatnám azt a kijelentést is, hogy a rend
szerellenes harcnak Kelet-Európában az elsöprő 
többség óvatos -  na jó: gyáva -, de biztos katonája 
volt. S hogy kevés volt a mártírja? Kinek kevés?
10. Miként Michel Foucault, aki a fogalmat szintén 
nem korlátozza „Hitler és Mussolini történelmi fasizmu
sára”, hanem beleérti „a mindannyiunkban meglévőfa

sizmust, az agyunkban és mindennapi viselkedésünkben”, 
„a beszédünkben és cselekedeteinkben, a szívünkben és örö
meinkben” meglévőt, mely ott van, mélyen leásva „a 
testben”, s amelyet pokolian nehéz elkülöníteni; „azt 
a fasizmust, amely arra késztet, hogy szeressük a hatal- 
mat/erőt, hogy éppen azt a dolgot vágyjuk, amely uralkodik 
rajtunk és kihasznál bennünket”.
11. A kategorikus megközelítés problematikussága 
abban a gyakori esetben érhető tetten, amikor vala
kinek a múlt rendszerbeli párttagsága kerül szóba. 
Most függetlenül a „belülről/kívülről kell rombolni 
a rendszert” klasszikus vitájától (amit innen azért is 
oly nehéz megítélni, mert ma már szinte lehetetlen 
belegondolni abba az állapotba, amelyben az embe
rek nem számolhattak azzal, hogy valaha is megdől 
a rezsim), számomra ez mintaszerűen példázza, 
hogy pusztán e „tény” alapján nem lehet automati
kusan ítélkezni, hiszen az „X. tagja volt az MSZMP- 
nek” borzasztóan sokfélétjelenthet(ett), egészen ad
dig elmenőleg, ahol már nem ugyanaz a „tény”.

Farkas Zsolt
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Martin Buber: Haszid történetek I - I I  
Fordította: Rácz Péter
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M artin B ubernek kétségtelenül döntő szere
pe volt abban, hogy a haszid mozgalmat 
m egism erték a nyugati világban. Mielőtt a 
nyugati olvasót m egism ertette volna a haszi- 
dizmus részleteivel, a mozgalom alapvetően 
ism eretlen volt a vallástudomány előtt -  bár 
m iután a X V III. század közepén Podóliában 
gyökeret eresztett, a kelet-európai zsidóság 
életében és gondolkodásában az egyik leg
fontosabb tényező lett. M indaddig, am íg a 
X V III. század végén a felvilágosodás eszméi 
a zsidóság körében m eg nem  jelentek, a ha- 
szidizmus lényegében az obskurantizm us 
egyik extrém  formája, a zsidó m últ azon erő i
nek szövetségese volt, akikkel szemben a fel
világosult, m odern  zsidóság a legélesebben 
szemben állt. Ez utóbbi a X IX . század nagy 
zsidó tudósaira érvényes, akik m eghonosítot
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ták a zsidó élet tudom ányos vizsgálatát, m int 
példáu l H einrich Graetz, A braham  Geiger és 
Leopold Zunz. Idegenkedtek a misztikától és 
a haszidizmus által közvetített érzülettől, és 
elvetették azokat az értékeket, amelyeket az 
effajta mozgalmak különös nyom atékkal h ir
dettek. Csak a századforduló táján, elsősor
ban Oroszországban próbálkozott néhány 
zsidó író és tudós a jelenség előítélet-mentes 
vizsgálatával. Ez az új szemléletmód a zsidó 
történelem  általános átértékelésével függött 
össze, miszerint a zsidóság m últját egy a j e 
lenben élő nép tö rténeteként vizsgálták, nem  
pedig  felvilágosult teológiaként, am it a leg
több tudós aszerint ítélt meg, hogy m ennyi
ben felelt m eg a filozófusok és teológusok 
absztrakt értékm érőjének. A zsidó naciona
lizmusnak a XIX. század vége felé jelentkező 
új hulláma, illetőleg az, hogy a keleti zsidó 
töm egek életében hatékony, mély erőket fe
deztek fel, az ezzel já ró  rom antikus impulzus 
nagy szerepet játszott a helyzet m egváltozá
sában. Az új korszak olyan személyek nevé
hez kapcsolódik, m int a tudós Simon Dub- 
now, a főleg rajongásáról ism ert Samuel A. 
Horodezky, a nagy költők között pedig  Ji- 
chok Leib Perez. Igaz ugyan, hogy Dubnow- 
nak a haszidizmus tö rténeté t kutató ú ttö rő  
m unkáit figyelemre m éltóen hűvös és tartóz
kodó hangnem  jellemezte, a másik oldalról 
viszont ott volt a haszid legendák által sugár
zott friss fény. Az elsősorban Perez és Berdi- 
czewsky nevéhez kapcsolható felfedezés nagy 
költői ereje révén hatott, és a héber, jiddis és 
ném et nyelvű zsidó irodalom ban új korsza
kot nyitott.

Ebben az összefüggésben kell néznünk 
B ubernek a haszidizmus jelensége iránti élet
hosszig tartó  lelkesedését és hozzájárulását a 
mozgalom megismertetéséhez. Amikor fiatal 
éveiben az élő zsidóság u tán  kutatva rábuk
kant a haszidizmusra, magával ragadta az 
onnan  kihallani vélt üzenet. Ettől kezdve ki
magasló irodalm i pályafutásának több m int 
ötven évét szentelte annak, hogy ú jra  és ú jra 
megfogalmazza ennek  az üzenetnek az érte l
mét. Cionista credója, amely voltaképpen a 
haszidizmus nyom ára vezette, összefonódott 
benne azzal a meggyőződéssel, hogy a haszid 
tan  kihat a zsidóság újjászületésére. „Semmi
féle zsidó megújulás nem lehetséges, ha az nem 
hordja magában a tan elemeit.”

Buber, aki gyakran lenyűgöző és m indig 
erőteljes, m agávalragadó prózaíró volt, m ár 
első könyveivel, a NAHMÁN RABBI TÖRTÉ- 
NETEI-vel és A Baal SÉM LEGENDÁJÁ-val nagy 
hatást gyakorolt közönségére. Ezt követően 
csaknem szakadatlanul je len tek  m eg a haszid 
legendák és az ehhez kapcsolódó értelmezés, 
amely egyrészt a Haszid TÖRTÉNETEK-ben 
(Die Erzahlungen der Chassidim, a Manes- 
se Verlag világirodalmi sorozatában), m ás
részt elméleti könyvekben, m int A HASZID 
ÜZENET, érte el csúcspontját. M indezek főleg 
a m ásodik világháború u tán  fejtettek ki tartós 
hatást.

Buber sikerét nem  nehéz megmagyarázni. 
Miközben néhány más apologétának, m int 
például Horodezkynek a haszidizmus iránti 
lelkesedése lényegében naiv volt, és könyveik 
a szeretetre m éltó együgyűség és az unalom  
különös keverékét alkották, Buber esetében 
m élyreható és elmélyült gondolkodóval van 
dolgunk, aki nemcsak m ások intuícióját cso
dálja, hanem  m aga is rendelkezik hasonlóval. 
Kutató szelleme irodalm i eleganciával p á ro 
sul, és ez teszi őt nagy íróvá. H a egy ilyen 
rangos és szubtilis író fáradhatatlan komoly
sággal taglalja, m it je len t számára a haszidiz- 
mus voltaképpeni lelke, akkor az korunkra 
is mély benyomást gyakorol. Valamilyen é r 
telem ben mi m indannyian az ő tanítványai 
vagyunk. Amikor a haszidizm usról van szó, 
legtöbbünk azokkal a fogalmakkal fejezi ki 
magát, amelyek Buber filozófiai érelmezése 
révén váltak ismertté, sok szerzőben pedig, 
akik ezekben az években őróla írtak, Buber 
célzásai ellenére egyáltalán nem  tudatosult, 
hogy értelmezése nem  problém a nélkül való. 
Hiszen Buber, m in t azt nekem  egyszer egy 
olvasója elgondolkozva megjegyezte, az eu 
rópai és am erikai olvasó számára m egalkotta 
m indannak a kánonját, amit haszidizm usnak 
nevezünk, beleértve annak  értelm ezését is. 
Ezt az értelmezést haszid legendák és kijelen
tések form ájában a látszólag m egcáfolhatat
lan bizonyítékok olyan gazdagsága kísérte, 
amely képes volt elném ítani m inden esetle
ges kritikusát.

Valóban: B uber neohaszidizmus jegyében 
zajló m űködésének több m int ötven eszten
deje nem  csak a zsidók között keltett erős 
visszhangot. ugyanakkor felkészült kutatók 
m eglehetősen visszafogottan viselkedtek, ha
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olyan alapvető kérdések felvetéséről volt szó, 
amelyek józan és bíráló elemzésnek vetették 
alá az elhíresült és m egragadóan szép érte l
mezés megbízhatóságát. Dubnow ugyan h an 
got adott néhány általánosságban m egfogal
m azott kételyének a buberi értelmezés túlsá
gosan m odern  fordulatával kapcsolatban, és 
Buber könyveiről azt m ondta, hogy azok „a 
kontempláció, nem pedig a kutatás előmozdítására 
alkalmasak”. Bizonyítékokkal azonban nem  
tám asztotta alá véleményét, ezért aztán te r
mészetes, hogy B uber írásainak emocionális 
és főleg művészi ereje annyival jelentősebb 
volt a haszid gondolatvilágról szóló, m egle
hetősen term éketlen vitánál, hogy nem  lehe
tett kétséges, kinek az érvei hatásosabbak. 
Míg azonban a történeti kutatás messze lekö
rözte Dubnow teljesítményét, és új távlatokat 
nyitott a haszidizmus eredetének  és történeti 
fejlődésének kutatásában, Buber írásai -  kü
lönösen a kései évekéi -  csak az újabb idők
ben váltottak ki kritikai visszhangot. Az ilyen 
vita nekem  valójában nagyon időszerűnek és 
helyénvalónak tűnik. H a az alábbiakban be
lebocsátkozom ebbe a vitába, néhány, szá
m om ra alapvető jelentőségűnek tűnő pon tra  
kell korlátoznom  témám at.

A Buber haszidizm usértelm ezésére vonatko
zó bírálatnak rögtön az elején néhány speci
ális nehézséggel kell szembenéznie. Ezek kö
zül a legnagyobb, hogy Buber, akitől senki 
sem vitatja el a haszid irodalom  alapos isme
retét, nem  az a fajta tudós, aki pontos és 
meggyőző bizonyítékokkal támasztja alá állí
tásait. Úgy kombinálja a tényeket és a bizo
nyítékokat, ahogy szándékának megfelel. 
Szándéka pedig abban foglalható össze, hogy 
a haszidizmust szellemi, nem  pedig történeti 
jelenségként írja le. Gyakran m ondta, hogy 
a tö rténet nem  érdekli. Fejtegetésünk szem
pontjából ez kettős dolgot jelent, és m indket
tő egyform án fontos. Egyrészt B uber a for
rásanyag válogatása során nagyon sok m in
den t elhagyott, holott a haszidizm usnak tö r
téneti je lenségként való m egértése szem
pontjából esetleg nagy jelentősége van. Hogy 
csak két példát említsek: az általa re n d 
szeresen m ásképpen értelm ezett vagy nem  
jelentősége szerint tárgyalt mágikus elem és 
a haszid közösség szociális jellege. Másrészt 
úgy tűnik, hogy az általa válogatott anyag

gyakran szoros összefüggésben van saját fel
fogásával. Ezzel kapcsolatban m ég lesz m on
danivalóm.

A másik nagy nehézség, amellyel Buber 
kritikus olvasójának m eg kell küzdenie, szel
lemi fejlődésének körülm ényeivel függ össze. 
Buber kezdetben a vallásos misztika rajongó 
csodálója, sőt azt is m ondhatnánk: híve volt. 
Hiszen ő fedezte fel, hogy a haszid m ozga
lomban m egtalálható az élő zsidóság miszti
kus lényege, amely hatalm as erővel ragadta 
magával, m időn a haszid irodalom m al és h a 
gyománnyal először találkozott. Akkoriban a 
zsidó misztika virágzásának, „ethosszá váló kab
balának” tekintette a haszidizmust, ezért korai 
haszidizmusértelmezése nem  nélkülözi a 
misztikus színezetet, m int azt az 1908-as kel
tezésű könyvének, A Baal SÉM LEGENDÁJÁ
nak bevezető, m éltán híressé vált fejezetében, 
A HASZIDOK ÉLETÉ-ben láthatjuk. M iután n é
hány év elteltével gondolkodása további fej
lődésen m en t keresztül, szemléletében mély 
fordulat állt be. Ez a fordulat legjobban azzal 
a filozófiai írásaiban lem érhető távolsággal 
jellem ezhető, amely az 1913-ban keletkezett 
Dániel, Beszélgetések a megvalósításról 
című könyvének dialógusa és az 1923-ból 
származó Én ÉS T e között feszül. Ebben le
m ond a misztika világáról, és új álláspontot 
foglal el, am inek következtében a m a vallásos 
egzisztencializmusnak nevezhető irányzat él
vonalába kerül, m ég ha saját írásaiban m ár- 
m ár feltűnően kerüli is ezt a fogalmat. O 
azonban fejlődésének ezt az új fázisát tovább
ra  is a haszidizmuson m utatja be. Az EMBER 
ÚTJA A HASZID TANÍTÁS SZERINT című kisebb 
füzete nemcsak irodalm i szem pontból re 
m ekm ű, hanem  egyben a vallásos an tropo
lógiának a haszidizmus kifejezőeszközeivel 
megfogalmazott rendkívüli darabja, amelyet 
nagyszámú autentikus haszid kinyilatkoztatás 
inspirált. Persze éppen  a régi szövegekben 
megtalált inspiráció term észetére és a sajáto
san in terpretált szövegek által kiváltott válto
zásra vonatkozó kérdés az, am inek itt cikkem 
jelentős részét szentelnem kell.

A haszidizmus B uber szelektálásán alapuló 
értelm ezésének ebben az utolsó és ére tt sza
kaszában im m ár nem  hangsúlyozta többé a 
kabbala és a haszidizmus lényegi azonossá
gát, m int ahogyan korábbi m űveiben tette.
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Továbbra is elismerte ugyan a két jelenség 
közti szoros kapcsolatot, de törekvése a rra  
irányult, hogy megállapítsa és indokolja a ha- 
szidizmus és a kabbala közti lényeges különb
séget. A kabbaláról most szívesen beszél úgy, 
m in t gnózisról, ami az ő szájából m ár nem  
dicséret. Úgy vélte, hogy a haszidizmusban a 
vallásos tudat két, egymással szemben álló 
form ája m űködik -  m ég ha a mozgalom 
m egterem tői nem  lehettek is tudatában en 
nek a kettészakadásnak. A kabbalista hagyo
mány határozta m eg az egyiket. Ez Isten tit
kainak ism eretére utalt, vagy legalábbis a ti
tokba való bepillantásra, és a haszidokat teo- 
zófiai jellegű spekulációkhoz vezették. Buber 
teljesen tisztában volt azzal, hogy a haszidiz- 
m us a luriánus kabbala keretein belül alakult 
ki. Igen, Buber kifejezetten átvette az én sa
ját, Isaak Luria kabbalájára vonatkozó je l
lemzésemet, m int az ortodox zsidóságon be
lüli gnosztikus gondolatrendszer klasszikus 
példáját, ahogy én azt A ZSIDÓ MISZTIKA című 
könyvem ben leírtam . Ez a kabbalisztikus 
gnózis azonban -  s ebben egyetértek Buber- 
rel -  voltaképpen nem  hatott alkotólag a ha- 
szidizmusra. Fogalmi apparátusát a nagy h a
szid m esterek használták ugyan, jelentésének 
súlypontját azonban az isteni m isztérium ok 
szférájáról áttették az em ber és az em ber Is
tennel való találkozásának világára. Buber 
szerint ez adja a haszidizmus voltaképpeni al
kotó jellegét. És mivel végső soron alkotó im
pulzusról van szó, feljogosítva érezte m agát 
a haszidizmusban meglévő kabbalisztikus 
vagy agnosztikus” elem szinte teljes mellőzé
sére. Ez nem  je len t többet számára, m int egy
fajta köldökzsinórt, amelyet -  am int az új 
szellemi terem tm ény m ár saját jogon  létezik 
-  el kell vágni, ha az új je lenséget a m aga au 
tentikus létezésm ódjában akarjuk szemlélni 
és m egérteni.

Buber írásai tele vannak az efféle m aga
tartásról árulkodó megfogalmazásokkal. 
Csak egyet idézek ezek közül, am elyet Rudolf 
Pannwitzcal való vitájából em elek ki:

„A haszid mozgalom csak azt veszi át a kabba
lából, amire egy felelősségteljes, lelkes és nem eg- 
zaltált élet teológiai megalapozásához szüksége 
van, felelősségen értve az egyes embernek a rábízott 
darab világ iránti felelősségét. Az így átvett gnosz- 
tikus teologémák megváltoznak, és velük változik a 
közegük is. A spirituális dolgok adják igazolásának

lényegét. A pneuma olyan áhítat kegyét élvezi, 
amely a teremtményen gyakorolt isteni szolgálatot 
buzdítja. Ezzel minden megváltozik. Az ezoteriku- 
san szabályozott meditációk helyébe a nem előírha
tó, nagy intenciójú cselekvés újra és újra elillanó 
képessége lép. A szentség nem az aszkéták és aszké
taiskolák elkülönültségében jelentkezik, hanem a 
mester és közössége egymás iránt érzett örömében. 
Es ami a régi kabbala világában elképzelhetetlen 
lett volna, az ősi alázat »együgyű«, vagyis termé
szettől önmagában egységes embere, aki nem ren
delkezik sem rabbinikus tudással, sem titkos tudás
sal, de mindkettő hiányát el tudja viselni, mert 
a maga teljességében éli a megbontatlan, egységes 
életet, ez az ember méltó helyére került. Ahol a 
misztikus örvény kavargott, most ott az embernek 
tárul fel út.”

Ez a megállapítás, noha tiszteletre méltó 
és tekintélyes em bertől származik, nem  tudja 
meggyőzni azt, aki m ind a kabbalisztikus, 
m ind a haszid irodalom ban jártas. Ahhoz 
azonban, hogy az igazságnak, tévedésnek és 
a túlzott leegyszerűsítésnek a fenti idézetben 
olvasható különös elegyét m egértsük, figyel
m ünket Buber haszidizmushoz fűződő viszo
nyának alapvető vonására kell fordítanunk, 
vagyis arra  a meggyőződésére, hogy a haszi- 
dizmus m egismeréséhez legfőbb forrásunk a 
mozgalom legendakincse. Csak ez a m eggyő
ződés m eg B uber szelektálási m ódszere ké
pes a fönt idézetthez hasonló állításokat m eg
magyarázni.

I tt u ta lnunk  kell arra, hogy a haszidizmus 
terjedelm es irodalm a végső soron két kate
góriára oszlik. Egyrészt létezik az elméleti 
írások hatalmas tömege, amely többnyire h it
szónoklatokból és előadásokból, bibliai szöve
gekhez fűzött kom m entárokból, az im áról és 
a vallásos élet más tárgyairól szóló értekezé
sekből áll. Azt a ném et olvasók körében el
terjedt és Buber által képviselt nézetet, mely 
szerint a haszidizmusban tanulatlan töm egek 
tiszta, laikus misztikájával van dolgunk, ez az 
irodalom  egyértelm űen megcáfolja. Az ide 
tartozó fontosabb m űveket 1770 és 1815 kö
zött írták, am ikor a haszidizmus, elkeseredett 
viták során, a keleti zsidóság körében hatalmi 
tényezővé vált, és m ind nézeteit, m ind élet
m ódját m egpróbálta szóban és írásban te r
jeszteni. Ezek a művek tartalm azzák a m oz
galom nagy szentjeinek, a caddikoknak a ta 
nításait, miközben szemléltetésképpen gyak-
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ran  idéznek tőlük epigram m a töm örségű ki
jelentéseket és rövid anekdotákat. Egy 
ugyanehhez a típushoz tartozó, m ég terjedel
mesebb irodalom  keletkezett 1815 után, 
amely azonban a korábbi könyvekből m ár is
m ert és ott kidolgozott alapm otívum oknak 
főleg csak a variációit tartalmazza, bár olykor 
ezekben is találunk új gondolatokat. Ez az 
irodalom  jóval több, m int ezer kötetből áll. 
Ezzel szemben áll a m ásodik kategória, amely 
a legendáknak, életrajzoknak és a caddi- 
kok csodás tetteiről szóló elbeszéléseknek, 
valam int figyelemre méltó kijelentéseiknek 
hasonlóképpen nagyon nagy terjedelm ű 
gyűjteménye. A legendáknak ez a válfaja a 
X V III. század végén alakult ki, és egyre n ép 
szerűbb lett a haszid töm egek körében, mivel 
a szentek életéről tö rténeteket mesélni szel
lemi szinten ugyanúgy célravezető dolog, 
m int az isteni misztérium ok tanulm ányozá
sa. A haszid legenda főbb vonásai gyakran 
sokkal régebbi és más eredetű  legendák fel
használásával a mozgalom nagy személyisé
geire aktualizálva a XIX. század első felében 
alakultak ki. Nagyjából 1860-tól több száz 
ilyen könyv keletkezett, és m inden egyes 
haszid vezető alakját, beleértve a legutolsó 
nem zedékekét is, efféle legendakoszorú 
övezte.

Buber haszidizmusábrázolásának és -ér
telmezésének szempontjából m árm ost döntő, 
hogy csaknem kizárólag a haszid iroda
lom nak erre  a m ásodik kategóriájára támasz
kodott -  a haszid szentek legendáira, epig
ram m áira és anekdotáira. „Minthogy a haszi- 
dizmus elsősorban nem a tan, hanem az élet kate
góriája, megismeréséhez legendái szolgálnak leg
főbb forrásul, elméleti irodalma pedig csak ezután 
következik. Ez utóbbi a kommentár, az előbbi pedig 
a legenda szövege, habár nagyon romlott formában 
maradt fönn, ezért eredeti tisztaságában nem ad
ható vissza. Az az ellenvetés, hogy a legenda nem 
a haszid élet valóságát közvetíti számunkra, értel
metlen. A legenda természetesen nem krónika, vi
szont igazabb a krónikánál annak, aki helyesen 
tudja olvasni.”

A legendák elsőbbségének az elméleti iro
dalom m al szembeni következetes hangsúlyo
zása a rra  utal, hogy B uber m ódszeres elvvel 
közelít a haszidizmushoz, ami nekem  nagyon 
kétes értékű dolognak tűnik. Term inológiája 
term észetesen alkalmas arra, hogy növelje a

homályt. M ert ugyan m it je len t a „tan kategó
riája” az „élet kategóriájával” szemben, ha 
olyan történelm i jelenség analíziséről van 
szó, am elynek tanítását nem  választja el nagy 
távolság a forrásául szolgáló élettől, hanem  
ehhez az élethez feloldhatatlan kapcsolat fű
zi? B ubernek a szöveggel és a kom m entárral 
kapcsolatos m etaforái megtévesztők, és nem  
engedik felismerni azt a történelm i tényál
lást, hogy az úgynevezett kom m entár tárgyal
ta a haszidok életét elsőként és a leginkább 
m értékadó m ódon, és sokkal korábbról szár
mazik, m int hogy a legenda körbefonta vol
na. A legenda és az élet Buber által megálla
pított azonossága fiktív. Pontosabban persze 
ezek a legendák sem mások, m int az ahhoz 
fűzött kom m entárok, am elyeket Buberrel 
életnek nevezhetnénk. Az élet tükröződik 
vissza m ind  a legendában, m ind  a tanban, azt 
azonban nyom atékosan m eg kell m ondani, 
hogy bár m agának a haszid életnek a létre
jö tté t erősen befolyásolták és alakították az 
elméleti irodalom ban m egfogalmazott esz
mék, azért eredeté t tekintve biztosan nem  
hatott rá  a legenda.

Buber kétértelm űen használja az élet fogal
mát, és ez csapdát állított neki. A legendák, 
jelentékeny esztétikai vonzerejük miatt a szub
jektív kifejtés számára term észetesen alkal
masabbak, m int az elméleti írások, amelyek
ből inkább valamely gondolatm enetet ism er
hetünk  meg. Meggyőződésem szerint a h a 
szid irányzatról folytatott vitának, m ég ha azt 
B uberrel „haszid életnek” nevezzük is, döntően 
mégis ezekre az írásokra kell támaszkodnia. 
Az m árm ost nagyon tanulságos, hogy az évek 
folyamán, azzal párhuzam osan, ahogy Buber 
a párbeszéd egzisztencialista és szubjektivista 
filozófiáját kidolgozta, a haszidizmus elméleti 
irodalm ára való utalásai egyre erőtlenebbek 
és ritkábbak lettek. Feltételezem, hogy Buber 
sok olvasójának m ég csak eszébe sem ju t, 
hogy ilyen irodalom  egyáltalán létezik.

Buber nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy 
ezek a források túlzottan függenek a régebbi 
kabbalisztikus irodalom tól ahhoz, hogy való
di haszid forrásoknak lehessen tekinteni 
őket. És ez a függőség valóban szembeötlő. 
Sok könyvet, köztük éppen  néhány nagyon 
híres haszid művet, teljesen a kabbala nyel
vén írtak, és ezért a kutatás egyik alapvető
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problém ája annak pontos meghatározása, 
hogy voltaképpen miben térnek  el a haszid 
eszmék kabbalisztikus elődeiktől. Kézenfek
vő, hogy a haszid szerzők nem  is sejtették, 
hogy a kabbala gnosztikus hagyom ányával 
valamilyen m ódon szakítottak, és egyértel
m űen  gnosztikusokként írtak, bárm ennyire 
nem  akarja ezt Buber elismerni. M időn B u
ber a legendákat a haszidizmus valódi fo rrá
saiként ism erte el, szerfelett paradox  helyzet
be került. Azt kellett m ondania, hogy a m oz
galom elméleti magja előbb bontakozik ki 
egy olyan irodalmi műfajban, am elynek tú l
nyom óan nagyobb része csaknem ötven évvel 
a haszidizmus valóban term ékeny korszaka 
u tán  keletkezett, és abban az elméleti iroda
lom ban csapódott le, amelyet Buber teljes 
határozottsággal félretolt. Ez pedig ta rthata t
lan álláspont.

Röviden: m iáltal Buber úgy dönt, ahogy 
dönt, és kihagyja, ami a döntése következmé
nyeivel összeütközésbe kerül, olyan tekintély 
igényével lép fel, amelyet meg kell tagad
nu n k  tőle. Vállalkozása, hogy a haszidizmus 
világát, életform áját és m estereinek tanításait 
kizárólag a legendák alapján írja le, pontosan 
annak felel meg, m intha az iszlám misztikáját 
egyedül a szufi nagy költőinek epigram m ái
val ábrázolná, s nem  venné figyelembe terje
delm es elméleti (és hasonlóképpen agnoszti
kus”) irodalmát, avagy úgy akarná a katoli
cizmust jellem ezni, hogy kiválasztja és m eg
magyarázza az egyház szentjeinek legszebb 
m ondásait, de nem  venne tudom ást az egy
ház dogm atikai teológiájáról. Nyilvánvaló, 
hogy efféle eljárás elképzelhető, és az ilyen 
elemzés, illetőleg a nagy szellemek m ondásai
ból szerkesztett összeállítás kétségkívül csodá
latos hatást vált ki a szufizmus vagy a katoli
cizmus világában. De az a haszon és az a m eg
világosodás, am elyet az ilyen tö rténetek  vagy 
legendák kompilációjából vagy mégoly mély 
értelm ű magyarázatából nyernénk, semmi 
esetre sem csábítana bennünket a rra  a gon
dolatra, hogy azok reprezentálják a valódi 
szufizmust vagy katolicizmust, hiszen ezek 
dogm atikai vonásai az effajta ábrázolásban 
túlságosan könnyen elm osódnának.

Ez az eljárás pontosan illik a haszid szöve
gek Buber által tö rtén t kiválasztására. Ezek a 
legendák és m ondások kétségtelenül nagyon 
hatásosak, és megvan az általános em beri é r 

dekességük is; de ha azt szeretnénk tudni, 
hogy m it je len tettek  eredeti összefüggésük
ben, továbbra sem volna más lehetőségünk, 
m int hogy azokat az eredeti forrásokat hasz
náljuk föl, amelyeket Buber m int m ásodlago
sakat félretolt. M ajd m ég látni fogjuk, milyen 
fontos ez az eredeti összefüggés, am ikor Bu
ber haszidizmusértelm ezésében a leglénye
gesebb ponthoz érünk. M int írónak, sőt akár 
a haszid üzenet közvetítőjének m egadunk 
neki m inden jogo t egy tetszőleges válogatás 
elkészítéséhez, m ég ha az a válogatás ném i 
kétértelm űséggel já r  is. Az azonban nagyon 
kétségesnek tűnik  számomra, vajon az ilyen 
válogatás valóban segít-e tudom ányosan 
m egértetni mindazt, ami a haszidizmusban 
vonzotta őt.

Term észetesen van ném i igazság B ubernek a 
haszidizmus és a kabbala kapcsolatáról alko
to tt nézetében. Még ha állíthatunk is olyat, 
hogy a haszidim soha sem vesztették el a ZÓ- 
HÁR könyve, a zsidó misztikusok bibliája és a 
Luria-féle kabbala tanításai iránti lelkesedé
süket, és egyetlen haszid könyv egyetlen ol
dala sem érthető  em e hagyom ányra való ál
landó visszacsatolás nélkül, mégis igaz m a
rad, hogy a haszid írók a kabbala teozófiai ta
nításainak feldolgozása során nem  bizonyul
tak különösen alkotó hajlam úaknak. A haszi- 
dizmus összes kutatója egyetért abban, hogy 
nem  ez a legértékesebb hozzájárulásuk a val
lásfilozófiához. A régi meghatározásokat, fo
galmakat és eszméket alkalmazzák, de ezek
nek csak új értelm et adnak. B ubernek tehát 
teljesen igaza van, am ikor azt m ondja, hogy 
a haszidok által átvett gnosztikus teologume- 
na gyakran megváltoznak. Mivé változnak? 
Az em berről és az Istenhez vezető ú tjá
ról m ondott kijelentésekké. A haszid szerzők 
szívesen átértelmezik az eredetileg isteni tit
kokra vonatkoztatott kabbalisztikus fogalmi 
nyelvet abban az értelem ben, hogy az attól 
kezdve m in tha az em ber személyes életéről 
és Istenhez való viszonyáról beszélne. A ré 
gi teozófiai szótár ilyen „morális” átértelm e
zésére nagy hangsúlyt fektetnek. A mezri- 
csi Ber rabbi írásaiban -  a Baal Sém 1772- 
ben elhunyt tanítványa volt, a haszidizmus 
neki köszönheti szervezeti kiépülését -  hosz- 
szú oldalakat találunk, ahol sorba veszi az 
egyes kabbalisztikus fogalmakat, hogy je len 
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tésüket a hívők személyes életéhez szolgá
ló kulcsszavakként kifejtse. Ezáltal ezek 
nem hogy elvesztenék eredeti jelentésüket, 
am elyeket a valóságban továbbra is használ
nak, hanem  éppen  hogy pótlólagos értelm et 
nyernek.

Ennyiben egyet is értenék  Buberrel. De 
állításaiban m egint csak túlságosan messzire 
megy, am ikor az Isten misztérium aiba beava
to tt kabbalista ideálját szembeállítja az egy
szerű emberével, aki ugyan nem  rendelkezik 
rabbinikus és gnosztikus tudással, az életében 
azonban megvalósította az „egységet”. Ez h a
mis alternatíva. A kabbalisták sosem zárták ki 
annak a lehetőségét, hogy egy egyszerű és ta 
nulatlan em ber is elérhesse a legmagasabb 
szellemi fokozatot, és a haszidizmus sem h ir
dette  m eg az „együgyűnek” m int legfőbb ide
áljának efféle megjelenését. Tény, hogy ez az 
„együgyű” em ber feltűnik itt-ott a haszid le
gendában, amely éppen  ebben a tekintetben 
egy sokkal régebbi, haszidizmus előtti zsidó 
hagyom ányt olvasztott magába. A haszid ta 
nítás azonban nem  ezt tartja legfőbb, a tan ít
ványok által megvalósítandó ideáljának. É p
pen  ellenkezőleg: fáradhatatlanul ismétli a 
m indig gnosztikus beavatottként feltűnő va
lódi szellemi em ber és az egyszerű em berek 
közti szükséges kölcsönhatás tanát. Ez a két 
em bertípus csak azáltal képes az igazi haszid 
közösséget -  amelyre m indkettőjüknek szük
ségük van -  m egterem teni, hogy m indketten 
a szellemi világban lévő közös „gyökereik
hez” kapcsolódnak. A haszid legendák, am e
lyek tisztelettel adóznak a tanulatlan em ber 
hitének, nem  különböznek lényegesen a 
m inden nagy vallásban m egtalálható legen
dáktól, és csak a legritkább esetekben hívják 
fel a figyelmet a rra  a haszid irodalom tól ö rö 
költ specifikus értékskálára és azokra a m ód
szerekre, amelyek az Istennel való bensősé
ges kapcsolat elérése érdekében elő vannak 
írva. Ez utóbbi vágy, ti. az Istennel való com- 
munio elérése, áll a haszidizmus középpont
jában.

Egyetértek Buberrel, am ikor azt mondja:
„Amit a haszidizmus a kabbalához képest célul tüz 
ki, nem más, mint a misztérium megfosztása a sé
máktól. A z általa képviselt régi-új elv -  tisztán újra 
előállítva -  az ember kozmikus-metakozmikus ha
talmának és felelősségének elve. »Mindenki az ő

müvein csügg, szertenéz, és a tan és az ember jótette 
után epekedik.« Ez az elv, amelynek tiszta intenzi
tása révén a haszidizmus vallásos találkozássá vá
lik, nem új elem a tanban... Hanem csak arról van 
szó, hogy egy életforma és egy közösség központi el
vévé vált.” Az a felfogás, amely szerint az em 
ber cselekedete Istennel való találkozáshoz 
vezethet, kétségtelenül és teljes joggal köz
ponti jelentőségű Buber számára. Haszidiz- 
mussal foglalkozó írásaiban ez a nézete hatal
mas dim enziókat kap, azonban fölvetődik a 
kérdés: vajon az az értelmezés, amelyet B u
ber ennek  az elvnek tulajdonít, valóban köz
ponti helyet foglal-e el a haszidizmusban, 
m in t ahogy ő állítja?

A haszidizmus valóban azt tanítja, hogy az 
em ber e világi cselekedeteinek konkrétságá
ban találkozik Istennel. Mit érte ttek  a haszi
dok ezen? A válasz világos: a száműzetés és a 
megváltás nagy mítosza értelm ében (mint 
amilyen a Luria-féle kabbala is) az isteni élet 
és fény „szikrái” az egész világon szétszóród
tak a száműzetésben, és a rra  vágynak, hogy 
az em ber tettei „felemeljék” és eredeti helyük
re, m inden létező isteni harm óniájába visz- 
szakerüljenek. Ez a kabbalisztikus mítosz, 
am elynek bonyolult részleteit itt nem  szüksé
ges fejtegetni -  a J ÜDISCHE Mystik című 
könyvemben behatóan tárgyaltam  ezt - , m in 
den bizonnyal a legfontosabb örökség, amit 
a haszidizmus a kabbalától átvett. A mítosz 
számos variációjából egyaránt az következett, 
hogy mivel ezek a „szent szikrák” kivétel nélkül 
m indenütt je len  vannak, a haszidizmus elv
ben tagadta egy tisztán profán, az em ber val
lási feladata szempontjából közömbös élet
szféra létét. Az is, ami profánnak vagy a val
lásos szféra szempontjából irrelevánsnak tű 
nik, sokkal inkább az em berrel szemben tá 
masztott specifikus vallási követelményt ta r 
talmaz. M indenütt kínálkozik alkalom a 
„szent szikrák” fölemelésére, sőt lehet ez szük
ségszerű is, és m indenütt leselkedik a m eg
hiúsulás veszélye is. A vallás tehát nem  kínál 
kitaposott u ta t egy pontosan körülhatárolt 
területen. M inden irányba újabb ösvények 
nyílnak, és Isten m inden ösvény végén ott 
áll. A kontemplatív tuda t képes az élet m in
den szférájában fölfedezni a „szikrát”, és ezál
tal az önm agában véve profánt is olyasmivé 
változtatja, am inek közvetlen vallásos je len 
tése van.



1358 • Figyelő

E szemlélet kulcsm ondatát Salamon PÉL- 
DABESZÉDEI-nek verse (3,6) adja: „Minden te 
utaidban megismerd őt”, amelyet a haszidim így 
értelmeztek: m inden által, akár m inden cse
lekedeted által, amivel éppen  foglalkozol, ké
pes vagy eljutni Isten felismeréséhez, képes 
vagy találkozni vele. M ár a Talmud is így ír 
errő l a versről: „kis mondás, mégis ettől függ a 
T óra minden fontosabb szakasza”. A középkor
ban néhány kom m entátor m egpróbálta ezt a 
bizonyos m értékig merész tanítást félresö
pörni úgy, hogy igyekeztek szűk körre korlá
tozni érvényességét; a haszidizmus azonban 
a maga misztikus m ódján visszaállította teljes 
jelentését. A koreci Pinhász rabbinak tu lajdo
nítják a következő megjegyzést: „ Ugyan ho
gyan lehetséges Istent m inden úton felismerni? 
Úgy, hogy amikor Isten a tórát adta, az egész világ 
telítődott a tórával. Ezért aztán nincs is semmi, ami 
ne tartalmazná a tórát, és erre utal a vers értelme. 
Aki pedig azt mondja, hogy egy dolog a tóra és egy 
másik dolog a profán szféra, az eretnek. ” Ezt az 
elvet a haszidizmus kezdete óta egyik alapel
vének tekintik.

A haszid szerzők különleges nyom atékot 
adtak az egyszerű és jelentéktelen  cselekede
tek olyan „elfeledett” területeinek, am elyek
nek a szolgálat m édium aivá való átalakulása 
a mozgalom egyik legeredetibb aspektusa 
volt. H űen  velük született radikalizm usuk
hoz -  radikálisokként, az angol nyelvhaszná
lat szerint, vagyis vérm érsékletet és nem  
m eghatározott szemléletet értve a fogalmon, 
a haszidoknak megvan a m aguk helye a zsi
dóság történetében -  helyzetük paradox 
megfogalmazásával sosem m aradtak  adósok. 
„ A szomszéddal folytatott csevegés mély meditáció 
edénye lehet” -  m ondta a Baal Sém. „ Az isten
tisztelet lényege éppen abban van -  m ondja egy 
másik haszid vezető - , hogy profán és szellemte
len dolgok közegén keresztül szolgáljuk Ót.” „Az 
ember akár zugpolitizálással és a népek háborúiról 
folytatott beszélgetések révén is -  am i abban az 
időben az üres beszéd és időpazarlás csúcsát 
je len tette  a zsidó m oralisták szemében! -  ké
pes benső kapcsolatot kialakítani Istennel” -  vallja 
egy másik. S ezt a m eghökkentő m ondatot ne 
tekintsük egyszerű túlzásnak -  m ert a szerző 
részletes útm utatással szolgál a rra  vonatko
zóan, hogyan kell végbevinni ezt a m utat
ványt. A polnojei rabbi, a Baal Sém tanítvá
nya a következőképpen foglalja össze ezt: „A

világon nincs sem nagy, sem kicsi, ami Istentől el 
volna szigetelve, hiszen minden dologban jelen van 
Ó. Ezért képes a tökéletes ember mély meditációkra 
és az »egyesülés« kontemplatív aktusára még e vi
lági cselekedeteiben is, mint amilyen az evés, ivás, 
közösülés, sőt még az üzleti tevékenysége révén is.” 
A szellem misztikus koncentrációjának kon- 
templatív aktusait, am elyeket a kabbalisták 
nyelvén egyesülésnek, héberül jihúdimnak 
neveznek, többé nem  a világnak hátat fordít
va, m agányosan kell végbevinni, hanem  lehet 
akár a piacon is, pontosan olyan helyeken, 
ahonnan látszólag hiányzik a szellem. Az iga
zi haszid pontosan itt találja m eg tökéletesen 
paradox tettéhez a tökéletes színteret.

De valóban paradox-e ez a teljesítmény? Ez 
az a pont, ahol B uber haszidizmusértelmezé- 
sének központi elvével vitába kell szállnunk. 
A föntebb tárgyalt tanítás szellemtörténeti 
tény. De hogyan kell értelm eznünk? Milyen 
jellegű a dolgok konkrét realitásával való 
érintkezés, am it az ember, ennek a radiká
lisan misztikus elm életnek a révén, a szent 
szikrák felemelésével létrehoz? Valóban el
ju t-e  a konkréttal való érintkezésig valódi 
konkrétságában, azaz eljut-e „az élettel való 
érintkezésig, akármilyen legyen is az”? Ezzel a 
fordulattal B ubert idézem, aki világosan és 
teljes meggyőződéssel azt mondja, hogy a ha- 
szidizmus „örömöt vált ki híveiben, a világ dolgai 
fölött érzett örömöt, bárm ilyen legyen is az a vi
lág, az élet dolgai fölött érzett örömöt, bármilyen 
legyen is az az élet, az evilági élet minden órá
jában, éppúgy, mint a mostani órában” és „az itt 
és most fölött érzett állandó, töretlen és lelkesült örö
möt” tanítja.

Ez a nagyívű tézis képezi B uber egziszten
cialista haszidizmusértelm ezésének m int az 
„itt és most” tökéletes megvalósításáról szóló 
tannak az alapját. N ekem  úgy tűnik, ponto
sabban m egérthetjük a haszid tan dialektikus 
term észetét, ha tisztázzuk, mi az, ami oly
annyira kétséges B ubernek ebben a tézisé
ben. A haszidizmus bizonyos értelem ben p e r
sze ismeri az öröm öt és a valóság igenlését -  
ez olyan tény, amely nem  kerülte el a haszi- 
dizm usról író szerzők figyelmét. A „konkrét
hoz” való viszony haszid tana azonban bo
nyolultabb, és nekem  úgy tűnik, távol van 
Buber értelmezésétől. Ez világosan m egm u
tatkozik abban a szóhasználatban, amellyel a
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kabbalista doktrína haszid szerzői éltek a 
szikrák fölemelésével kapcsolatban. E rről a 
tém áról szeretném  nagyon precízen elm on
dani a véleményemet.

A szikráknak az em ber cselekedete révén 
történő felemeléséről szóló tan  valóban azt 
m ondja, hogy a valóságban létezik olyan 
elem, amellyel az em ber pozitív kapcsolatot 
tu d  létrehozni, és ezt a kapcsolatot létre is 
kell hoznia. E nnek az elem nek a felszabadí
tása vagy megvalósítása azonban egyúttal meg 
is semmisíti a valóságot, am ennyiben a „-való
ság” az „itt és most”-ot jelenti, m int Bubernél 
is. M ert az a „töretlen és lelkesült öröm”, amelyet 
a haszidizmus term észetesen megkövetelt a 
híveitől, nem  az „itt és most” fölött érzett 
öröm . Az öröm ben, és itt B uberrel együtt 
m ondhatjuk: m indenben, am it az em ber tel
jes koncentrációval tesz, nem  az „itt és most”- 
tal lép kapcsolatba, m int azt Buber gondolja, 
hanem  azzal, ami az „itt és most” önm agában 
közömbös form ájában rejtve van. B ubernek 
az élet fölött (úgy, ahogy van) és a világ fölött 
(úgy, ahogy van) érzett öröm e nézetem  sze
rin t mai eszme, és m eg kell m ondanom , hogy 
a haszid szavak szám om ra m in tha egészen 
másfajta hangulatot fejeznének ki. N em  azt 
tanítják nekünk, hogy az életet, úgy, ahogy 
van, élvezzük, sokkal inkább azt tanácsolják, 
vagy jobban  mondva: azt követelik tőlünk, 
hogy az „életből, úgy, ahogy van” Isten állandó 
életét vonjuk ki, sőt azt is m ondhatnám , p á 
roljuk le. Ez az „extrakció” azonban -  és ép 
pen  ez a döntő pon t -  az absztrakció aktusa. 
Ez nem  a tünékeny „itt és most”, am ire az 
öröm  irányul, hanem  a transzcendencia örök 
egysége és jelenléte. Természetesen éppen  az 
öröm ben és a szikrák fölem elésében lezajló 
absztrakciónak a fogalm a az, amelyen Buber 
haszidizmusértelm ezése fönnakad. E ltűnik 
nála, hiszen ellentétes a haszidizmus m int an- 
tiplatonikus, egzisztencialista tan iránti é r 
deklődésével. Buber m ondja: „Itt, ahol állunk, 
igaz, hogy testet ölt a rejtett isteni élet.” Ez a m eg
határozás valóban autentikus haszid tan t köz
vetít, de kétértelm űen, amit Buber olvasói 
nem  tudatosíthatnak. M ert éppen  abban a 
cselekedetben, am elyben felvillanni enged
jü k  a rejtett életet, lerom boljuk az „itt és most”- 
ot, ahelyett, hogy -  m in t B uber szeretné -  
teljes konkrétságában megvalósítanánk.

Buber m ondata érdekes m ódon csaknem 
szó szerint m egtalálható kabbalista szerzők
nél, m int például Moses Cordoverónál, és 
egy gnosztikus tézist szemléltet, amelynek ér
telmét a haszid tanítás a legcsekélyebb m ér
tékben sem változtatta meg. H a látsz egy szép 
nőt, m ondja egyszer a m ár em lített mezricsi 
Ber rabbi, szépségére nem  szabad konkrét, 
m egfogható form ájában gondolnod -  vagyis 
ahogy a m aga konkrét „itt és most”-jában léte
zik - , hanem  el kell tekin tened konkrét való
ságától, és szellemedet az isteni szépségre kell 
irányítanod, amely ebben a konkrét form á
ban felvillant. H a így teszel, nem  ennek a nő
nek szép és csábító „itt és most”-ját fogod ész
lelni, hanem  m agának a szépségnek az ideá
lis és örök tulajdonságát, amely Isten attribú
tum ainak egyike és manifesztációjának egyik 
szférája, és innen fogsz m agában Istenben 
m inden szépség forrásának kontemplációjá- 
hoz eljutni. Az effajta fejtegetések száma h a
talmas a haszid irodalom ban. Ezeknek szol
gálatában áll az em ber konkrét találkozása a 
valósággal m int ugródeszkával, azért, hogy a 
valóságon túllépjen, ne pedig beteljesítse azt. 
Platonikus hangnem e igencsak m ásképp 
cseng, m int Buber „itt és most”-jának magasz- 
talása, és a haszid misztika állítólagos evilági- 
sága feleannyit sem számít, m int azt B uber ol
vasói bizonyára hajlamosak feltételezni. Az „itt 
és most”-ot transzcendálják, és eltűnik, amikor 
az isteni elem a kontemplációban megjelenik. 
A haszidim nem  ism ertek lehetetlent, ha ezt 
a tanulságot kellett levonniuk a tanító szavak
ból. M int a misztika történetében oly gyakran, 
az em beri cselekedetet kontem platív m ódon 
itt is feltöltik, és ezáltal misztikus cselekedet 
hordozójává alakítják.

Ezen túlm enően a konkrét megvalósításá
ról alkotott haszid felfogás -  hiszen végül is 
errő l van szó -  a destrukció lényeges elemét 
tartalmazza, am elyről B uber elemzése, ahogy 
látom, érthetően  egyáltalán nem  vesz tu d o 
mást. A Baal Sém és hívei azonban teljes m ér
tékben ism erik ezt az elemet, amely a 
klasszikus írásokban ú jra  és ú jra  elő is jön . 
Itt csak egy különösen jellemző, egyébként a 
Baal Sémnek tu lajdonított fejtegetést szeret
nék idézni, hogy világossá tegyem, m iről van 
szó. A történet a zsitomiri Volf rabbitól m a
rad t fönn. A Baal Sém m egkérdezett egyszer
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egy kiváló tudóst az imához való viszonyáról:
„Hogyan imádkozol, és hová irányítod gondolata
idat az ima órájában?” Az így válaszolt: „Min
dennel összekapcsolom magam, ami a teremtmé
nyekben egyéni vitalitással jelen van. Hiszen min
den teremtett dologban lennie kell valamilyen élet
erőnek, amely az isteni túlcsordulásakor hozzá el
jutott. Ezekkel egyesülök, amikor szavaimat Isten
hez irányítom, hogy imámmal a legfelsőbb régiókba 
eljussak.” A Baal Sém erre  azt m ondta: „Ha 
így teszel, szétrombolod a világot, mert ha elvonod 
belőle a vitalitást, majd fölemeled a magasba, a te
remtett dolgok emez életerő nélkül maradnak.” A 
tudós így válaszolt a Baal Sémnek: „De hát 
hogy lennék képes kivonni belőlük az életerejüket 
azzal, hogy összekapcsolom magam velük?” Mire 
a Baal Sém: „Szavaid szerint imád nem lehet na
gyon súlyos, mivel nem hiszed, hogy van erőd élet
erejük kiszívásához. ”

Világos és radikális tézisünk tehát a követ
kező: az ilyen com munio valódi és végleges 
m egvalósulásának van egy rom boló vonása 
is. És a szerző által a dilem m ára kínált m eg
oldás rám utat a com m unio és a magasba 
emelés fogalm ainak dialektikus jellegére. Az 
az aktus, am elyben az egyes dolgokban lévő 
élő elem  fölemeltetik, csak a pillanat körébe 
tartozhat, de nem  lehet tartam a. Abban a pil
lanatban, am ikor a dolgokból az élő e rő t ki
vonják, rögtön ismét bele is kell vonni. Vagy 
ahogy sok haszid szerző szívesen fogalmaz: a 
dolgokat vissza kell vezetni a semmijükhöz, 
hogy ezáltal létrejöjjön az igazi állapotuk. Ez 
olyasmi, am ire csak az igazi tanítványok ké
pesek, tehát egyértelm űen ezoterikus csele
kedetet jelent, am it a szerző m int olyat n a 
gyon is tu d  -  Buber véleményével ellentét
ben, m iszerint a haszidizmus lem ondott az 
ezotériáról; ez olyan állítás, am it a Baal Sém- 
nek tu lajdonított m ondások elemzése egyál
talán nem  igazolna. Az ilyen cselekedet e red 
m énye nem  is a konkrét megvalósulása a m a
ga konkrétságában, m int azt B uber gondolja. 
Hiszen m int ahogy a Baal Sém fejtegetéseiből 
világosan következik, nem  tartozik ennek  a 
cselekedetnek a lényegéhez, hogy csak pilla
natszerű és tartam  nélküli. Hogy m eg kell 
szakadnia, az inkább csak véletlenszerű, és 
vagy az em ber döntésétől függ (hogy befejez
ze), vagy gyengeségétől és arra  vonatkozó 
képtelenségétől, hogy ilyen destruktív alám e

rüléseit és kapcsolatait fönntartsa. Ö nm agá
ban az ilyen alám erülést sokkal inkább azért 
viszik végbe, hogy kiüresítsék a konkrétot, 
nem  pedig  azért, hogy konkrétsággal töltsék 
meg, m int Buber szeretné. Talán állíthatjuk, 
hogy nem  érthető félre a haszid szerzőtől idé
zett dialógus, ha azt a Baal Sém és Buber 
közti párbeszédnek értelmezzük.

A haszidizmus klasszikus írásaira -  azokra, 
amelyek a Baal Sém tanítványaitól származ
nak -  azért sem érvényes B uber értelmezése, 
m ert egyáltalán nem  becsülik sokra a konk
rét egyéni létezést és jelenséget. A konkrétra 
vonatkozó héber kifejezéseknek m indig van 
valami pejoratív zöngéjük -  szöges ellentét
ben azzal, am it B uber nyom án várnánk. 
Csak így érthető, hogy „a testiség elvetése” a 
misztika szerint, de B uber értelmezésével 
szemben, a legfőbb eszmének felel meg, ami 
csak az im ában és az alám erülésben érhető 
el. Igaz ugyan, hogy az „itt és most” az Isten 
és em ber közti találkozás legnagyobb lehető
sége, de ilyen találkozás csak ott játszódhat 
le, ahol az em ber az „itt és most”-ban egy m á
sik dim enziót is megnyit -  ez pedig olyan tett, 
ami eltünteti a „konkrétat”. Más szavakkal: a 
konkrét buberi értelem ben egyáltalán nem  
létezik a haszidizmusban. A terem tm ény lé
tezésének „itt és most”-ja nem  azonos azzal, 
ami -  áttetszővé válván -  felvillan benne. Ef
féle azonosság feltételezése ellentm ond az 
igazi haszid tannak, am iben m inden  létezés 
isteni m agjának bensővé válása éppen  az ön 
súlyát és saját individuális értelm ét elvesztő 
konkrét je lenség kiürülésétől függ.

Ezt a lényeges különbséget Buber kevésbé 
élesen fogalmazza meg. Másrészt különbsé
get tesz a konkrétnak az ideák világába tö r
ténő platonikus fölemelése és a m inden do
log mélyén rejtező szent szikrák egzisztenci
ális m egragadása között. Ez a m egkülönböz
tetés azonban teljességgel B uber személyes 
értelmezése, és a haszid szövegekben nem  
olyan éles, m int nála. A haszidim számára a 
megvalósulás, a valóság m egragadása kényes 
vállalkozás. Az efféle megvalósulás nyomása 
alatt, m in t ahogy az a szikrák felemelésének 
tanában benne van, m aga a „valóság” is szét
törne. Hiszen nem  a dolgok konkrét valósága 
je len ik  meg a misztikus cselekedetének ideá
lis eredm ényeként, hanem  valami a messia-
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nisztikus valóságból, ahol m inden dolgot va
lódi helyén, a terem tés állapotában ú jra  elő
állítottak, am inek során alapvetően megvál
toztatták és átszellemítették. Az olyan fogal
m ak tehát, m int valóság és konkrétság, egé
szen mást je len tenek  a haszidoknak, m int 
Bubernek. Az „itt és most” és a megváltozott 
létezés birodalm a nála olykor egybeesik ezen 
fogalmakkal, ami a rra  vall, hogy az értelm e
zése által felvetett problém át hajlamos elho
mályosítani. Mivel a haszidok ráadásul n a 
gyon fontosnak tarto tták  azt a tanítást, hogy 
az em beri tevékenység nem  képes igazán elő
idézni vagy láthatóvá tenni a messianisztikus 
valóságot -  m egint egy olyan kérdés, amelyet 
Buber írásai hom ályban hagynak -, saját n é 
zetük szerint csak az a lehetőségük m aradt, 
hogy m egm utassák az egyes em bernek a 
szükséges utakat és m ódokat, amelyek révén 
a konkrétat m int az absztrakthoz és ezzel 
m inden létezés végső forrásához vivő eszközt 
használhatja. Ez, ha egy mégoly személyes 
vallás nyelvén van is megfogalmazva, bizo
nyára hagyományos teológia, ami m ár régen 
nem  annyira izgalmas, m int az az új értel
mezés, amelyet B uber beleolvasott, m inden
esetre mégis olyasmi, ami m ellett a haszidiz- 
m us kiállt.

Ennek ellenére nem  kell lebecsülni azt a 
lehetőséget, hogy a szikrák felemelésének ta 
nát a gyakorlatban sok haszid kevésbé dialek- 
tikusan fogta fel, m int kellett volna. Bár a h a 
szid elmélet úgy, ahogy azt m aga a Baal Sém 
és legjelentősebb tanítványai és azok tanítvá
nyai megfogalmazták, soha nem  vesztette 
szem elől azokat a destruktív következtetése
it, amelyeket ebből a doktrínából le lehetett 
vonni, és m egpróbálta kitalálni, milyen úton- 
m ódon kerülhetné el azokat. De a különböző 
észrevételek azt bizonyítják, hogy a gyakorlat 
gyakran kíméletlenebb volt, m int az elmélet. 
A szikrák felemelése sok haszidnak valóban 
a teljesebb élet lehetőségét je lentette. Szá
m ukra nem  arró l volt szó, hogy a valóságot 
mintegy kiüresítik a szikrák kiemelésével, h a 
nem  éppen  hogy gazdagították a szikrák be- 
levitelével. Ebben a felfogásban a szent szik
rák m ár nem  úgy je lennek  meg, m int az is
teni lét metafizikus elemei, hanem  m int az 
öröm  és életigenlés szubjektív érzései, am e
lyek rávetülnek az em ber környezetével ki

alakult kapcsolatára. Ez a felfogás azonban 
nem  a haszidizmus alapítójának teológiájá
ból, hanem  néhány hívének lelkületéből 
ered. És persze azon a népszerű vagy vulgá
ris megközelítésen, amely gyakran (de egyál
talán nem  mindig!) a haszid legendák világá
ban is visszatükröződik, azon alapul Buber 
erősen leegyszerűsített szemléletmódjának 
relatív jogossága. De szerintem nagyon elhi
bázott dolog ezt a haszidizmus üzenetének 
nevezni.

A fentiekben B uber haszidizmusértelmezésé- 
nek egyik, m égpedig lényegi pontját vizsgál
tam  m eg alaposabban. Más fontos fogalmak 
elemzésénél szintén ugyanilyen feladat előtt 
állnánk, vagyis Buber kijelentéseit a haszidiz- 
mus elméleti irodalm ára visszavezetve kelle
ne megvizsgálnunk. És azt tapasztalnánk, 
hogy a Buber által használt furcsán m egha
tározatlan és sokértelmű fogalmak m inden 
esetben csaknem, ám  mégsem teljesen haszid 
fogalmak. M indezt nem  is tudnám  jobban il
lusztrálni, m int éppen  a következő m ondat
tal: „A haszid üzenet valódi, konkrét egység meg
teremtésével legyőzte a minden »vallásban« megta
lálható ősrosszat, az »Istenben való élet« és a »vi- 
lágban való élet« különválását.” Ez a m ondat 
látszólag azt jelenti, hogy az em ber felelős
sége végtelenül fontosabb, m int az intézmé- 
nyileg m egm erevedett vallás dogm atikai fo
galmai. Az viszont tény, hogy am it Buber 
m inden vallásban meglévő ősrossznak nevez, 
az a haszid tanítás centrum ában m indig m eg
volt. A Buber által em lített „konkrét egység” a 
haszidizmus esetében fiktív, hiszen a „világ
ban való élet” egyáltalán nem  világban való 
élet, ha isteni gyökerei m egjelennek a kon- 
templációban, és eközben „Istenben való életté” 
változnak. Az term észetesen nem  csoda, hogy 
a haszid írások -  B uber akarata ellenére -  
megőrzik azt az alapvető elkülönülést, amely 
Bubert annyira elkeseríti.

Mindez elvezet ahhoz a ponthoz, ami m ár 
döntő lehet Buber értelmezése, illetve a köz
te és a haszidizmus történelm i jelensége közti 
különbség szempontjából. M ert Buber, 
m ondjuk ki nyíltan, vallásos anarchista, taní
tása pedig vallásos anarchizm us. Ezen a kö
vetkezőt értem : filozófiája azt követeli az em 
bertől, hogy egy bizonyos irányban haladjon,
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és meghozzon egy bizonyos döntést, de sem
m it nem  m ond arról, hogy miféle irány és 
miféle döntés legyen ez. Inkább azt hangsú
lyozza, hogy az efféle irány és döntés csak az 
Es világában fogalmazható meg, ahol az élő 
Én és Te világa tárgyiasul és elhal. Az élő kap
csolat világában semmi nem  fogalmazható 
meg, és nincsenek parancsolatok. Okkal vagy 
ok nélkül, m indenesetre a haszidizmus nem  
oszthatta ezt a term észete szerint anarchikus 
nézetet, m ert inkább a zsidó hagyom ányok
hoz tarto tta  magát. Ez utóbbi viszont olyan 
tanítást képvisel, am elyben m egfogalm azha
tók az irányok és döntések, vagyis arró l be
szél, hogy mit kell tenni. Csak ennek ism ere
tében érthető m eg a m aga valódi összefüggé
sében a haszidizm usnak az efféle cselekede
tek hogyanja iránti kétségtelenül nyomatékos 
érdeklődése. Bubernél csak a hogyan világa 
m arad t meg. „Már nem valamely megszabott cse
lekedet, hanem minden cselekedet szentsége döntő.” 
Ez az a Bubernél gyakran visszatérő fogalom, 
amely vallásos anarchizm usának specifikus 
jellegére utal. Ez a „szentség” az a morális in
tenzitás és felelősség, amely m eghatározza a 
hogyant az em bernek a cselekedetéhez való 
viszonyában, annak anyagához azonban 
nincs köze. B uber m indig csodálatra méltó 
következetességgel utasította vissza, hogy el
kötelezze m agát efféle cselekedet valaminő 
m atériája, a mi irányában. így aztán érthető, 
hogy a haszidok számára m ég m indig m in
den t je len tő  tóra és a parancsolatok világára 
való hivatkozások B uber megfogalmazásá
ban különösen ködösekké válnak. A zsidó 
misztika, am elynek határozott felfogása volt 
a kinyilatkoztatás értelm éről, term észetesen 
rendkívüli m értékben kiterjesztette azt a te 
rületet, am elyre a tóra m int a legmagasabb 
ren d ű  értékrendszer vonatkozik, miközben 
azért továbbra is tó ra m arad, ugyanakkor a 
Buber által oly lekicsinylően em legetett elkü
lönülés m egm arad a haszidizmusban is. Ami
kor a területek elkülönülését sikerül legyőz
ni, az m indig a „világban való élet” rovására 
történik, m int azt a koreci Pinhász rabbi fön
tebb idézet kijelentése világosan m utatja. B u
ber felfogása az olyan haszid fogalmak érte l
méről, m int az „intenció” és a „buzgóság tulaj
donsága”, amelyek az em ber te tté t kísérni, sőt 
áthatni hivatottak, bizonyára jelentős és em 

berileg hatásos megfogalmazása a vallásos 
anarchizm us alapelvének; haszidizmusértel- 
m ezésének összefüggésében azonban olyan 
m om entum ot különít el, am elynek csak más, 
általa elhanyagolt megfontolások kontex tu
sában van értelm e, és teljesen határozatlanná 
és m eghatározhatatlanná oldja föl.

Buber értelm ezése a feladat egyedülálló 
voltát hangsúlyozza, amellyel m inden egyes 
individuum nak szembe kell néznie. „Minden 
embernek van útja Istenhez, de mindenkinél más 
ez az út.” Ez kétségtelenül igaz, de ezt nem  a 
haszidizmus honosította m eg a személyes val
lásosságban. Ez a felfogás eredetileg talán 
sokkal inkább a Luria-féle kabbalából szár
mazik, vagyis éppen  abból a gnózisból, 
am elyre Buber kései írásaiban olyan ferde 
szemmel tekint. Ebből m egtudjuk: a szent 
szikrák felemelése m inden egyes em ber fel
adata, amelyek az Adám nagy lelkében lévő 
közös szellemi gyökérhez, az em beriség szel
lemi gyökeréhez tartoznak, hiszen m inden 
léleknek és a lelkek m inden gyökerének 
megvolt hajdan a maga helye Adám  lelké
ben. A haszidizmus nem  tett egyebet, m int 
hogy ezt az elm életet népszerű form ába ön 
tötte, és személyes jelleggel ruházta fel. A 
szikrák haszid tana, amely szerint ezek a szik
rák az em ber szociális és személyes világában 
a vele való találkozásra és az általa történő 
felemeltetésre várnak, valóban megfelel az 
„ethosszá váló kabbalának”.

Egy másik példával is illusztrálhatjuk azt 
a sajátos m eghatározatlanságot, ahogy Buber 
a haszid fogalm akat használja, ez pedig  a ji- 
chud, „egyesülés” fogalma, amely nagy szere
pet játszik nála. A kabbalista nyelvhasználatot 
pontosan követő haszid értelm ezés szerint a 
jichud olyan kontem platív cselekedetet jelent, 
am elynek révén az em ber a szellemi elemhez 
kapcsolja magát, miközben szellemét a tóra 
szent betűire, vagyis a term észet szent köny
vére összpontosítja. Buber ezzel szemben azt 
állítja, hogy a haszidizmusban a jichud, a kab
balától eltérően, m ár nem  valami különös 
mágikus képlet vagy eljárás, sokkal inkább 
„az ember megszokott élete, csak éppen összeszedett 
és az egyesülésre mint célra irányított formában”. 
H a létezett is a jichud a korábbi értelm ében, 
„ennek a mágikus elemnek sosem volt köze a haszid 
tanítás lényegéhez”. Meg kell azonban m ond-
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jam , hogy a haszid iratokban nem  sikerült 
ennek  a fogalom nak új jelentésárnyalatát fel
fedeznem . A régebbi héber irodalom ban 
m indig két jelentése volt, és ezek nem  változ
tak m eg a haszid irodalom ban sem. Az első 
jelentés a kabbalistáktól származik, és m indig 
valamilyen speciális meditációt jelöl, amely 
valamilyen specifikus cselekvéshez kapcsoló
dik. E meditáció során az em ber egy szellemi 
valósággal egyesül, ami lehet egy elhalt szent 
lelke vagy annak  szikrái, vagy Istennek vagy 
valamelyik szellemi valóságként felfogott a tt
ribútum ának valamely neve. Ebben az érte 
lem ben a fogalom m ár azt az eredm ényt is 
jelöli, amelyet a meditációval elérünk. A j i 
chud m ásodik jelentésének forrása ezzel 
szemben elsősorban Bahja ibn Pakudának a 
m aga korában nagyon híres etikai műve, A 
SZÍV KÖTELESSÉGEI, ahol a tuda t vagy cselek
vés I stenre m utató irányát jelenti, és ilyen é r 
telem ben csak egyes számban használatos. 
Ahol többes számban fordul elő, ott csak kab- 
balisztikus jelentése lehet, és kizárólag a kon- 
templációhoz van köze, az em beri élet konk
rét, az összeszedettség intenzitásával elérhető 
egységéhez azonban nem , m in t Buber szeret
né. A jichud tetteit (héberül többes számban: 
jichudim) a m inden létezést jellem ző „betűk” 
bensőségességével való kontemplatív össze
kapcsolódás révén lehet végbevinni. A Baal 
Sém általam ism ert összes kijelentésében 
ilyen pontos, technikai értelem ben használja 
a fogalmat. Ahogy tehát B uber a jichud fogal
m át fordítja, az ugyan nagyon m odern, te t
szetős és gondolatokban gazdag, de elfogad
hatatlan.

Összefoglalásképpen a következőt m ondha
tom: B uber érdem ei a haszid legendák és 
m ondások bem utatása terén  valóban nagyon 
nagyok. Túlnyom órészt ki fogja állni az idők 
próbáját, különösen a későbbi írásokban elő
térbe kerülő anekdota kiérlelt formája. Az a 
szellemi üzenet azonban, am elyet ezekbe az 
írásokba beleolvasott, túlságosan mélyen 
kapcsolódik olyan feltételezésekhez, amelyek 
saját vallásos anarchizm usából és egzisztenci
alizmusából erednek, minthogy a szövegek
ben m indezeknek nincs nyomuk. Túl sok 
m indent hagyott ki, am it pedig fölvett haszi- 
dizmusértelmezésébe, a rra  nagyon rányom ja

bélyegét személyes spekulációja. Ezek jellege 
m inden bizonnyal fennkölt, és a m odern  tu 
datra  is mély hatással van. H a azonban a ha- 
szidizmus jelenségét akár fejlődésének csúcs
pontján, akár ezzel sokban összefüggő h a
nyatlásában igazán meg akarjuk érteni, ak
kor egyszer bizonyára m ajd az egészet elölről 
kell kezdenünk.

(1962)

U tó la g o s  m eg jeg y zések

Fenti fejtegetéseimnek első megjelentetése 
u tán  Buber m ég egyszer röviden kifejtette 
nézeteit (ÍRÁSOK A HASZIDIZMUSRÓL -  SCHRIF- 
TEN ZUM Chassidismus -  című könyvének 
végén, 1963, 991-998. o.) arról, milyen vi
szonyban áll nézete szerint a haszid tanítás és 
legenda, illetőleg a közösségek élete a vallás
történetben. Úgy gondolom, hogy ehhez a 
következőt kell hozzáfűznöm:

1

Ezekből a fejtegetésekből, amelyek itteni ál
talános form ájukban alig ütköznek alapvető 
jellegű ellentm ondásba, hiányzik a köztünk 
folyó vita szempontjából fontos dolog. A ha- 
szidizmus tanítását a Baal Sém és a mezricsi 
M aggid közvetlen tanítványai dolgozták ki, 
m égpedig olyan fogalmak segítségével, am e
lyeket m aguk az első m esterek használtak, 
ezek pedig kabbalista fogalm ak voltak. Ezek 
a tanítványok egyúttal az új közösségi élet h a 
tása alatt írtak, am elynek m aguk is nagyrészt 
alakítói voltak. A haszid hagyom ányban sem
mi sem tám asztana alá olyan kísérletet, amely 
ellentm ondást terem tene em e közösségi élet 
jellegzetességei és azon fogalmak között, 
amelyekben az kibontakozott. É ppen azok az 
írások, am elyekben a buberi értelem ben vett 
epigonszerű elem  a legkevésbé lép előtérbe, 
az eredeti erő viszont tiszta kifejezést nyer, 
jellem ző m ódon éppen  ezek az írások adják 
vissza a Baal Sém tanítását (amelynek stílusa 
eléggé egyértelm űen elüt a tanítványok stílu
sától), nem  pedig a buberi értelem ben vett 
legendák. Kritikám  lényege az, hogy ezek az
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írások teljesen ellentm ondanak B ubernek a 
haszid élet értelm éről alkotott összeállításá
nak abban az értelem ben, ahogy azt kései írá
saiban megfogalmazta, és hogy ő szó nélkül 
túlteszi m agát ezen az ellentm ondáson annak 
érdekében, hogy az anekdotákra tám aszkod
hasson, m ert azok inkább lehetővé teszik ezt 
az átértelmezést. Ezekről az anekdotákról 
ugyan megkísérli elmagyarázni, hogy volta
képpen ugyanolyan régiek lehetnek, m int a 
tanítások, am elyekről azonban ez in concreto 
csak ritkán bizonyítható be, sok esetben vi
szont éppen  az ellenkezője m utatható  ki. Kü
lönösen a legrégebbi források kritikai elem 
zése teszi ezt világossá. M inél régebbi és au- 
tentikusabb a történeti és társadalm i keret, 
amelyben a legrégebbi legendák közül sok 
mozog, illetve amelybe be vannak építve, an 
nál kevésbé állnak valódi ellentm ondásban az 
ugyanabban a közegben és legalábbis ugyan
abban az időben vagy lényegesen korábban 
keletkezett elméleti írásokkal. Természetesen 
nem  azt állítom, hogy a legendáknak nincs 
értékük, és nem  lehet velük semmit bizo
nyítani. Amit én állítok, sokkal inkább az, 
hogy Buber értelm ezése m indenü tt hibás, 
am ikor efféle ellentm ondásokat hoz létre, és 
ez döntő pontokon igaz. A különleges fel
adatra  való hivatkozás, m iszerint a válogatás
hoz és a forrásokhoz való viszonyát éppen a 
feladat határozta meg, semmit nem  jelent. 
Buber nem  szereti, h a  válogatásának szem
beötlő szubjektivitását kiemelik, és ilyenkor 
„a válogatónak a különleges feladatával szembeni 
megbízhatóságára” hivatkozik. Meggyőződé
sem, hogy válogatása a legtökéletesebben 
megfelel üzenete szellemének. De nem  va
gyok meggyőződve arról, hogy üzenetének 
általa megfogalmazott szelleme a haszidiz- 
mus szelleme.

2

Még egy m ondatot szeretnék arró l a p á rh u 
zam ról m ondani, am elyet Buber válaszában 
a haszid anekdota és a zentörténetek között 
húz. N em  hiszem, hogy ilyen párhuzam ot 
vonni lehetséges volna. A zentörténetek 
ugyanis nem  legendák, hanem  -  bár ez Bu
ber fejtegetéséből nem  d erü l ki -  meditációs 
feladatok, következésképp teljesen más kate

góriába tartoznak. Az nem  teszi legendává 
őket, hogy egy elbeszélés form áját öltik. A 
zentörténeteknél kivétel nélkül az első pillan
tásra teljesen értelm etlen vagy a legnagyobb 
m értékben paradox m ondatokról van szó, 
amelyekről a tanítványnak hetekig vagy h ó 
napokig kell meditálnia, hogy megvilágoso
dáshoz jusson általuk. Olyan misztikus való
ságot közvetítenek, amely nem  foglalható ta
nításba, és em iatt a végső paradoxonok alak
jában  je lennek  m eg előttünk. A haszid anek
dota, éppen Buber m esteri tudásával ú jrafor
m ált m ódon, nem  em líthető ezen a lapon. 
Értelm e, sőt mögöttes értelm e közvetlenül 
nyilvánvalóvá válik, és olyasmit közvetít, ami 
közvetíthető. A vallásos tapasztalatnak telje
sen más szférájában mozog tehát. N em  tu 
dom  elképzelni, hogy ezzel a szembeállítással 
el lehet-e ju tn i a haszid tö rténetek  jellegze
tességeinek jobb m egértéséhez. A „koan” 
anekdotikus formájának, ahol nevek és ese
m ények szerepelnek, sokkal több köze van az 
olyan formához, am elyben híres jogászpro
fesszorok jogi feladatokat adnak tanítványa
iknak a szem inárium okon, m intsem  a vallá
sos legendához.

Hogy világossá tegyem, milyen kevéssé h a 
sonlítható össze a Buber válogatta haszid 
anyag a provokatív és érthetetlen  zenm ondá
sok kategóriájával, elm ondok egy kis tö rté
netet, amely m agáról B uberről szól. M egkér
deztem  egyszer tőle -  három  évvel ezelőtt 
tö rtén t ez - , hogy írásaiban m iért hallgatta el 
a rizsini Jiszráél rabbitól származó fontos és 
mély szavakat a messiási korról. Válasza fe
lejthetetlen számomra. Az m ondta: azért, 
m ert nem  értem  őket.

(1963)
Gershom Scholem 

(Rácz Péter f  ordítása)


