
itt nincs többé, hogy annál jobb lenne, minél rosszabb,
elértük ama Rendet, mely meg már sose bukhat,
s tán nagyobb úgy lenne a kár.
Emeljük hálósipkánk Néked, Kálnoky László,
tétova ülôkádunk vonhassa el a gyászló,
ne legyen többé, ami fáj,
s jutalmul lenne könnyebb, hogy égbe vagy pokolba,
mintha ebben akármi még fantázia volna,
az ember innen kitalál,
s legalább hirtelen, s nem szörnyen fuldokolva
száll el lélegzete, pöf-porú bolondgomba,
ahogy nem szól többet a száj.

Gábor György

SZINAJ ÉS JABNE
Hit és tudás a zsidó hagyományban

„Aki négy dolgot kísérel meg elméjével kikutatni, meg
sem érdemli, hogy a világra jött: azt, hogy mi van fönt,
hogy mi van alant, hogy mi volt, és hogy mi lesz.”

(CHAGIGA, 77b)

Az 1090-es évek közepe táján valahol a ködös (szmogról még nem idôszerû szólni)
Londonban egy különös disputa zajlott le, melynek résztvevôje egy bizonyos Gilbertus
Crispinus, korábban a normandiai Bec apátságának bencés szerzetese, az említett idô-
pontban már Westminster apátja és egy, a mayance-i pogrom elôl Angliába menekült
zsidó személy között, kinek nevét ugyan nem ismerjük, de egyesek szívesen azonosít-
ják az illetôt Rabbi Simon haHasziddal.1 A disputa igazi újszerûségét és jelentôségét
csak részben szolgáltatta az a korántsem mellôzhetô tény, hogy említett Gilbertus Cris-
pinus Anzelmnek, a jeles teológusnak és filozófusnak, Canterbury érsekének a barát-
ja s tanítványa, s maga is felkészült bölcselô, azaz nem azonosítható a kor elterjedt mû-
fajának, a megannyi „Contra” és „Adversus Iudaeos” (és sohasem Tractatus de Iudaeis)
szerzôinek egyikével sem, akik leginkább silány propagandacéloknak igyekeztek meg-
felelni, ám elméleti kérdésekben felettébb alul teljesítô, jól ismert sztereotípiákat unos-
untig ismételgetô, harcos hitvédô bajnokoknak bizonyultak csupán.2 Az újdonságot,
ami valóban megkülönböztette a DISPUTATIO IUDAEI CUM CHRISTIANO címû munkát a töb-
bi korabeli rokon mûtôl, részben a dialógust megörökítô keresztény félnek a zsidó vi-
tapartnere iránt tanúsított nagyrabecsülése és elismerése – „rendkívül éles elméjûnek”
tartja, az ellenérveit „következetesnek és a témához illeszkedônek” mondja, s egyáltalán a vi-
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tát „baráti beszélgetésnek” nevezi3 –, részben pedig a DISPUTATIO vitapartnereinek – még
aránytalanságával, a keresztény felet nagyságrendekkel többet megszólaltató jellegével
együtt is – a valóban fontos teológiai kérdések filozófiai igényû felvetése jelentette. 

A DISPUTATIO legelején a Törvényhez való viszony eltérô sajátosságait, a Törvény ha-
tályát és érvényességi körét próbálják meghatározni a vitázó felek, s ennek során a zsi-
dó érvelô azt veti a keresztények szemére, hogy „a Törvény egy részét betartandónak tekin-
titek, ám egy másik részérôl azt valljátok, hogy nem kell betartani, hanem inkább eltörölni”, az-
az „a Törvény és a parancsolatok megtartásában saját meggyôzôdésetek szerint döntötök”,4 ami
ellentétes az isteni tanítással, s maga után vonja a deuteronomiumi átkot: „Legyen át-
kozott, aki nem tartja be mindazt, ami a Törvényben írva van!” (DEUTERONOMIUM, 27,26.) A
keresztény érvelô válaszként azt emeli ki, hogy noha a Törvényt mi is „jónak és Istentôl
eredônek tartjuk”, ám mintegy temporális dimenzióba helyezve az „örököt”, s egyúttal az
értelmezés lehetôségére helyezve a hangsúlyt hozzáteszi, hogy a Törvényt „a megfele-
lô idôben megtartjuk”, de mindehhez nélkülözhetetlen, hogy „a rendelkezéseket isteni s nem
emberi jelentésükben, azaz nem betû szerinti értelmükben fogjuk fel, hiszen így egymással ellen-
tétessé és ellentmondásossá válhatnak”.5 Azaz „a Törvény helyes megtartásához egyeseket szó sze-
rint kell érteni, minden elôképi jelentés nélkül, míg másokat az elôképi értelmükben megragad-
va”.6 Ám – aligha meglepô módon – maga a zsidó érvelô is azt javasolja, hogy meg kell
tartani a betût és a betû átvitt értelmét egyaránt, hiszen – mint mondja – „gyenge értel-
münk számára legyen csak a szó szerinti jelentés, és ehhez járuljon hozzá a benne foglalt misz-
tériumnak Isten által lehetôvé tett spirituális felfoghatósága”, s mindezt egy példával is il-
lusztrálja: „ne szántsunk ökörrel és szamárral, mert a törvényhozó ezt tiltja. Ám ha ez a páro-
sítás más tilalmat is hordoz értelmed számára, akkor kerüld azt is... hiszen így teljesedik be a Tör-
vény”.7 Nos, a zsidó vitázó a BIBLIA sensus literalis interpretációja mellett lehetségesnek
tartja a szó szerinti értelmezés kiegészítését és kibôvítését, s egyfajta jelentésbôvülést
feltételezve a betû szerinti értelmezésen túlmutató spirituális megközelítést is elfogad-
hatónak, sôt adott esetben szükségesnek és elkerülhetetlennek tekinti. 

Ne firtassuk, hogy a dialógus zsidó szereplôjének avagy a beszélgetést lejegyzô Gil-
bertus Crispinus felkészültségének volt-e köszönhetô a zsidó hermeneutikai gyakor-
lat pontos megragadása, az mindenesetre tény, hogy közel egy évszázaddal késôbb
Maimonidész összefoglaló s rendszerezô mûvében, a MÓRÉ HA-NEVUKHIM legelején
egész vallásbölcseletének kiindulópontjaként rögzíti a fentiekhez meglehetôsen ha-
sonló elveit.

A zsidóság számára hit és tudás kapcsolata éppen a TENÁH-hoz, azaz saját Szentírá-
sához való viszonyában, annak olvasatán és értelmezésén keresztül vált különösen meg-
határozóvá. A BIBLIA a judaizmus felôl nézve nemcsak egy történelmen kívülrôl meg-
szólított, egy nem a történelem talaján életre keltett és létrehívott nép sajátos történe-
tének foglalata, hanem egyúttal hite szárba szökkenésének és hite tárgyának is az örök
lenyomata. A róla való tudás nem pusztán különbözô ismeret- és tudásanyagok ilyen-
olyan dokumentumként kezelhetô tárházából merítkezik, a fokozatosan gyarapodó in-
formációs bázis tudásszociológiailag elemezhetô és verifikálható különös szempontok
szerint kodifikált okmánytárából, hanem a valóságos tudás a BIBLIA szövetén át köti ösz-
sze annak szerzôjét és mindenkori hiteles olvasóját. 

A talmudi gondolat, miszerint „a TÓRA emberi nyelven szól”,8 nem stiláris megállapí-
tás, s még csak nem is a szöveg irodalmi narratívájának, gazdag képi kifejezôeszközei-
nek felemlegetése, hanem annak a súlyos paradoxonnak a kinyilvánítása, amelynek
feszültségét az emberi beszéd törvényszerûsége és a közvetítô „prófétai szó” ihletett-
sége, mint egyidejûleg jelen lévô és ugyanazokban a szavakban és mondatokban egy-
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szerre hangzó, ám értelmileg aligha felfogható ténye jelenti. Maimonidész, aki „a 
TÓRA igazságnak megfelelô értelmezését tekinti célnak”, azaz „összhangba hozni az ész követel-
ményeit a TÓRÁ-val”,9 az egyik legsúlyosabb kérdésnek éppen azt tartja, hogy miként is
lehetséges az, hogy ugyanazt a beszédet, amelyet „minden ember egyszerû gondolkodásá-
val képes felfogni, azt Istenhez méltónak tekintsük”.10

Egyfelôl már a prófétizmuson belül a JHWH-fogalom metafizikai meghatározása
alapvetôen s mintegy elkülönítve JHWH-t minden hamis istenségtôl és anyagiságában
változó bálványtól, JHWH-nak az önmagával való azonosságát („ehje aser ehje” – „én
vagyok, aki én vagyok” – EXODUS, 3,14) és változhatatlanságát emeli ki: „mert én, JHWH
nem változom” (MALEÁKI, 3,6), illetve „ani hú”, azaz én vagyok Ô, én azonos vagyok Ô-vel
(„aggkorotokig én vagyok Ô” – JESÁJA, 46,4), valamint „Én vagyok Ô, én vagyok az elsô, én
vagyok az utolsó” (JESÁJA, 48,12). Másfelôl az arisztotelészi tanítás értelmében – s ezt Mai-
monidész Arisztotelész nyomán maga is vallja11 – Isten „mozdulatlan (akinéton) moz-
gató”,12 az önmagát gondoló ész, „aki ebben mit sem változik”,13 s aki így megmarad „tisz-
ta és teljes valóságnak” (to ti én einai próton).14 Ám az „egyszerû emberek” nyelvén felhang-
zó s az Istennel „egylényegû” isteni beszéd, az isteni szó (dábár) képes-e változatlanul
megôrizni az isteni teljességet, s azt minden változás és romlás híján eljuttatni ahhoz 
a „korlátolt értelmû emberhez”, aki – súlyos károkat okozva – hajlamos szó szerinti érte-
lemben venni a prófétai üzenetet?15 S ugyanígy: vajon az isteni lényegben nem tör-
ténik-e valamilyen romlás akkor, amikor annak érzéki tárgyiasulása, az isteni szó az
emberek felfogóképességéhez alkalmazkodva, az emberek nyelvén csendül fel? Mai-
monidész nem gyôzi hangsúlyozni, hogy a próféták könyvei csakúgy, mint a TALMUD

allegóriákban szólalnak meg, enigmákban, látomásokban és példázatokban (másál) be-
szélnek,16 amint ezt a prófétáknál is olvashatjuk: „a próféták által szóltam példázatokban”
(HÓSÉA, 12,11), avagy „mindig rejtélyeket mond nekünk” (EZÉKIEL, 21,5). Maimonidész te-
hát ebben az összefüggésben fogalmazza meg, hogy a létezôknek vannak olyan for-
mái, amelyeket az ész „sem saját maguk okán, sem közvetve felfogni nem képes”,17 s a TÓRA

titkaihoz, ahová az embernek, minthogy „felfogóképességének határ szabatott”,18 önmaga
erejébôl nincs módja eljutni, s egyedül „az igaz hit által nyílik lehetôsége az igazságon ala-
puló vélekedéseket, mint hitének tárgyait” megragadni.19

A kierkegaard-i értelemben vett „hit mozdulata”20 a zsidóság számára annak a kizá-
rólagosan a hit felôl megalapozott állhatatos viszonyulásnak szab örök formát, amely
a Szinaj-hegyen emberi nyelven felhangzó beszéd isteni auktoritásának tudatában vá-
lik a mindenkori hívô számára bizonyossá és megkérdôjelezhetetlenné. Ez nem jelent
mást, mint hogy az ember végtelen bizalommal elfogadja a racionálisan aligha belát-
hatót és értelmezhetôt, azt tehát, hogy az a bizonyos szó, az ember számára felfogha-
tónak és egyértelmûnek tûnô jellege ellenére az Örökkévaló szava, amely ugyanakkor
a teremtett létezôk számára soha, semmilyen körülmények között nem válik teljes egé-
szében és tökéletesen megragadhatóvá, legfeljebb csupán részleteiben és szegmensei-
ben, mindenkor az adott ember adott nyelvezetéhez, gondolkodásához és történeti je-
lenéhez igazodva. Isten kinyilatkoztatott igéje – ahogy Ricoeur írja „a hit elsô és utolsó
kérdése”21 – az elhangzásakor éppen úgy, mint a hagyomány láncolatában plurális, több-
értelmû (poliszémikus) alakzatban jut el a beszéd címzettjeihez, s a narratíva az embe-
ri beszéd tartalmi és formai jegyeit viseli magán. A prófétai szónoklat jellegzetes és
rendre visszatérô eleme a beszédet bevezetô „így szól JHWH” (ko amar JHWH) és a lezá-
ró „JHWH mondása” (neum JHWH) formula nem csupán az elhangzottak isteni autori-
zálását szolgálta, hanem a hallgatóság számára egyúttal azt is kifejezésre juttatta, hogy
az imént hallott beszéd valójában a próféta szájából elhangzott isteni üzenet volt. 
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Az emberi szavakban és kifejezésekben s a profán történetekben elmondott közlés
isteni eredetûként való elfogadása alapvetôen a hit egzisztenciális viszonyfogalmán
nyugszik, azon a bizalmon (az emunáh fônév alapjelentése bizalom), amelynek híján
– amint a próféta mondja – „nem maradhattok fenn” („im lo haaminu ki lo téaménu” „ha
nem bíztok, nem lesz biztonságotok” – JESÁJA, 7,9; a haaminu és a teaménu ige egyaránt az
aman igébôl ered, mely nifal alakjának jelentése: tartósnak, állandónak, megbízható-
nak lenni).22 Ám minthogy a Szentírás a maga gazdag képi világával és szimbolikus
nyelvezetével nem a közvetlenül megragadható valóságnak, hanem alapvetôen az
igazságnak a foglalata, ezért az örökösen hangzó és a teljességet magába záró iste-
ni szó, amely mindig csak részleteiben hallható teremtménye számára – aki nem „ki-
gondol valamit, hanem inkább... bekapcsolódik az isteni szó hagyományának folytonosságá-
ba, és mindazt, amit onnan fogad, saját korára vonatkoztatva értelmezi”23 – a prófécia (nábá)
elhangzásakor a bölcsesség (hokmá) és a tudás (jedija) révén válik értelmezhetôvé.24

Vagyis az olvasás által beteljesedô szöveg igazságtartalmát nem a szó szerinti jelentés,
hanem a mélyebb értelem hordozza. Amire tehát az érzékelhetô világ szemlélésekor a
hit fénye (lumen fidei) irányítja a tekintetet, azt a legvalóságosabb létokokat kutató
értelem fénye (lumen rationis) világosítja meg, nemzedékrôl nemzedékre, az öröksé-
get továbbadva, s ahhoz újabb igazságelemekkel hozzájárulva, mintegy emberi módon
leképezve az örökkévalóságot: hiszen a nemzedékek örök sora nem azonos az örök-
kévalósággal, ámde leginkább emlékeztet arra.25

A MISNA neves szentenciagyûjteménye, AZ ATYÁK MONDÁSAI éppen e tekintetben felet-
tébb nem elhanyagolható módon rögtön az elsô fejezetében számol be a hagyomány
továbböröklôdésének útjáról, a hagyomány folytonosságáról, a hagyományláncolatról
(sálselet hákábbálá), a Tant a Szinaj hegyén átvevô Mózestôl egészen a tannák nemze-
dékeiig. „Mózes átvette a Tant a Szinaj hegyén, és átadta azt Józsuénak. Józsué átadta az öre-
geknek, az öregek meg a prófétáknak. A próféták pedig továbbadták azt a Nagy Szanhedrinben
lévô férfiaknak.”26 A traktátus elsô fejezete annak elbeszélésével folytatódik, hogy a kü-
lönbözô nemzedékek bölcsei és tanítói átveszik egymástól és továbbadják a rájuk kö-
vetkezô generációknak a szóbeli Tan hiánytalan építményét,27 de úgy, hogy közben
mindegyik bölcs tovább alakítja, tovább formálja, mintegy kiegészíti saját önálló taní-
tásainak vagy kommentárjainak mozaikköveivel, hogy a Tan ezáltal gyarapodjék, min-
denkor élô legyen, és egyre gazdagabb színekben pompázzon. Természetesen nem ar-
ról van szó, hogy az isteni autoritással immár egy másik autoritás (a bölcsek és tanítók
sokasága) állna szemben, hanem – éppen ellenkezôleg – a hagyomány mint a világ te-
remtése elôtti preegzisztens (tehát intemporális, azaz örök), immár a kiteljesedô taní-
tások, az – olykor egymásnak feszülô – értelmezések és kommentárok egymást köve-
tô, folytonos (tehát temporális) rendjében mint Isten élô és örök igéjének exegézise
(midrás)28 bontakozik ki, hiszen – ne feledjük – „a TÓRA emberi nyelven szól”. Miként Pla-
tón egykor arról beszélt, hogy a költôk az istenek tolmácsai (herménész), akként a kom-
mentár, az exegézis (herméneia) képezte hagyomány „Isten kimeríthetetlen szavának lefor-
dítása az emberi és megragadható szféra nyelvére, egyben továbbítása ama hangnak, amely a
Szinaj-hegyrôl szól a hangzás mérhetetlen gazdagságával”.29 Teljes egészében – azt is mond-
hatnánk: a Szinaj-hegy „örök” dimenziójából szemlélve – nem más és más értelmezés-
rôl, az értelmezések eltérô jellegérôl van szó, hanem egyetlen jelentésfolyam külön-
bözô intenzitásáról, mélységérôl és fokozatairól. Azaz az igazság teljes és egész, s nem
arra vár, hogy fürkészô szemek fölfedezzék, hanem arra, hogy avatott tekintetek elôtt
megnyílhasson, arra, hogy továbbadják, s arra, hogy egy újabb idôszak megváltozott
körülményei között ismét rátaláljanak rejtôzködô értelmére. A hagyományt tehát –
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mind az írottat (torá sebichtáv), mind a szóbelit (torá sebeál pe) – „a Szinaj-hegyi kinyi-
latkoztatás örök jelene”30 forrasztja egybe, ám a „magánvaló” örökség az emberi törté-
nelem szukcesszivitásában válik idôbelivé és – a pillanat fogságából sokszor ellentmon-
dásosnak mutatkozva – „számunkra valóvá”.

A zsidó szent iratokban és a görög filozófiában ugyanazon igazságot kutató, bibliai
exegézisében a (neoplatonikus) filozófia módszerére támaszkodó Philón a bölcsessé-
get – az isteni mintakép (paradigma) értelmében – egyfelôl a világ teremtésének esz-
közeként (organon) nevezi meg,31 kiemelve Isten mûködésének és kinyilatkoztatásá-
nak egységét és egyetemességét. Az Istentôl származó magvak (logoi) közvetítô szere-
pe teszi lehetôvé, hogy az alak és határok nélküli Isten (az abszolút lét – to on), akirôl
csak annyi állítható, hogy „ô van” (ho ón), képes hatni az alakkal és határokkal rendel-
kezô anyagra. Másfelôl Philón hangsúlyozza, hogy a Logosz Isten által meghatározott
magvak (logoi szpermatikoi – eszmei magvak) kibomlásának folyamatában válik kifeje-
zett gondolattá (logosz prophorikosz).32 A legfôbb isteni szó ennélfogva nem más, mint
„a bölcsesség forrása”.33 Mindenesetre felettébb jellemzô, hogy Philón a Logosz min-
taképének tekinti Mózest, az Örökkévaló szavának közvetítôjét (prophétész logosz),34 „a
törvényhozó szót”,35 aki részesedett Isten végtelen hatalmából, s akinek az Örökkévaló
átengedte az egész világot.36

A késôbbiekben az arisztotelészi corpust termékenyen hasznosító Maimonidész37 a
hokmát, a bölcsességet, az értelmi felfogóképességet az emberben található tökéletes-
ségek fajtái közül a legmagasabb rendûnek nevezi, ami által az ember emberré telje-
sedik és perfektuálódik, ugyanis ezáltal lesz az ember alkalmassá és képessé arra, hogy
„Isten cselekedeteit utánozza”.38 Az Istentôl kapott törvény az ember etikai életvitelében,
az igazságosság és a jogszerûség, azaz az isteni jognak való megfelelés metszetében vá-
lik az ember számára lefordíthatóvá és követhetô-követendô gyakorlattá.

Martin Buber a lényeget ragadja meg, amikor arról beszél, hogy az izraeliták vilá-
gában a hívô nem az istenség spirituálisabb szemléletében különbözik a pogánytól,
hanem az Istenhez való viszonyában.39 Ezt a viszonyt alapvetôen a hit – pontosabban
a feltétlen bizalom – tapasztalata határozta meg, amely isteni szóként fogadta el a
Szinaj-hegyi megszólítást, s amely egzisztenciális reményt adott az egész közösségnek
mindenkori történelme során, a Kánaán felé tartó úton éppen úgy, mint a történelem
legrettenetesebb pillanataiban. Ábrahám éppen azért hisz, mert bizalommal tölteke-
zett, s itt újra az aman szó alapjelentésére kell utalnunk, véletlenül sem összekeverve
a pisztisz keresztény értelmével, amely legfôképpen egy igazság teljes és feltétel nélkü-
li elismerésére vonatkozik.40 A mindenkori zsidóság hite és reménye (azaz végtelen bi-
zalma) arra a láthatatlan vezetôre irányult, aki a történelemben rendre láttatta magát,
aki elrejtôzött ugyan, de aki folyamatosan megnyilvánult, hallatta hangját, s a törté-
nelem folyamatában minduntalan a közösség tudtára adta szándékait és terveit, hogy
mindezt aztán az egymást követô nemzedékek élô emlékezetükben raktározzák el és
adják tovább, egészen addig a pillanatig, amikor örökre felszáradnak Ézsau könnyei
(GENESIS, 27,38) és „a föld megtelik az Örökkévaló megismerésével” (JESÁJA, 11,9). Pontosan
ez az ábrahámi hit és bizalom tartotta és tarthatta életben a zsidóságot a legrettenete-
sebb és legreménytelenebb pillanatokban, minden „józan belátás”, „racionálisnak tûnô
lemondás” és „történelmi objektivitás” ellenére is.

„A tanítás az élet kapuja” – mondja Buber,41 s valóban a zsidóság életben és létben
maradásának egyik alapvetô feltétele a tradíciónak, a hagyományos szokásoknak a to-
vábbadása (mászóra), az újabb és újabb nemzedékek oktatása, a felhalmozódott tudás-
és ismeretanyag átörökítése. Ha tudomásul vesszük azokat a beszámolókat, amelyek
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szerint Ezra, „a menny Istene törvényében tökéletesen jártas írástudó” (EZRA, 7,12), a zsidó
állam újjáalakítója, aki Jeruzsálemben és Júdában Isten törvénye szerint teremtett ren-
det, maga gondoskodott az iskolák felállításáról,42 akkor nyugodtan leszögezhetjük azt
is, hogy minden metaforikus célzat helyett inkább félelmetes pontosság jellemzi a tal-
mudi kijelentést, miszerint „a világot az iskolás gyermekek lehelete tartja fenn”.43 Ne feled-
jük: ez az a lélegzet,44 amely a kiválasztottra száll, átlelkesítvén ôt, hogy küldetésének
megfeleljen (JESÁJA, 11,1–2), ez az, amely az Istenhez hûtlen Sault ugyan elhagyta, „ám
még abban az órában Dávidba költözött” (SÁMUEL 1. KÖNYVE, 16,13–14), s ez az, amely rá-
beszéli Achábot, „hogy hadba vonuljon és elessen Rámót-Gileádban” (KIRÁLYOK 1. KÖNYVE,
22,20). A rúah „minden testnek éltetô szelleme” (NUMERI, 16,22), az élet lehelete, amely-
nek hiánya az élet pusztulását jelenti (EZÉKIEL, 37,1–11), de a rúah az emberi értelem-
nek, a szellemnek is a központja (EZÉKIEL, 11,5), amelynek megléte adta mind József-
nek, mind Dánielnek azt a hatalmas tudást és bölcsességet, amellyel képesekké váltak
álmok, látomások s az eljövendô megfejtésére (GENESIS, 41,38; DÁNIEL, 4,5). Az ember,
aki az isteni rúahból részesedik, Istenhez kötôdik, ám ez a szellem embert emberrel is
összekapcsol, s – Rosenzweig kifejezésével – „szellemi kötelékké válik, ami a részeket egyet-
len közösségbe fogja”.45 Csakhogy ez a kötelék nem az ôsi, fôként indoeurópai „megkötö-
zô istenek” mágikus fogva tartásának rettegett eszköze, amelynek a kioldását az egysze-
rû halandó számára kibogozhatatlan csomók teszik lehetetlenné,46 hanem az az élet-
fonal, amelyrôl Jób is úgy beszél, hogy „életem csupán egy lehelet”, ámde az ítélkezô Is-
ten elôtt „megszakad a kötél”, s az emberek „meghalnak, de nem bölcsességben” (JÓB KÖNYVE,
4,21; 7,7). A kötelék, azaz a csomó (héb. habar, gör. katadeszmosz, lat. religio) minden
ôsi mágikus varázsfunkciótól mentesen visszacsatolást jelent (a szó eredeti értelmében:
re-ligio) a földi világ és az égi-transzcendens szféra között. A közösséghez való tartozás
egyik meghatározó köteléke az a szellemi-intellektuális szál, amely a hagyomány elsa-
játításának és továbbépítésének örök igényébôl és szükségletébôl szövôdik apáról fiú-
ra, s amely az Istenhez kötôdô szellemet igazi szabadsággal, a tudás autonómiájával
ajándékozza meg. Amit Platón a lélek örök körforgásának folyamatában, az örök
visszatérés rendjében és mítoszában látott csak elérhetônek,47 az a zsidóság számára –
éppen az egyes ember és a mindenkori történelmi közösség emlékezés közvetítette „fo-
lyamatos” egymásra találásának metszetében – a kezdettel és véggel határolt történel-
mi linearitás „itt és most”-jában már valósággá vált.

A zsidóság – saját vallási önfelfogásából következôen – egyszerre éli az életét a je-
lenben és a történelmi múltban, s az idô ekképpen lesz számára homogén és konti-
nuus, a kezdetektôl a legvégsô óráig. A pillanat nem válhat állandóvá vagy tartóssá,
hanem – éppen ellenkezôleg – az örök s az állandó az, amit Izrael spirituális népének
a pillanatban is meg kell próbálnia megragadni. Ennek egyik legfôbb eszköze a tudás
s a tudáshoz vezetô út, a tanítás, amelyrôl Buber ezt mondja: „A tanítás az, amely szö-
vetségünket élôvé és hatékonnyá teszi. Benne újra összekapcsolódva nyilvánul meg a kontinui-
tás és a spontaneitás, a továbbadás és a létrehozás. A tanítás maga az út. Egy könyv, egy tétel,
egy formula sem képes tartalmazni, semmi, ami létezett nem elegendô, hogy ábrázolja. Ahhoz,
hogy élô legyen és élet hassa át, a generációknak találkozniuk kell, melynek során a tanítás az
emberi összetartozás alakját veszi föl, és ezáltal az apánkkal való összetartozást élôvé és haté-
konnyá teszi. A tanítótól a tanulóhoz átpattanó szikrától megújul a tûz, amely a kinyilatkozta-
tás hegyét az ég szívéig emelte.” (DEUTERONOMIUM, 4,11.)48

A hagyomány szerint, amikor a római seregek elpusztították Jeruzsálemet, és a kul-
tuszközpontot, a Templomot a földdel tették egyenlôvé, a városból kimenekülô bölcs,
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Buber által újra megnyitott Freies Jüdisches
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