
A CHASSIDIM ELBESZÉLÉSEI Írta Martin Buber

Martin Buber, századunknak talán legnagvobb zsidó bölcselőle és teoló
gusa, a múlt évben, 1965-ben halt meg. Életének utolsó esztendeiben a jeruzsá
lemi egyetem tanára volt. Műveít most német fordításban több kötetben adták
ki. Egyiik legnagyobb hatású alkotása A Chassidim elbeszélései. "Chassidim'~

magyarul annyi mínt "jámburok", Értik rajta általában azokat a zsidókat, akik
az idegen, így a görög befolyással szemben is állhatatosan megőrizték az ősi

hagyományokat és a Talmud szellemét. BUJbemekebben az írásában, mínt
alábbi szemelvényeink is rnutatják, jellegzetesen nyilatkozik meg a zsidó okos
ság, jámborsáig és misztika.

A választás

Rabbi Nachum egyszer így szólt a körötte lévő Chassidimhoz: "Ha
egyszer összes bajainkat és terheinket szegre akaszthatnők és az öszes
ott lévőkből szabadon választhatnők ki azt, amelyik a legjobban tetszik,
mindenki a sajátját venné vissza, mert a többiét még annál is rosszabb
nak találná."

A kegyesség korlátai

Élt a városban egy ember, akinek jóságáról annyit beszéltek, hogy
amikor a nevét említették. mindenki hozzátette: ".a kegyes". Ez az ember
egyszer megbetegedett. Övéi megtudták. hogya városból néhányan Szte
pinestbe készülnek rabbi Nachumhoz, hogy áldását kérjék. Megkérték
ezeket, hogy "a kegyesről" is emlékezzenek meg a bölcs férfiú előtt.

Engedtek a kérésnek, s azokkal a cédulakkal együtt, amelyekre a maguk
nevét írták fel, egy olyat is odaadtak rabbi Nachumnak, amelyen a beteg
neve állt. Hozzátették, hogy ez a férfi messze földön ismert szigorú éle
téről és mindenki csak kegyesnek hívja. "Nem tudom - mondta ekkor
a rabbi -, mi az, hogy .kegyes', Apámtól sem hallottam ilyesmit. Úgy
gondolom, valami ruhaféle lehet, melynek külső anyaga a pöffeszkedés,
21. bélése harag, s a búskomorság fonala tartja össze."

Istenhez

Egyszer Szalmari félbeszakította imáját és így könyörgött: "Nem
akarom a Paradicsomct. nem vágyódom Eljövendő Világodra, egyedül
csak Téged akarlak."

Istenfélelem

Sussja így imádkozott egy ízben Istenhez: "Uram, oly nagyon szeret
lek, de nem félek tőled eléggé! Uram, oly nagyon szeretlek, de nem fé
lek tőled eléggé! Add, hogy féljek tőled, mint angyalaid egyike, akit átjár
félelmetes neved! .. ." Hamarosan meghallgatta imáit Isten és neve át
járta Sussja szívét, akár az angyalokét. Ekkor Sussja, mint a kiskutya,
bemászott az ágyalá,·s az állatok rettegésa hatotta át, míg végül felsikol
tott: "Uram, engedd, hogy megint csak mint 8ussja szeresselek!" És Isten
újból meghallgatta őt.
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Adámról

Sussja más alkalommal bátyját, a bölcs rabbi Elimelechet fa,c;T,F'1:
"Bátyám, nemde az álla szerit könyvekben, hogy minden ember lel;~~

Ádámba volt bezárva? Akkor pedig mi is ott voltunk, mikor megette az
almát. Nem tudom felfogni, miképp hagyhattam, hogy megegye, s te is
hagytad, hogy megegye." Elitnelech így válaszolt: "Engednünk kellett, s
mindcnkinok engednie kellett. Mert ha nem evett volna belőle, örökké
gyötörné a kígyó mérge. örökké azon töprengene: Csak ennem kell erről

a fáról, és Isten leszek, . , csak ennem kell erröl a fáról, és Isten leszek ..."

A szenvedés

Amikor rabbi Sohmelke és testvére Maggidhoz jöttek Meszritsből,

a következőt hozták fel: "Bölcseink olyan tanítást mondtak, ami nem
hagy nyugodni bennünket, mert nem értjük. Úgy tanították, hogy a
rosszért is dícsérjük az Urat, és köszönjük meg ugyanúgy, mint a jót.
Adj tanácsot, rabbi, miképp értsük ezt?" A Maggid így felelt: "Menjetek
a zsinagógába. Ott találjátok rabbi Sussját, amint éppen pipázik. Ű majd
megmagyarázza nektek." Elmentek a zsinagógába, és elmondták kérdé
süket rabbi Susajának. Nevetett: "Na, ti is éppen a legjobbat választottá
tok ki magatoknak! Máshoz kell fordulnotok, nem olyanhoz, mint én,
akivel soha semmi rossz nem történik!" Ök azonban tudták, hogy rabbi
Sussja életét születésétől a mai napig szükség és kín szővi át, semmi más.
Megértették, mit jelent a bajt szeretettel elfogadni.

A legszentebb

így szólt rabbi Lévi .Iizhak: "Nem szabad rosszat gondolnunk! Mert
az ember elméje a legszentebb, hiszen benne van a Frígyláda, a Törvény
kőtábláival, és aki rosszat gondol, az tulajdonképpen bálványt állít a
templomban. Ha azonban a vallásos férfiú imába merülve elmélyed és
nagy buzgóságában kezét az ég felé tárja, olyan ez, mint amikor a szen
télyben a cherubok a szárnyaikat a magasba emelték."

A piacon

A berdicsevi egyszer a nagypiacon járt. Látta az emberek forgatagát
és azt, hogy miridenkit a nyerészkedés szenvedélye ragadott magával.
Ekkor felment egy ház tetejére és lekiáltott: "Emberek, megfeledkeztetek
arról, hogy féljétek az Istent!"

Aldás és átok

Megkérdezte valaki rabbi Bunamtól: ,.Miféle különös átok az, amivel
Isten a kígyót sújtotta, hogy port egyék? Ha Isten olyan természetet ad
neki, hogya porból is táplálkozhat, inkább áldásnak hinném, mert min
denütt megleli az élethez szükséges táplálékot!"

Így válaszolt a rabbi: "A férfinak azt parancsolta az Úr, hogy arca
verítékével keresse kenyerét, s ha hiányt szenved, imádkozhat Isten se
gítségéért. A nőhöz úgy szólt, hogy fájdalommal szülje gyermekét, de ha
eljön a nehéz óra, imádkozhat Istenhez, hogy enyhítse kínjait. Tehát
mindketten Istennel vannak összekötve, és hozzá találnak. A kígyónak,
minden rossz eredetének. azonban mindent megadott Isten, hogy semmit
se kérhessen tőle. Így látja el Isten a gonoszokat olykor a gazdagság tel
jével."
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En vagyok az

Megkérdezték rabbi Bunamot: "Úgy áll az írásban .Én vagyok Urad,
Istened, aki kivezettelek Egyiptomból'. Miért nem az áll helvette: .En
vagyok Urad, Istened, aki az eget és a földet alkottam l'" Rabbi Bunam
így magyarázta: "Eg és föld? Ezekre azt mondta volna az ember, hogy
neki ez túl nagy dolog, ilyen Úrhoz fordulni nem merészkedik. Isten
azonban így szólt: ,En vagyok, aki kihúztalak a pácból, most aztán gyere
ide és hallgass rám!' "

A tökéletes úszó

Amikor a lencsnói rabbi fia még gyermek volt, látta egyszer a ver
kiji rabbi Jizhakot imádkozni. Elcsodálkozva futott apjához és megkér
dezte, miképp lehetséges, hogy egy ilyen szent férfiú nyugodtan és egy
szerűen imádkozik, az elragadtatás minden jele nélkül. "Aki rosszul
ú::jzik - felelte az apja -, annak hevesen kell mozogma, hogy a vizen
maradjon. A jó úszó az árra fekszik és viteti magát."

A csere

A vorkiji rabbi Jizhak mesélte: "Egy alkalommal szerit tanítómmal, a
lelowi rabbi Daviddal utaztunk. Távoli városkában időztünk éppen, ami
kor az egyik utcácskában hirtelen egy nő rohant neki és ütlegelni kezdte.
Azt hitte, hogy a férje, aki régesrég elhagyta. Amikor néhány pillanat
múlva kiderült tévedése, csillapíthatatlan sírásra fakadt. ,Nyugodj meg
- mondta rabbi David -, nem engem bántottál, hanem a férjedet!' Az
tán halkan hozzátette: ,Milyen gyakran ütnek meg valakit azért, mert
másnak gondolják, mint aki valójában 1'''

A kellemes álom

Egy dicsőséghajhászó férfi jött rabbi Bunamhoz, és elmondta, hogy
álmában atyja jelent meg előtte, és azt mondta: "Vezér leszel". A rabbi
szótlanul hallgatta végig az elbeszélést. Nemsokára ismét megjelent nála
az az ember és elmondta, hogy megismétlődöttaz álma. "Látom - mondta
ekkor rabbi Bunam -, hogy kész vagy cl vezérségre. Ha még egyszer
megjelenik álmodban atyád, mondd meg neki, hogy te már készen állsz
it vezetésre, most már jelenjék meg azoknak is, akiket néked kellene vc
zetned."

.\ gólyáról

A Jehudit megkérdezték: "A Talmud szerint azért nevezik a gólyát
chassidának, vagyis jámbornak, mert szereti övéit. Miért tisztátlan ma
dár mégis?" - "Mert csak az övéit szereti" - hangzott a válasz.

A legnehezebb

Egyszer azt mondta a Jehudi: "Nem nagy kunszt csodatcvőnek lenni!
Az az ember, aki egy bizonyos lelki magasságra hágott, meg tudja moz
gatni az eget és a földet. De zsidónak lenni - nehéz."
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