
· , 
ISTEN "IGAZOLASA" 
(KISÉRLET EGY TEODICEÁHOZ) IRTA: THEODOR HAECKER 

Az ember előbb vagy utóbb szembekerül a kérdéssel: Vajjon mi indíthat egy vég
telen, mindenható Istent arra, hogy szentháromsági boldogságának örökkévalósága 
ellenére világot alkosson időben és térben, tehát olyant, amely, anyagi lévén, a semmi
ségbe nyúlik, mindazzal a gyöngeséggel és határoltsággal együtt, ami szükségképpen 
hozzátartozik? És nemcsak ezt, hanem világot, amelyben bűn és vétek van, amit Neki 
előre kellett látnia, és mindaz a - fájdalmat és szenvedést és könnyeket illető - bor
zalom , ami ezt a térben olyan mérhetetlenül nagy és a csillagokhoz képest mégis olyan 
kicsiny bolygónkat betölti? Vessük fel a kérdést, mint emberek, akiket előbb vagy utóbb 
a bennünk lakozó értelem egyszeruen természettől fogva kényszerit erre - legalább a 
létnek egy bizonyos síkján! És arra a csodálatos dologra bukkanunk, hogy nem tetszés
szerinti, határozatlanul sok okát adhatjuk ennek, hanem csak három egész határozott 
természetű indítóokot, nem kettőt, vagy egy tucatot, vagy négyet, hanem egész pon
tosan hármat, amelyek hozzá még áttekinthető,benső hierarchikus rendben sorakoznak 
egymáshoz. A három lehetőség, amelyről szólni szeretnék, valamiképpen Kierkegaard 
három létkategóriájának: az esztétika, az etika és a vallás kategóriájának felel meg. 
De megfelel valamiképpen a szemlélődés hármas lépcsőjének is, amelyről szent Bernát 
szól: prima contemplatio est admiratio maiestatis, secunda est iudiciorum Dei, tertia est bene
ficiorum ipeiu«, a Teremtő fönsége, a Bíró igazságossága, az Atya irgalmassága. 

Isten, mint művész, a maga boldog játékára teremtette ezt a világot. Z6Vq na~s6~,
mondja Heraklitos. "Zeus játszik", és még a szent könyvekben is a világ teremtése és 
elrendezése a bölcseség boldog "játéka." Et delectabar per singulos dies, ludens coram 
eo omni tempore; ludens in orbe terrarum; et deliciae meae esse cum filiis hominum. 
Az emberben van egy érzékeny húr, amely könnyen megcsendül ennek az ősrégi dallam
nak a felhangzására. Nagy művészek mindig felfedeznek magukban valami, ha mégoly 
távoli hasonlóságot és rokonságot is a teremtő és művész Istennel. Tegyük fel - persze 
a feltevés lehetetlen, sohasem volt és sohasem lesz,-hogy valami magasabbrendűember, 
egy nagy művész, fájdalom és szenvedés, erkölcsi kísértés, bukás és felemelkedés nélkül 
élhetne - tehát, hogy áteredő bűn sohasem volt, - a labor improbu», arcának verejtéké
ben végzett munka, és - ami igen fontos - az isteni erények egyike, szeretet, nélkül: 
ez az ember megeIégedhetnék a világ teremtésének egyetlen hatalmas indítóokával, 
az esztétikaival. Annyira lenyűgöző ennek a teremtett világnak a szépsége. Megeléged
hetnék a szenvedélyes festő, akinek a szemében a világ, egészen a szellemiekig, csak 
szín és alak. Az építész, a nagy rendező a természet birodalmában. A zeneművész, aki a 
csillagok énekét hallja. A lírai költő, aki májusi hajnalori a madarak megszámlálhatatlan 
kórusának ujjongásában gyönyörködik és alkonyatkor csak egyetlenegynek az esti 
dalát hallja elzümmögni, mintha csak ez az egy maradt volna a földön. Az epikus, aki 
belemerül a patak csobogásának, vagy a tenger zúgásának a zenéjébe, aki egy leírhatat
lan pillanatban azt gondolja, hogy utánozhatja Istent, amikor az emberi életet, a böl
csőtől a sírig, egyben látja; mert Isten igy lát minden embert, minden pillanatban. A 
drámaíró, aki észreveszi a villámot, amely olyan sokak életébe belevág és meglátja a 
hirtelen fordulópontot. A tragédiaköltő, - nem. Vele megszűnik a világ teremtésének 
esztétikai megmagyarázhatósága. Műve számára nem is talál a természetben analógiákat, 
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hiszen ez feltételezi a bűnt, ha a szépség meg is marad. Mert a szép, amennyiben a léthez 
tartozik, megvan a pokolban is. Ezt igazolják Baudelaire költeményei, ezt bizonyitják 
Dostojewski démonainak felejthetetlen jelenetei. Még akkor is, ha a szenvedés alvajáró 
valami lenne, aminthogy az állatoknál kétségkívül nagy mértékben az, - a bűnnel
máskép áll a dolog. Vele a játék komollyá válik. A bűn mint valóság és a velejáró szen
vedés lehetetlenné teszi a világ teremtésének pusztán esztétikai magyarázatát. Az emberi 
szellem tiltakozik ellene. A nyilvánvalóság erejével tiltakozik egy teodicea ellen, amely 
Istent pusztán és csupán csak mint művészt igazolja. Már pedig hogyan lehetne az emberi 
szellem több, mint az isteni? Az esztétikai indítóok, a világ alkotása, mint művészremek,
lehet kísérőmotívum,tartozék, - és az is -, de sohasem a végső, amely az emberi szel
lemet és szívet ki tudná elégíteni. Különben nagyobb volna az ember a saját kínjában, 
mint Isten a maga örök boldogságában. 

Ti fényben jártok odafent,
Boldog lánglelkek,
Puha pázsitou !
Ragyogón isteni fuvallatok
Könnyen érintnek bennetek,
Mint a művész ujjai
Szent húrokat.
Miként az alvó gyermek
Élnek a mennyeiek:
Sorstalanul,
Szerény bimbóban
S.zűzen megőrizve.
Örökké virágzik 
Számukra a szellem. 
Boldog szemeik 
Örökké csendes 
Fénybe tekintnek. 
De nekünk a sorsunk 
Sehol se nyugodnunk. 
A szenvedö emberek 
Tünnek és buknak 
Vaktában az egyik 
Percből a másikba, 
Amint vízcseppet a szikla 
Sziklára dobálja 
Időtlen időkig a 
Bizonytalanségba. 

Ha ennek a költeménynek a felfogása megfelel a valóságos létnek, amelyben mind
annyian élünk, akkor az őrület, arnibe a költő esett, a legbarátságosabbnak nevezhető
Bors és már a keserűen és szomorúan félreismert Istenség ajándéka - egészen a boldog 
ébredés pillanatáig. Hogy mekkora ereje van a világ teremtése ezen esztétikai motívu
mának, hogy milyen könnyen és szinte magától értetődően teszi magáévá az ember, 
az is, aki nincs megáldva a szó szoros értelmében vett művészi érzékkel, mutatja Kant 
példája. Teodiceája nem mulasztja el mély benyomásként feljegyezni a fönség szépségét, 
elsősorban az éjszaka csillagos égboltjának csupán érzékelhető szépségét, természetesen 
a törvényszerű rend láthatatlan szépségének mellékgondolatával. Mégis, a kanti teo
dicea súlypontja a második lehetséges motívumon, az etikain nyugszik. 

A világ teremtésének tulajdonképeni célja - tárgyi szempontból - nem pusztán 
a mámorító remekmű, a játszadozó teremtő Istennek csaknem gyermeki boldogsága, 
aki nem tartozik felelősséggel a teremtéssol a teremtményeknek - úgy látszik - szük
ségszerűen adott, mérhetetlen szenvedésével szemben, sőt nemcsak a teremtmények
kel, hanem önmagával szemben is felelőtlen, mégpedig az egész teremtés tökéletes szép-
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sége és harmóniája miatt. A világ teremtésének tulajdonképeni célja Kant ki nem mon
dott teodiceája szerint a szabad erkölcsi személy kialakítása, aki - és itt van a téve
désbe rántó túlzás, bár egy igazság túlzása - csaknem teljesen függetlenül, az önmaga 
adta törvény révén elhárítja Istenrőla felelősséget és azt magára vállalja. Sorsa tulajdon
képen nincsen már, ö maga határozza azt meg, maga munkálja, sőt ő maga az. Tör· 
ténetileg véletlen az a nemrég feledésbe merült tény, amely velem ezeket a neveket 
em1ítteti, hogy Kant és a német idealizmus Fichtével a teremtésnek és a teodiceának 
ezt a motívumát különösen kihangsúlyozták. Magában véve, függetlenül a téves hang
súlyozástól, amelyet a német idealista bölcselettőlkapott, ez a második, etikai indítóok 
ünnepélyes igazságot fejez ki, amely elől az emberi szellem csak gyávaságból térhet ki 
és amelyet bűnbánó lélekkel újra és újra el kell ismernie: az ember teremtésének, mint 
Isten képmásának nagy misztériumát, a szabadság közlésének nagy misztériumát, 
amely szinte Isten kiüresítésének tetszik, olyan megmérhetetlenül nagy ez az adomány. 
Ebben a körzetben senki sem hivatkozhatik másra. Azt mondhatjuk, hogyha az emberek 
mindazt megtennék, amit vasárnaponként papjuk mond nekik, akkor a papok sem 
térhetnének ki az elől, hogy maguk is megtegyék, amit mondanak. De a világ terem
tésének ez a második motívuma éppoly kevéssé állhat meg önmagában, mint az első,

a művészi motívum. Igaz ugyan, hogy a súlyos probléma, amelyet a világ egy játszadozó 
művész-Isten szépsége és alkotásaként felvet és amely minderre csúnya árnyékot vet, 
ezen a második, etikai síkon világosabbá válik: a bűn és a büntetésből folyó szen
vedés világosabbá válik a szabadság titokzatos adományának fényében, amellyel a 
Teremtő az embert útrabocsátotta. Mert hiszen bűn semmiképen sem lehetséges sza
badság nélkül, helyesebben a szabadsággal való visszaélés nélkül. Ha valaki azonban 
a világ alkotásának ezt a második motívumát akarná az egyetlen, abszolút indítóokká 
megtenni, az még erőszakosabbnak látszanék a természettel szemben a józan emberi 
ész előtt és az értelemnek végül is vissza kellene utasítania, mint olyan magyarázatot, 
amely a világ Teremtőjének a l'art pour l'art elvét akarja tulajdonítani. Ez meghami
~[taná az embert. A gondolkozó ember számára éppolyan veszélyes következmények
kel jár ennek az etikai motívumnak az elszigeteltsége, mint az esztétíkaié. A veszély 
mindig nagyobbá válik, sőt végül is minőségbeli eItávolodássá mind a természettől,

mind Istentől. A természet elveszíti önértékót, amely a szabad személy mellett Isten
től kapott tulajdona és mindössze szabad vagy nem szabad akaratú döntések arénájává 
és romhalmazává lesz. Isten maga pedig fölöslegessé, sőt nemkívánatossá válik a fana
tikus etikai irány számára. Vannak manapság filozófusok, akik teljes komolysággal 
az emberi szabadság korlátozását látják az isteni vezetésben, akik az isteni kegyelmet 
az ember legnagyobb méltóságába, etikai autonómiájába való törvénytelen beavat. 
kozásnak fogják fel. Ezek a szörnyű elvonatkozások üres és puszta szakadékokat vág
nak az emberi szellembe, ahova mindenféle démon betörhet és be is tör. Azok számára 
azonban, akik kitartanak az értékek hierarchiája mellett, ez a második mező egy még 
nagyobb misztériummal áll magasabb fokon, mint az első: a szabadság misztériuma 
révén. Az ember nem báb, hanem szabadakaratú lény, közreműködhetiküdvösségén, 
de csupán bensőséges kapcsolatban a természettel és Istennel egyaránt: a természet 
kényszerűségével és ösztöneivel, Isten ítéletével és irgalmasságával, minden esetben 
valami kimondhatatlan, vissza nem térő konkrét cselekedettel. Itt minden elvenat
koztatás az igazság megcsonkitását jelenti. 

Miben áll azonban a világ alkotásának harmadik és utolsó lehetséges motívumar 
Abban, amit vallásunk és Egyházunk az egyedüli valóságos indítóokként tár fel: a 
szeretetben. Isten szeretetből alkotta ezt a világot, nem kényszerűségből, hiányérzet. 
ből, a szeretet ösztönének kiegészülésre szorultságából, mint ahogy a természeti erők
működnek, hanem a szent és szeretö akarat szabad elhatározásából, hogy önmagát 
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ajándékozza és közölje. Kétségtelen, hogy ez a kinyilatkoztatott igazság a beteg, vagy 
szerencsétlen, vagy megalázott, vagy talán éppen kétségbeesett emberben időnként
kétséget, vagy gúnyt, hitetlenséget, vagy káromló megbotránkozást vált ki; de éppen 
úgy kétségtelen, hogy a puszta emberi értelem, amelyeredeténél fogva természetes 
értelemben véve katolikus, amely természeténél fogva szeretetre van teremtve, ezen 
egyéni akadályok nélkül - tehát általában - semmi hiányt vagy kivetnivalót nem 
talál a világ alkotásának ebben a megokoláséban. Ez neki magát6l értetődik. Ez a motí
vum, csúcspontján nézve, nem szorul kiegészítésre. Önmagában, minden mástól füg
getlenül, elégséges. De ez azt is jelenti, hogy észszerű, úgyhogy a másik két indító
oknak, amelyekről szóltunk, az esztétikainak és az etikainak. nem mellé-, hanem alá
rendelt szerep jut a szeretet motívumával szemben: ezek módok, amelyekben a világ 
és benne az ember létrejöttek; a harmadikhoz mérve, amely egyedül abszolút, csak 
viszonylagosak. Mivel azonban maga Isten alkalmazta őket, transzcendentális jelentő
ségűek és mindegyikük a lét egy körét fejezi ki; a "gloriá"-ban ismét találkoznak. 
Itt nyilik tér az irgalmasság számára. Benne a hívő - és betegség, szegénység, szeren
csétlenség, megaláztatás sem akadályozza szükségképen - naponként kaphat ajándékul 
egy megcáfolhatatlan teodeieát a szeretet szálain húzódó isteni vezetés megingatha
tatlan bizonyosságú tapasztalásában, amelynek tényei ugyan rendszerint kimondha
tatlanok és közölhetetlenek, de mégis - Newman bíboros véleménye szerint - Isten 
igazi kinyilatkoztatásai ennek a kornak a számára. 

S most minden emberi teodiceának egy nehézségérőlszeretnék szólni. Egy pusztán 
bölcseleti és tudományos teodicea és az a hit, hogy azt pusztán bölcseleti síkon meg lehet 
alkotni, mindig a racionalizmus gyermeke, azaz olyan emberi szellemköré, amely Isten 
és teremtmény között, ha még oly nagy, de mégis csak fokozati és nem lényeges különb
séget ismer el. Igy járt el Bayle, aki olyan nagy hatást váltott ki a XVIII. század gondol. 
kodóiban, hogy azok - annak ellenére, hogy ellenszegültek neki - meghódoltak előtte,
mert ugyanarra az álláspontra helyezkedtek, abból pedig nem volt megcáfolható. Az 
önmagában zárt, teremtményi racionalizmus síkján "természetes" és "kinyilatkoztatott" 
igazságok antinómiákká válnak, elvesztik értelmüket. Természetesen, a manapság 
divatos irracionalizmus, amely minden többé-kevésbbé nehezebb tény előtt abbahagyja 
a gondolkodást és a mithoszt hívja segítségül, szintén kerékkötője a teodiceának. De, 
ha már tévedni kell, akkor a racionalizmus a nemesebb és emberibb tévedés. A raciona
lizmus figyelmen kívül hagyja a mísztériumot, amelynek értelmi megismerése és valósá
gos megragadása nélkül az igazi teodicea már előre is hiú és sokszor kínos vállalkozás. 
A racionalizmus ugyan ismeri még a "rejtély"-t. De a rejtélyek azért vannak, hogy meg
oldjuk őket. S ha meg vannak oldva, megszűnnek lenni. A titok, a misztérium titok, 
misztérium marad még kinyilatkoztatása után is. Ehhez az általános jellegű nehézséghez 
járulnak még súlyosbítólag az egyes népek és fajok, vagy akár egész kultúrkörök, - ame
lyek nemcsak egy népet, hanem többet foglalnak egybe, mint pl. a nyugat, a buddhiz
mus, vagy konfuciánizmus, az orosz kultúrkörzet, a zsidóság - különböző Iétkategóriái. 
Még ezek a különböző létkategóriák is sokszor útban, fejlődésben vannak, amíg a hit 
meg nem lágyítj a, vagy fel nem oldja őket. Az oroszok pl. abban hibázhatnák el a teo
diceát, azaz azért nem férkőzhetnének Isten valóságos létének közelébe - mert hiszen 
ezt jelenti: teodiceát alkotni; illetve helyesebben: teodiceát alkotni annyi, mint Isten
től magától kapni azt - az oroszok tehát ott hibázhatnák el a teodiceát, hogy a bűnt
megfosztanák valóságos értelmétől és emberi gyöngeségben engednék szétfoszlani. A 
buddhista azért vétené el a teodiceát, mert tagadja ennek a világnak a valóságát, amely 
változandónak van teremtve, és ezáltal tagadja Isten valóságos teremtő hatalmát és a 
teremtés valóságos megtörténtét, A kínai ezért hibázná el a teodiceát, mert nemes és 
bölcs et.icizmusának börtönfalától egyáltalán nem látja meg a semmiből való teremtéli 
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lenyűgöző fenségét. A zsidó - mindíg az észelvűség keretein belül értjük - ott hibáz
hatna, hogy Istenben a jogásztól és a törvényhozótól és a kazuistától nem látna meg más 
semmit. Már most miben áll a nyugati ember különleges létkategöríája, legyen az görög, 
vagy római, vagy kelta, vagy germán - a szlávok közül minden bizonnyal a lengyel 
és a cseh tartoznak ide? Úgy gondolom, a tragikus világnézetben. A mi világnézetünknek 
ez az utolsó, legmakacsabb létkategóriája a kinyilatkoztatás eMtt, ez minden mithoszunk
nak és mitholögiánknak uralkodó eleme. Lehetségesek más mithológiák, amelyekben 
nem uralkod6 elem. Ezekbe épúgy tartozik a diadalmas hős, mint a szenvedő hős. Ez a 
létkategória tehát az utolsó akadály számunkra, nyugatiak számára, de egyben utolsó 
próbaköve is az igazi teodiceának. A teodicea, mondottuk, ősrégi dolog, az ember és 
csakis az ember ügye. Az angyalok megfelelnek nekünk anélkül, hogy ők maguk felten
nék a kérdést. Lehetnek idők, amelyekben valami ősrégi dolog új oldalról mutatkozik, 
a hangsúly eltoIódhatik; a tragikum nem új oldala a teodieeának, mégis ma mint új 
oldalra mutatnak rá, a figyelem központjába állitják, lázas sürgetessel hajszolják, poli. 
tikailag és léttanilag kirívóan és széles körben hangsúlyozzák, accent circonilee-ezei. 

Egy teodicea, amely nem tud megbirkózni a tragikummal, fércmű. Már most a 
modern teodiceában maga Isten sem tud megbirkózni valamivel; Leibniznél nem tud 
megbirkózni az örök törvényekkel, a vérités éternelles·ekkel, amelyek mintegy Istenen 
kivül és fölötte állnak és amelyeknek Isten tragikus végrehajtójává válik, annak ellenére
és ez a tragikus - hogy gyakran másként szeretné, Schelernél és nagyon sok más modem 
filozófusnál, akik belőle élnek, Isten még saját vágyaival sem tud megbirkózni, ami 
persze a tragikum legalantasabb fajtája és alig érdemli meg ezt a magasztos nevet. 
Egy teodicea, amely nem tud megbirkózni a tragikummal, nem Istent, hanem a semmit 
igazolta. Mert a tragikus emberben lappang valami titkos öntetszelgés, valami titkos 
"más lenni nem akarás", tehát visszájára fordított magafentartása a létben a semmi
nek, amelyből az ember teremtődött. A tragikus emberből hiányzik az Isten iránti 
feltétlen odaadás. A tragikum az áteredő bűn következménye, különleges szemszögből
nézve. Ilyen szempont több van. Persze, annyi bizonyos, hogy egy teodicea, amely a 
tragikumct nem érinti és tudatlanra veszi, a mi szemünkben, nyugatiak szemében 
gyerekesség. És természetesen nemcsak a mi szemünkben. nyugatiakéban, hanem 
minden emberében. Mert az általam megkülönböztetett létkategóriákban sokféle nép, 
faj és kultúrkör él és az én megkülönböztetésern nem azt akarja mondani, hogy ezek 
nem egyeznek egymás között lényegileg abban, ami közös tulajdonsága az egyetemea 
emberi természetnek és hogy minden mással szemben elszigeteltek és megértés nélküliek. 
Ha ez igy lenne, hogy tudnék egyáltalán különbséget tenni és ezt feltérnit Különböz
tetésem csak annyit akar mondani, ezt azonban mindenesetre teljes határozottsággal, 
hogy ezek a különböző létkategóriák elégségesek ahhoz, hogy az emberiség történetét 
tragikussá tegyék, még pedig tudatlanságból és bűnből eredő félreértésekkel, úgyszólván 
véges különbségek végtelenül szenvedélyessé tételével. A tragikumot, a keserűségnek
ezt a kelyhét, amelyet az áteredő bűn a teremtményi voltunkból fakadó gyöngeséggel 
együttműködve nyujtott számunkra és amelyet bűneink mindig színültig töltenek, 
ki kell ürítenünk az utolsó cseppig, anélkül azonban, hogy az öncsalás és öntetszelgés 
mámorába essünk. Nem szabad ugyanis azt gondolnunk, hogy ez a kehely és ez a kese
rűség a gethsemani kertben és a keresztfán végbement szenvedés isteni titkával azonos. 
Ebből sohasem sikerült az ókor és a pogányság értelmében vett abszolút tragédiát 
alkotni. Amit ebből alkotni lehet - és ezt a hivő nép a maga ösztönös biztonság. 
érzetével sohasem ismerte félre - az misztériurn és passziójáték. A tragikum az igazi 
pogányság, az ókor stigmája, akár a görögöknél, akár a römaiaknál, akár a keltáknál, 
és minél erősebben hangsúlyozza egy szellem a tragikum megoldhatatlanságát, annál 
inkább válik újra. pogánnyá vagy annál inkább marad pogány. Csupán a zsidóság állott 
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a tragikum ezen általános emberi kategóriája fölött. Annak a korai és különös kinyilat
koztatása folytán, aki mondotta: "Én vagyok, aki vagyok." Erre a tényre nem szoktak 
ügyet vetni. Pedig a zsidó nép története, leegyszerűsítve a pogányokéra - amit meg 
lehet tenni - bőségesen szolgáltatna anyagot. Csak Dávidnak, az Isten szíve szerint 
való királynak az életében! Ez egyike a legfontosabb különbségeknek zsidók és po· 
gányok között, mielőtt beléptek az Egyházba. A zsidók az Énekek énekében és a zsol. 
tárokban úgyszólván mellékesen, anélkül, hogy szándékukban lett volna, anélkül, 
hogy "művészet"-re egyáltalán gondoltak volna, megteremtették a nyelv legmagasabb 
fokon álló művészetét, amelyet az emberiség ismer. És nekik volt a legdrámaiabb tör
ténelmük és még ma is az és az lesz mindvégig, de nem írtak egyetlen egy tragédiát 
sem, mert a Szentírás nem tragédia, vagy helyesebben minden tragédiát felülmúl. Több, 
mint Aischylos és Shakespeare együttvéve. A mítikus alakok közül, akik az ifjú Kier
kegaard képzeletét foglalkoztatták: Faust, Don Juan és Ahasvérus, csak az első kettő

tragikus figura, Ahasvérus nem. Nekünk, az Egyházba lépett pogányoknak, vérünk
ben van a tragikum és nehezen verjük ki agyunkból. Sőt áll rólunk, hogy akiben ez 
nincs meg, az vagy megkerüli és akkor hiányzik valami belőle, még ha az a valaki Goethe 
is, vagy pedig gyáva, hacsak nem a kinyilatkoztatás világánál kerekedik föléje. Ter
mészetünk, mielőtt még hatalmába ejtené a kegyelem és még azután is, bár nemesebb 
értelemben, tragikus természet. De meg kell vele birkóznunk. Egy teodicea, amely nem 
tudja megérteni, hogy nemcsak az égben és a boldogságban oldódik fel a tragikum, 
hanem a pokolban is és az örök kárhozatban is, az nem Istent igazolta, hanem a semmit; 
az a semmi igazolása, nem pedig a lété, Az ördög azonban nem tragikus hős, arnivé 
nagy angol költők próbálták megtenni. 

Talán különös kijelentésnek látszik, ha azt mondjuk, hogy Leibniz teodiceája 
tragikus. Hiszen az általánosan elterjedt vélemény szerint valósággal gyerekes, sőt

büntetendő optimizmus jellemzi. De Leibniz optimizmusa csak egy mélységes tra
gikum síma felszíne. A híres tétel, hogy ez a világ minden lehető között a legjobb, 
csak egy - művész és lángész kezeszötte - köpönyeg, amely eltakarja a mélyebben 
rejlő, abszolút tragikus mondatot, hogy maga Isten számára volt lehetetlenség egy 
jobb világot teremteni, akkor is, ha akarta volna. Isten lényege úgy áll a vérités éter
nelles-be kövülve az Isten akarata fölött, amely talán másként szerette volna tenni, 
mint az ókori fátum. Isten egysége itt tragikusan szétszakad, mintha örök szent akarata 
nem lenne azonos örök szent lényegével. A tragikum ezzel magának Istennek szent 
lényébe tolódik át, az egész örökkévalóságra, megváltoztathatatlanul. Isten tragikus 
személy - ki váltsa meg Oa És, ha Isten tragikus személy, akkor nem kerülhető el a 
következtetés, hogy valamilyen értelemben vétkes személy is, mert semmiféle tra
gikum nem képzelhető el a bűn valamilyen foka nélkül. Akkor persze szükségképen 
gyönge személy is és nem 8zükség8zeríl. Ura mindennek és Önmagának, mindkettő a 
tragikumhoz tartozik. A bűn az volt, hogy elhagyta önmagát és "szabad folyást en
gedett a dolgoknak". A gyöngeség abban áll, hogy Isten számára is vannak olyan dolo 
gok, amelyek - szabadjukra engedve - nincsenek a már csak hatalmas és nem minden
ható Úr kezében. Ez Schelemek és a nyugat valamennyi homályos mithosának a nézetc. 
Világos, hogy itt valami nagy kétségbeesés lappang, hiszen mi is adhatna erre inkább 
okot, mint az, hogy Isten maga is kétségbeesik: nem tud más világot alkotni, csak 
ezt, a minden lehető között legjobbat, amely pedig annyira tele van szenvedéssel és 
hiánnyal, vétekkel és gonoszsággal és bűnnel; világot, amely Jakob Burckhardt szerint 
történelmének minden lapjával azt tanítja, hogy újra és újra a gonoszság és az aljas. 
!!lág diadalmaskodik, amelynek nagy költői éneklik és panaszolják, hogy mindig a nemes 
szívek törnek össze, Learé és Cordeliáé, az üresek azonban zavartalan egyformasággal 
ütik tovább is a taktust. A lisszaboni földrengés után, amely egész Európát megren-
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ditette erkölcsileg, Voltaire "Candide"-jében egy igen tehetséges bohóc módján drasz
tikus tréfákkal rántotta le a köpönyeget a lebnizi teodíeea optimizmusáról és ezzel 
feltárta egy ilyen teodicea képtelenségét. A nagyszabású gépezet tárgyi tökéletessége 
és összhangja - és Leibniz számára ez a világ: machina ma:l:'Íme admirabili«, Isten 
pedig ennek a gépezetnek a tervezője, architeete de la machine de ['univers - tárgyi 
tökéletessége és összhangja még csak egy fogfájásra sem méltó; egy világnak, amely
nek szerzője csak egy legfőbb építész, vagy órás abszolútumig fokozott ratio-ja, még 
az ember teremtett szelleme is, aki képes önmaga megismerésére, fölötte áll, mert ezeken 
a tudományokon kivül a létező és a létezés egészen más mélységeit is ismeri: szellemi 
szabadságában, amely tulajdona, mondhatja, még akkor is, ha valójában nem is tud 
rajta változtatni: egy ilyen világnak nem volna 8Zabad létezme. És ez valami megvéltés
féle, mert ezzel ugyanakkor az is ki van mondvs, hogy nem 'gy létezik. Mert az ember 
értelme átláthatná ezt, Istené nem? Az ember kutató lelke tud mindig olyan magasra 
emelkedni, hogy csak a feltétlen titok, misztérium előtt, csak maga a "megfoghatatlan" 
előtt kell meghajolnia, nem pedig valami nagyszabású gyerekjáték előtt vagy valami 
nagy gépész és órás határtalanul bonyolódott óriási órája előtt és persze valami ördögi 
művész mámorba ejtő remekműve előtt sem. Annyira "Istentől elhagyva" nincs nagy 
költők szelleme még a kétségbeesésben sem, hogy ne ismernék fel Istennek egy lényeges 
tartozékát, a boldogságot, amelynek léteznie kell! Hogyan érhetnők azt el máskülön
ben mi magunk? Hiszen "csinálni" mi nem csinálhatjuk, még mi, teremtő újnémetek 
sem, akik olyan sokat csinálunk! Annyira Istentől elhagyva nincsen a nagy költők
géniusza még a kétségbeesésben sem. Ezt zengi Hölderlin aorsdale, ezt Kleist versei: 

Az ember lehet nagy, hős a szenvedésben, 
De isteni, ha boldog. 

A tragikum, amely az áteredő bűnnel és az emberi gyöngeséggel került a világra, 
és amelyet ma szinte mísztikus módon különösen nálunk, németeknél. minden lét al
kotóelemének tekintenek, a benső isteni életnek és következéBképen a teodiceá:nak sem 
kategóriája. 

És mégis: a tragikum, úgy, amint van a világ ebben a naprendszerben, e világ 
igazi titkának végső kifejezése (az ember szemszögébőlnézve), sebezhetőségéreés sebére 
való rámutatás és annak nyilvántartása; sebezhetőBégének,amely természetünk gyenge· 
ségo, sebének, amely eredendőbűnünk és vétkességünk. A tragikus világnézet (az ember 
szempontjából) a tökéletesség egy fajtája, éppen azért, mert nemcsak a világ tökélet
lenségét, hanem vétkességét is hirdeti. Arra a csodálatos dologra bukkanunk, hogy 
ugyanazok a hiányoeságok, amelyekről az előbb azt mondtam, hogy végét vetik egy 
igazi teodicea lehetőségének, az igazi tragédiát is lehetetlenné teszik. A tragikum nem
csak hiányt tételez fel, hanem létünk teljességét is, és ösztönaserüen, vagy tudatosan, 
létünk alapjait és alkotóelemeit is. Aki a bünt gyöngeséggé higítja fel és nem külön
bözteti meg egymástól ezt a két misztériumot, az nem is élhet át és nem is irhat igazi 
tragédiát, mert a tragédia feltételezi a bűn valóságát. A bűnböl él. Nélküle nem is lehetne. 
Aki ezt a világot csak ábrándnak minősíti és nem egy legvalóságosabb Isten valóságos 
alkotásának, az nem is élhet át és nem is írhat igazi tragédiát, mert a tragédia felté
telezi ennek a világnak a valóságát. Egy megismert ábrándot komolyan venni, - csak
nem azt mondtam, tragikusan venni, mert a tragikum komolyság és mindkettő csak 
a valós léthez illik - nem tragikus, hanem nevetséges dolog. Aki ezt a világot a haszon
elvüség, vagy akár a nemes megértés, vagy véges életbölcseség számitáBává higítja 
fel, az nem élhet át és nem írhat tragédiát, mert a tragédia feltételezi minden efféle 
számításon túl erők és hatalmasságok fenségét. Hiába állitja valaki ezt a világot vég. 
telenségig sokasodó törvények hatalma alá, mindig akad egy vagy más eset, amely 
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nincs beskatulyázva· a meglévő törvényekbe : ezek szükségképen újakat kivánnak és 
igy menne ez in infinitum. Az ilyen sohasem élhet át és sohasem írhat tragédiát, 
mert a tragédia feltételezi a jog egy titokzatos, az embernek felelősséggel nem tartozó 
forrását és néma fájdalomban és megadásban és nemtudásban panaszkodik az igazság 
be nem teljesülése miatt ebben az életben ... Ez természetesen a tragikum végét je
lenti: az igazságosság beteljesülése és minden rnértéket meghaladó beteljesülése abban 
Bo szeretetből és miBericordiából szőtt harmadik teremtésben, amely harmadik teremtés 
magának Istennek közlése, egy isteni titok teljesülése, amelyet az ördög elárult és 
profanizált: eritiB BÍC'I.á DeUB. Krisztus szenvedése azért áll a tragikum felett, mert Ö 
ártatlan. Az ember azonban sohasem állította, hogy a tragikus hős minden bűnnélkül
való. Ebben áll a döntő különbség. Sohasem fogalrnazták meg rövidebben és találób
ban a tragikumot, mínt abban Bo címben, amelyet Kierkegaard írt saját tragédiája 
homlokára: Bűnös - nem bűnös T Csak az a tragédia teljes, csak az a tragédia tölti 
be hivatását fogalmával egyenlő mértékben, amely a bűnös - nem bűnös között tá
tongó szakadékot nem tölti ki, hanem tátongva hagyja. Megjegyzendő, hogy még itt 
is egy Istenre és megváltásra váró és egy bukott, alantas tragédia rejlik. Amabban 
az ember az alsóbb régiók vonatkozásában bűnös, felsőbbekében - míndezt viszony
lagosan értve - ártatlan; ebben azonban ártatlan marad az alsóbb régiók vonatkozá
sában - látszólag, mert a valóságban a mérleg serpenyői nem kerülnek egyensúlyba 
és bűnös a felsőbbekében.

Most nem akarok ezzel a tulajdonképeni tragikummal foglalkozni, csak arra szo
rftkozom, ami míntegy a tragédia anyagát teszi és amellyel össze azokták cserélni: a 
szenvedésre. A szenvedés nem azonos a tragikummal - a tragikumon innen is van 
szenvedés, az állat szenvedése, és a tragikumon túl is, t. i. az iBteni szenvedés és a 
benne résztvevő önkéntes emberi szenvedés, a beata passio (egy tragikus hős, vagy 
szenvedő sem szenvedett valaha is boldogan) - bár szükségképeni vonatkozásban áll 
a tragikummal, annak minden formájával, annak minden Iépcsöfokával, amelyek a 
fizikai fájdalomból kiindulva, a lelki szenvedésen keresztül, egész a kétségbeesés tisz
tán szellemi fájdalmáig nyúlnak. 

Ha az apologetika elsősorban hitünk védelme, akkor a teodieea valami más: 
Isten igazolása, Lehetséges efféle vállalkozás egyáltalán a hit világán innen T A szere
tetből alakult hitnek már nincs szüksége teodiceára. A szent ember életében már rég 
felszívta ezt a problémát az Isten közelsége, aki saját magának igazolása, kivéve, ha 
ez a szent ember egyúttal tanító is. Valóban, az Egyház szent tanítói megfeszített erő
vel fáradoztak a teodiceán, Mert a gyöngék és azok számára, akik mindössze annyira 
jutottak a hitben, hogy keresik azt, a teodicea ma ismét, éppen úgy, mint az Egyház 
elad századaiban, nagy és kínzó probléma. Teodiceát követel a világ, gyakran nem is 
tudatosan és az egész probléma ismerete nélkül. Istennek igazolnia kell magát. MiértT 
Részletekben talán szétágaznak a feleletek, elvben azonban valamennyien megegyez
nek. Az Általa alkotott világ bajaiért és szenvedéseiért. Senkisem tagadhatja ezeket 
a bajokat és szenvedéseket, a legkevésbbé tagadja Isten maga. Kezdjük a fizikai fáj
dalommal. Ez nem megvetendő ellenvetés. Sőt rettenetes nehézség lenne, ha pl. a. 
csecsemő, vagy az állat fájdalma ugyanaz lenne, mint az érző, a legvilágosabb tudatú, 
emlékezni tudó és az elkövetkező fájdalomtól félő és arra váró ember fájdalma volna, 
ha fájdalom egyenlő lenne fájdalommal. Már most ez nyilvánvalóan nem így van. Rész
leteiben lehet rajta vitatkozni, az egészet tekintve nem. Még a Iegalacsonyabbrendű,
visszataszító külsejű állatoknál fel kell tételeznünk sérüléseket, amelyek a legcsekélyebb 
fájdalmat sem okozzák. Ez kétségkívül fokozódik a magasabb idegrendszerű állatok. 
nál. És akkor kezdetét veszi a probléma. Köztudomású, hogy Descartes iskolája lU 
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érzést. egyáltalán elvitatta az állatoktól, tisztára. gépeknek és automatáknak tette meg 
öket. Ez a számunkra ma csaknem megfoghatatlan lehetetlenség, amely úgy tűnik
fel előttünk, mint valami szatirikusnak a karikaturája a tökéletesen élettávoli raciona
Iizmusról, általában véve egy téves metafizikában gyökerezett. Egyikük azonban egy 
teológiai érvet is felhozott, és ez erősen belémvésődött, olyannyira, hogy még évtize
dek multán sem tudtam róla elfeledkezni, bár régóta. nem tudom, kitől származik. 
Valaki minden ok nélkül, még csak nem is szadista élvezetből. korbáccsal verte a kutyá
ját. Egy józanul gondolkozó ember közbelépésére, hogy hiszen a vonító kutya valóban 
érzi a fájdalmat, így felelt: "Hogyan érezhetne egy állat fájdalmat, mikor Isten nem 
adott neki halhatatlan lelket ?" Ez az ember a maga érthetetlen, a természet életével 
való együttérzés hiányával mégis felkeltette rokonszenvemet : meglátta a teodicea egy 
problémáját - az állatok azenvedését -, még ha úgy kezelte is azt, mint egy drót
szakállú filozófus. Mit szóljunk rni ehhez? A felszínen mozogva először is visszatér
hetünk a már emlitett érvünkre. a fájdalom fokaira. Azt mondhatjuk, hogy még a 
komplikáltabb szervezetűállatoknál sem érheti el a fájdalom azt az intenzítást, amelyet 
az embernél. Mert a fizikai fájdalom egészen másként minösül az ember szellemi volta 
folytán. Az állat, a magasabbrendű is, közelebb áll a növényhez, mint az ember, vagyis 
álomszerű életet él, mint az emberek között a beteg alvajárók. Lehetnek körűlmények,
amelyek révén az állat fájdalma úgy aránylik egy magasfokú öntudattal rendelkező
idegbeteg ember folytatólagosan, talán hónapokon át tartó fájdalmához, mint az ilyen 
valóságos emberi fájdalom ahhoz, amelyet valaki rossz álmában álmodott. Itt tág tere 
nyílik a kutatásnak is. De hozzájárul más valami is. Évekkel ezelőtt tanuja voltam 
egy jelenetnek: az autó kutyát gázolt. Ez a kép úgy belevésődött az emlékezetembe, 
mint valami pillanatfelvétel: a hatalmas kocsi, a szemüveges vezető, aki mitsem .tö
rődve a dologgal, továbbszáguldott, a jajveszékelő asszony, akié a kutya volt - nyirott, 
sőt kopaszra borotvált snaucer -, a forró júliusi nap, a poros út, a felsőbajorországi
városka csöndes, fehér házai, a vasárnapi csönd - mert vasárnap volt -, a sétálók 
ma már rég divatjátmulta ruhájukban pompázva; mindennek térbeli és szellemi közép
pontjában azonban a kutya, de ez - erről meg vagyok győződve - csak azért, mers 
a kimúlása előtti utolsó vonaglésaíban, föltétlen és megingathatatlan bizonyossággal, 
élvezetből fakadó rándulásokat ismertem fel. Ebben később tömegével erősítettek meg 
más megfigyelők hasonló tapasztalatai. Magam is átéltem, hogy az utolsó tudatos pil
lanat egy másodperc törtrésze, az elviselhetetlen; önmagát vádoló fájdalom és a tudat 
elvesztése között - amihez a fájdalom végül is vezetett - olyan volt, mint valami 
megvált6 jóérzés, jóságos karokban való feloldódás. Tehát nagyon is lehetséges, hogy 
az érzéki életben, amely az állat sajátja, a Teremtő dicsősége a halál magasztos tényé
ben minden fizikai fájdalmat - az állat érzésképességének fokához mérten - nem
csak a halál sötét feledésébe süllyeszt, hanem valóségosan meg is semmisít, és így az 
állati halál is Űt dicsőíti az élvezet utolsóként fellobbanó lángjában. Ezzel a Teremtő
ismét pótolna mindent, ami fájdalmat az ember esetleg okozott az állatnak, mert lehe
tetlenség volna egy teodiceában Istennek tulajdonítani azt, amiben az ember volt ludas. 

Eddig juthat el egy teodicea a természetes ész teol6giáján belül. A hit utáni gon· 
dolkodás tovább megy. Visszaemlékezik bizonyos állatoknak jóban és rosszban betöltött 
kikutathatatlan szimbolikus jelentőségére az üdvösség történetében. Ez utóbbinak ere
dete nem akármilyen és az állatokat olyan világosságba emeli, amelyhez a mi szemünk 
gyenge: a kígyót, a bárányt, a galambot, a kakast, a sast. Ez a hit után kezdődőgondol
kodás azonban emlékezik bizonyos szentek élményeire és tapasztalataira is, elsősorban
természetesen Szent Ferencéire. amelyek arra tanítanak bennünket, hogy a dolgok igazi 
rendjében, a szentben, az állatok sokkal magasztosabb szerepet töltenek be, mint ami
Iyent egy bűnösökbőlálló világ bennük felismer, vagy elismer. Nemes voltuknak -- amely 
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abban áll, hogy örömet és fájdalmat éreznek - a megmagyarázására és megértésére az 
emberi képesség elégtelennek bizonyul. Magasztosságuk. révén bevonulnak magának 
Istennek megfoghatatlan és elrejtett titokzatosságába és egy új világ új teremtésének 
igézetébe. Emberi képesség ennek a megmagyarázására és megértésére, mondom, elég
telen, mert lefelé is van antropomorfizmus, nemcsak fölfelé. Nemcsak az angyalokat, sőt
magát Istent is képzeljük el emberek gyanánt, hanem azt is, ami alattunk van: a növé
nyeket és az állatokat is emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel. Mégis, az állatok egészen 
más lények és minél alacsonyabbrendűek,annál idegenebbek számunkra. Eleinte meg
ismerhetőkugyan valami ősi hasonlóság révén, - különben a lét egysége szét lenne rom
bolva, még pedig olyan fokban, hogy kétségbe kellene esnünk, - de azután mégis csak az 
analógia, azaz a lényegesen benső arányosság által. Vagy több közös vonásunk van a 
cserebogárral, a hangyával, mint az angyallal? J!jrthetőbbekszámunkra? Még akkor is, 
ha azon a véleményen lennénk, hogy cserebogárral, vagy hangyával gyakrabban talál. 
kozunk, mint angyallal (ami nem látszik bebizonyított dolognak), még akkor sem ért
hetöbbek. Hiszünk a test feltámadásában. J!js a nyolc boldogság közül az egyik erre vo
natkozik. Beati mitee, quoniam ipsi pos8ideb'Unt terram, boldogok a szelidek, mert ők
birják a földet. A földet! Az újjáteremtett földet. J!js ennek a földnek a mezőin ne lenné
nek liliomok, ennek a földnek nem lenne szántóföldje, kenyere, bora? Állatjai? Hitünk 
ágazatairól naponként kellene elmélkednünk. Hatalmas és egyúttal gyengéd titkok van
nak elrejtve bennük. Azonban nem teljesen, azaz a hit, remény és a szeretet számára is 
elrejtve. Az állatok szenvedését illetően is itt van előttünka kinyilatkoztatás. 

Végül megkérdezem láthatatlan hallgatömat, aki elkísért engem, sőt, aki az én 
meghfvásomra jött velem, hogy a maga részéről, mint saját kegyelméből való lázadó, 
vagy mint adv0cat'U8 diaboli, ellenvetéseket tegyen. Máris int nekem és azt mondja: 
kérem, ha lesz valami mondanivalóm, majd jelentkezem. Ebben állapodtunk meg. 
Állatok tulajdonképen nem érdekelnek különösebben, természetesen a kígyön és még 
néhány máson kívül, amelyek az én titkaim. Engem az ember érdekel, tulajdonképen 
csak az ember és itt persze mégis szeretnék valamit megjegyezni. Azt mondotta, hogy 
Istent fel kell mentenünk, ha az állat emberi gonoszság folytán szenved. Ez világos 
abban az esetben, ha Isten is csak olyan, mint az ember. De itt már elköveti azt a nevet
séges hibát, amelyet Önök, apologéták, mindnyájan elkövetnek, tudniillik: ott fejezik 
be a gondolkodást, ahol tulajdonképen el kellene kezdeniök. Kérem szépen, nem Isten 
teremtménye az ember, aki az állatokat kínozza? Legyen hát egyszersmindenkorra 
óvatos és őrizkedjék antropomorfizmusoktóI. Isten egészen más. Ö törvényszegőinek,
tagadöinak, lázadóinak is a valóságos Teremtője. Miért teremtette hát akkor öket? 
Lássa, itt kezdődik a gondolkodás. Minden más, gyerekek számára való katekizmus. 
És Ön azon fog hajótörést szenvedni, hogy csak gyerekek és vénasszonyok számára 
való teológiája van és nem veszi észre, hogy felnőttek és férfiak számára való teoló
giára is szüksége lenne. De majd ismét jelentkezem és meg leszek elégedve, ha a végén 
válaszol nekem, amikor már kiderült, hogy minden fáradságosan szerzett diadala vere
ség volt. - Helyes, hagyjuk hát egyelőre!

Még mindig a fizikai fájdalomnál tartunk, amelyet elég világosan el-tudunk válasz
tani és meg tudunk különböztetni lelki, sőt szellemi fájdalmaktól, bármilyen változa
tosa.n kapcsolódjék is velük. Miért gondolta hát az az e világra szegzett szemü racio
nalista, hogy az állatnak egyáltalán nem volna szabad fájdalmat éreznie, ha Isten 
igazságosságát és jóságát biztositani akarjuk, hiszen ugyancsak ö előtte nem tűnt, fel 
problémának az a tény, hogy az ember elszenvedi a fizikai fájdalmakat, még pedig 
gyakran a Iegszörnyűbbeket, Ennek az oka kétségkívül abban rejlett, hogy ez a racio
nalista., minden észelvüsége ellenére, még annak a hitnek a hatása alatt állott, hogy az 
embemek halhatatlan lelke van, amely ismét mindent helyrehozhat. Ez véleményé-
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nek az alapja, de ezenfelül (mert hiszen ez magában véve nem lenne elégséges) az a 
hit, hogy az ember az áteredő bOO hatalma alatt áll és hogy szüntelenül vétkes Pascal 
szava szerint: Dieu serait injuste, si nous fl'étions pa8 coupabks, Isten igazságtalan 
volna, ha nem lennénk bűnösök, Láthatatlan hallgatóm most fülembe súgja: Egy 
újsághírt olvastam ma. Fiatal szülők négyesztendőskislányukat egy év leforgása alatt, 
tehát lassan, céltudatosan, a. szó azoros értelmében halálra kfnozták. A részleteket el
engedem Önnek. Egyébként egész gyüjteményem van hasonló újságcikkekből. Rendel
kezésére állnak, ha netán érdekelné. Hiszi Ön, hogy az a. gyermek háromesztendősko
rától négyéves koráig csupa halálos bűnnel terhelte meg a. lelkiismeretét és ezek ma
gyarázzák meg szenvedéseit? Most semmi szükség arra, hogy az apologetika gólya
lábaira álljon. A végén, Tisztelt Uram, a. végén ismét jövök, akkor kérem majd számon 
a választ. - Nem okos dolog magától, válaszolom én neki, hogy csak a. végén jön. A 
végén, a végén egész biztosan Ön fog veszíteni, - Ön egyáltalán csak bizonyos ideig 
tud nyerni, csak az út közepén, amennyiben az időt örökkévalósággá teszi, amennyiben 
ezt az egyetlen évet (amelynek kétségtelen szenvedésébe Ön mégsem láthatott úgy bele. 
mint ahogy Isten beletekinthetett) örökkévalósággá merevíti, mintha az a. szegény 
gyermek nem ragyoghatna drágakőként az Örökkévaló lakásaiban, és nem magasztal. 
hatná Űt mint a madár, kora hajnalban, alighogy felkelt a nap 1 ! Ennek a sugdosó 
közbeszólónak Karamasov Iván kinjával is lehetne válaszolni, ilyesféleképen : Meg. 
vallom Önnek, hogy volt idő, amikor ezt a megsiratni való dolgot illetöen még az Ön 
méltatlankodásánál is messzebb mentem. Akármerre jártam, szemeimre mindíg és 
mindenütt a könnyek köde feküdt rá, mindazé a könnyé, amit csak valaha is elsírtak 
ezen a földgolyón, hiába, hiába és míndíg csak hiába! Valahol elkontárkodták ezt a 
világot és a kontármunka megmaradt, akkor is, ha a gyermek ismét mosolyog, pedig 
ennél nincs nagyobb dolog a világon, úgyannyira, hogy ez csaknem helyrebillenti az 
egyensúlyt; itt van akkor is, ha a madár énekel, akkor is, ha a virág illatozik, akkor is, 
ha a varázslatosan szép erdő májusi gyöngyvirágának halvány szirmain kora hajnalban 
8 harmatcsepp ragyog. Még semmiféle Nap sem szívta fel egészen a könnyek párás 
ködét, amelyeket ártatlan gyermekek sírtak. Magán az Időn belül nem is lehetséges 
semmiféle kiengesztelés ezekért a kinokért, semmiféle magyarázátot nem lehet rájuk 
találni. "Talán" valami más létrend megváltást hozhat. Talán: így mondtam, igazi 
lázadó módjára, és hozzátettem : Ha a mem<Jf"Ía, az emlékezés megsemmisítése a meg
váltás és teodicea feltétele, ha tehát el kell feltodnem a megkinzott gyermekek könnyeit, 
akkor minden megvetésemmel eZÖf'e tiltakozom emlékezetem erőszakos megsemmisítése 
ellen, amellyel szemben talán fizikailag és metafizikailag tehetetlen vagyok, mint ahogy 
körülbelül mindennel szemben tehetetlen vagyok, ami történik. Ha egy mindenható 
lénynek sikerül erőszakkal elfelejtetni velem, hogy egy gyermeket halálra vertek. akkor 
az egész nem más, mint csalás. - A keresztény ember azonban így folytathatná : Mi 
történik akkor, ha ez a gyermek már elért boldogságában arra kéri Önt, hogy feledjen, 
amire Ön saját erejéből nem képes, amit csak Isten adhat Önnek; ez az egyetlen lehet, 
séges teodicea az ártatlanul megkinzott gyermek esetében. Semmi más nem elégít ki. 
És nem is rohan meg bennünket valami soha nem hallott dologgal. Igaz, minden efféle 
új gonosztettnek úgy kell megrendítenie a szivünket, mintha először történnék, de itt 
van december 28·ika, az aprószentek ünnepe, amikor Heródes a bethlehemi kisdedeket 
lemészároltatta és az édesanyák szívszaggató jajveszékelése töltötte be az utcákat: 
Rachel plorane lilio8 8U08, et noluit COflSolari, quia flon sum. Ők azonban: eine m.acula 
enim sunt ante thronum Dei. Az egész teodicea, amennyiben a meggyilkolt és megkinzott 
ártatlan kisdedek sorsa. ilyesmit követel, benne van ezekben a súlyos szavakban. És 
már előbb is sok minden történik ezen a világon és ebben az időben: Ha már az ember 
életében sem törölte le a feledés hatalmas angyala a kisdedek és a tehetetlenek köny-
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nyeit - hogyan lenne valaha is képes az igéret amaz angyala az igazak könnyeit fel
szárítani 1- Várjon csak, szöl közbe láthatatlan hallgatóm, várjon csak; bármennyire 
felháborítónak találom az Ön szofisztikáját, mégis csodálkozom, hogy nem ismeri még 
az ütőkártyámat, hogy még mindíg nem sejti a diadalomat ! 

Ez a láthatatlan közbeszóló ugyancsak feltartóztatott bennünket. Még mindíg 
a fizikai fájdalomnál tartunk. Annyi bizonyos, hogy ez a fájdalom a teodicea számára 
nem játssza azt a szerepet a felnőtt ember életében, amelyet az állati életben követel 
magának, annak ellenére, hogy kétségkívül intenzívebb lehet és az is. De az ember mivol
tának tárgyilagos rendjében és mint rend, az emberi szonvedéseknek és ennek a világnak 
a hierarchiájában a legalacsonyabb helyet foglalja el. Erre mutat már az emlékezőtehet
séghez és az emlékezethez való viszonya is. Mindenki előtt, aki nagyon heves fájdalmakat 
szenvedett el és időszakonként még most is újra és újra átél - amennyiben egyáltalán 
ezen gondolkodóba esik, - csodálatos dolognak tünik fel, milyen hamar elfelejtődik a 
legélesebb fájdalom is, ha egyszer elmult, ha az általános jó közérzet már maradék nél
kül magába szivta; és csodálatos dolog, mennyire tehetetlen a különben oly erős emlé
kezőtehetség, amikor arról van szó, hogy bizonytalan általánosságokon túlmenően csak 
valamelyest is az elmult valóságos fájdalomnak megfelelően idézzük fel azt magunkban. 
Sőt akárhányan, akik borzasztó kínok hosszú ideje alatt pörbe szálltak Istennel és szivük 
mélyén elhatározták, hogy sohasem felejtik el ezeket a fájdalmakat és azt gondolták, 
hogy most már örök időkre bizonyíték van a kezükben mindenféle teodicea ellen, most 
titokban azon bosszankodnak, hogy valami tisztára tárgyilagos létbeli feledés alanyi 
emlékező erejüket az aléltság fokára szállította le. (Most csak számomra látható kísérőm
csodálkozó tekintetet vet felém, mintha olyasvalamit mondtam volna, amit csak neki 
lett volna szabad mondania.) Mennyire másként áll a dolog a lelki, sőt még inkább a szel
lemi fájdalmakat illetően!Az anya egész életén keresztül fájlalhatja gyermeke elvesztését 
és ezt a fájdalmat nemcsak a tökéletes fizikai egészség nem képes megszüntetni, - ez 
felelne meg ezen érzések tárgyilagos Iét- és rangrendjének, - még az ugyanazon lét
rendbe tartozó öröm az új, talán szebb és jobb gyermek felett sem tudja megsemmisí
teni. A csak egyszeri csalódás is egy jöbarátban, vagy csak egyszeri alaptalan sértés ellen
ség részéről akkora sebet ejthet a férfi lelkén, hogy semmiféle megtiszteltetés, semmiféle 
dicsőség nem elég balzsam a seb beforrasztására. A rettenetes fájdalom, valakinek saját 
családja anyagi és erkölcsi lezüllését látni, mivel nincs alkalma arca verejtékében dol
goznia és ezáltal a bér áldását megszolgálnia, lelke velejéig el tudja keseríteni a férfit, 
még ha aztán sikerült is munkát kapnia és feleségének, gyermekeinek megadhatja a ke
nyeret, amelyre az egészség és az élet fenntartásához szükségük van. Hiszen az efféle 
szellemi-lelki bajok a fizikai fájdalmakkal és a halállal együttesen a tulajdonképpeni 
emberiek, amelyek a létezés rendjében először is az egyes embert szólítják pörbe Isten
nel, amint ezekben a fájdalmakban mindnyájunk atyját, Jóbot. Bár vannak még más, 
nagyobb dolgok is ebben a könyvben, mint az egyes ember panaszai Isten igazságossá
gának kifürkészhetetlensége miatt, mégis minden ilyen pörlekedő elzarándokolhat Jób 
könyvéhez, hogy megtanuljon térdet hajtani Annak fönsége előtt, Aki ezt mondja magá
ról: "Én vagyok, aki vagyok" és hogy megszerezze a végső bizonyosságot: mindaddig 
nem kell kétségbeesnie, amíg ennek a Mindenhatónak a kezét el nem engedi, Akitől
úgysem szakadhat el, még ha a pokolba menekülne is Előle. Jób könyvének a teodiceája 
nem más, mint Istennek a Iét teljességeként való tapasztalása a Iét rendjében és ezzel 
minden lét kimondhatatlan Ura gyanánt való átélése. Akárki eljuthat még ma is eddig 
a teodiceáig, amely nem a legmagasabb és nem a legvégső, - ha Jóbéhoz hasonló hely
zetben van. És ezren és ezren voltak és vannak és lesznek ilyenek. Ez azonban egyet 
feltételez: a lenyűgöző misztériumnak és következésképpen a térdrekényszerítő fenség
nek, - amely Isten abszolút mivoltában és abszolút elkerülhetetlenségében áll - az 
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ismeretét, illetve elismerését. Sok minden gátol ma bennünket a teremtetlen Lét kiment
hetetlengazdagságából és szépségéből és a mindezt feltételező végtelenségböl forrásozó 
teodicea iránti érzékben - főképpen a kollektív középszerűség,Ez a. teodicea a terern
tetlen Lét és a teremtő Isten teodíceája. Még nem a szeretet Istenéé, bár már az Ö fény
esóvája világít bele az éjszakába. 

Nagyon helyes, súgja a fülembe láthatatlan kísérőm. Ez ugyanis nem érdekel, 
J 6b nem érdekel. Még pedig azért nem, mert Ő, amint Ön helyesen megjegyezte és amint 
Jób könyve maga is mondja, sohasem engedte el az Isten kezét. A gyáva! Sohasem volt 
bátorsága, hogy a maga lábán álljon meg. Mert a világot, amint van, a dolgokat, amint 
vannak, Ön csak akkor láthatja, ha már elengedte az Isten kezét, legalább is abban a. 
pillanatban, amikor Ö elengedi Önt, vagy énmiattam akár - mert hiszen Ön ezt nem találja 
elfogadhatónak, - amikor Ö elengedni látszik Önt. És ezt gyakran megteszi, amint 
bizonyára Ön sem tagadja. Az Ön szentjei sem tagadják. És emiatt panaszkodik Jób is. 
És mennyire testi ember ez a mi atyánk a szenvedésben, ahogy Ön nevezi! Valamennyi 
gyermekét, akiket Isten elvett tőle, egyszerűen félrehajítja, mert hát újakat kap helyet
tük..Az én szememben túlságosan olcsón fizetik ki. A gondolkodást is ott fejezi be, ahol 
el kellene kezdenie. Nem mondom, Saul inkább kedvemre való, de ő nem is szállít Önnek 
semmiféle teodiceát.. "És Júdás, szólok közbe, bizonyára még inkább kedvére való." 
Pompás megjegyzés! Valóban úgy van, válaszolja, ő még inkább kedvemre való. Mert 
Saul ingadozó búskomorsága gyanús előttem, hiszen el is maradhat mellőle, aminthogy 
Dávid mellől is néha elmaradt, amikor lantját pengette. De aztán hátha mégis kitör 
újból valami Istent magasztaló dalban. Láttunk már efféle következetlenségeket. 
De Júdás áthatolhatatlan és szinte éjszakai sötétséggé dermedt kétségbeesése - nem, 
ez nem tár Ön elé semmiféle teodiceát, annyi bizonyos. És ha csak egy valaki is van, 
akinél ez a helyzet, akkor Ön vesztett, Uram! 

Pörlekedő közbeszólónk újabb, az emberben teendő és alétteodicea lehetőségéü
illetően alapvető jelentőségű, különböztetésre indít bennünket. Meg kell különböztet
nünk az embert, aki "bonae voluntatis", a jóakaratú embert, aki minden panaszkodása, 
sőt talán még Istennel való szembeszállása ellenére is, hamarosan újra sűrűn hulló 
könnyek közepette igazolja Istent - és a dacos embert. A dacosság közel jár a gonoszság 
mísztériumához. A "mysterium iniquitatis", a gonoszság misztéríuma, szent Pál szava.. 
Tehát nem értendő félre valami hasonlatnak, vagy éppenséggel irodalmi kifejezésnek. 
Ellenkezőleg: abszolút értelemben ezt kell vennünk. Már most a modern ember nem igen 
tudja, milyen álláspontot foglaljon el a misztériummal szemben. Mert a végsőkig meg 
kell feszítenie minden rendelkezésére álló gondolkodóképességét és azután, de nem előbb,
mégis meg kell vallania, hogy semmit sem tud. Ez a törvény elvileg abszolút értelemben 
érvényes. Nemcsak rolativ a követelmény, hogy t. i. a mindenkori egyes ember a maga 
esetleges egyéni gondolkodóerejének határáig menjen el, hanem abszolút: az emberi 
gondolkodásnak, mint ilyennek, kell saját magát Ielülmúlva kimeritenie önmagát, mielőtt
diadalmas vereséget szenved és beadja derekát a nemtudás előtt. A gonoszság miszté
riumát csak a kinyilatkoztatásból ismerhetjük meg. De - ezt még képes átlátni az em
beri ész, - nem képes önmaga kinyilatkoztatni magát, hiszen lényege a sötétség és 
áthatolhatatlanság. Ezt csak Isten teheti meg, Aki már előbb is örökkévaló, Aki jó, 
Aki fény, amelyben nincsen sötétség. Az eget és földet Isten alkotta, a Teremtő; a 
poklot, szinte azt mondhatnók, angyal, azaz teremtmény, teremtett!". A sötétség titkát, 
a semmi titkát a fény titka nyilatkoztatja ki, a fényé, amely előbb van és örökkévaló. 
Közbévetőm most újból félbeszakít és sürget: gondoljam meg mégis, hogy mindkét 
ember, az is, aki beletörődik a sorsába és az is, aki lázadozik ellene, Isten teremtménye 
és hogy a dacosság sokszor nem egyéb, mint a rendestől eltérő vérnyomás következ
ménye, amit műtéttel el lehet távolítani. Mi történik akkor a "bűnökkel", amelyeket 
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az ilyen ember követett el 1 De ezt csak mellékesen jegyzem meg. A végén újra jövök 
és az én vérnyomásom teljesen normális. Karamasov I vánra sem hasonlítok: nem 
fenyeget idegláz. Nem is hallucinálok. - Adjuk őt át a maga dacosságának és csak 
hadd várjon a végére. 

Ki, vagy mi viszi hát bennünk végre a teodiceát 1 Talán a természet odakünn 
a maga lenyűgöző szépségével és megszámlálhatatlan csodáival? Igen, a természet 
megteszi ezt és megtenné maradéktalanul, ha nem lennének az élő teremtménynek ugyan
csak megszámlálhatatlan szenvedései és kínjai és ha nem lenne - a halál. N em szabad 
figyelmen kivül hagynunk, hogy a természet ezzel az általános jellegű teodiceával, ma 
fokozott mértékben tesz tanúságot a teremtő Istenről. Zseniális fizikusok nagy telje. 
sítményei és felfedezései révén a fizikai világ képe sokkal gazdagabbá és végeredmény
ben kimeríthetetlen mélységűvévált. A mechanisztikus világkép racionális egyszerüsége, 
amint Galileitől és Newtontól kezdve egész Kantig és Laplaceig a fizikusok lelkében 
élt, helyet adott egy fölötte bonyolult rend szinte játékoskedvűgazdagságának, amely 
Istennek, az Alkotónak dicséretét még hangosabban zengi, mint valaha. Az atom, 
úgy, amint a valóságban van, csakugyan csodálatosabb és méltóbb a Teremtőhöz, mint 
Demokritos és tanítványai elgondolásai. Mindez azonban csak egy meghatározott rond 
végtelensége, amely nem ér fel a mi problémánkhoz. Ez, hogy úgymondjam, a para
dicsom és az ártatlanok és az angyalok teodiceája. A Faust előhangjahírdet valamicskét 
belőle fenséges versekben: 

A megfoghatatlan nagy művek
Dicsők, mint az első nap. 

A szférák közel vannak egymáshoz és ez sok hamis egyenletre ad alkalmat. Volt, 
aki ezt irta: "Vétek és bűn miatt ne feledjük el a boldogságot, amely a szépségben van 
és ne feledkezzünk meg magáról a dicsőségről, hiszen egyedül ez válthat meg bennünket 
vétektőlés bűntől. Semmi más, csak a boldogság, semmi más, csak a dicsőség. Ha lámpád 
fényében perszemet látsz megcsillanni, amint megszabott csillagpályáján kering - vesd 
magad ebbe a fénybe, ebbe a fény körüli futáaba - és nem fogsz többé vétket és bűnt
elkövetni és megolvadva a szépség izzásában, amely a boldogság, meg fogod bánni az elkö
vetetteket. Még a pokolban sem vehetné el tőlem Isten egy Vergiliua-vorsben talált örö
mömet." Ez nem helyes útja a lét háromságától való elvonatkoztatásnak, ez a mámor 
útja. És épp a mámor veti meg leginkább a diBtinguo.t: egyesítésével összekever és elmos. 

Ki vagy mi viszi hát bennünk végre a teodiceát 1 A történelem 1! Engedjék meg. 
hogy erre vonatkozóan Newman kardinális néhány híres mondatát idézzem, amelyek 
J. Burckhardt pesszimista szavait - mindíg az aljasság győz - egészítik ki: "A dolgok 
ezen rendjének, amelyben élünk, hacsak van Teremtője, akkor nagy vonásaiban és főbb
eseményeiben bizonyára az 6 akaratáról kell beszélnie. Ha áll ez az elv, akkor alkalo 
rnazva a dolgokra, amint vannak, első érzésünk a meglepetés és (úgy mondhatnám) a 
megdöbbenés, hogy az 6 legfelsőbb gondviselése az élő világ felett annyira közvetett és 
cselekedetei annyira elrejtettek. Ez az első lecke, amelyre az emberi dolgok folyamata 
tanit bennünket. Ami olyan kinosan és kirivóan ötlik fel a gondolkodás előtt, az (ha 
szabad igy mondanom) Isten távolmaradása a saját világától. Hallgatás a szava. Mintha 
mások vették volna birtokukba művét, Miért nem nyújt valami közvetlen ismeretet ön
magáról a mi Teremtőnk és Urunk? Miért nem Irja hatalmas betükkel az 6 erkölcsi 
világát a történelem homlokára és miért nem szedi eseményeinek káoszi hullását vala
milyen égi hierarchikus rendbe 1 Miért nem ád nekünk a társadalmat illetően legalább 
annyit az Önmagáról való kinyilatkoztatásból, amennyit adni a pogányok vallásai mog
kíséreltek? Miért nem mutatta 6, az idők kezdetétől fogva az egyetlen, változatlan 
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állandó fény minden földi családnak és minden egyes embemek az utat, amelyen járva 
kell Neki tetszenünk? Miért nem jár velünk külön-külön, mint ahogy mondják, hogy 
választottaival járt azok késő napjaiban 1 Miért lehetséges akaratát, kiválóságait, léta. 
zését abszurdum nélkül tagadni? Mi éppúgy látjuk egymást, mint ahogy tudunk egy
másról; miért nincs meg hát legalább a tudásunk Róla, Akit tekintetünkkel meg nem 
foghatunk 1 Ellenkezőleg, Ö "elrejtőzött Istenség"; minden erőfeszítésünkkel is csak 
néhány halvány ismerettöredéket .olvashatunk ki a világ felszinébőlRóla. Ilyen válságos 
helyzet magyarázatául csak egy vagy-vagy lehetséges: vagy nincsen Teremtő,vagy pedig 
a Teremtő kisajátította teremtményeit. Jelenlétének homályos árnyéka az emberi dol
gokban tehát csak fantáziánk szülötte, vagy talán Ö maga födte el arcát és arcának fé
nyességét, mert valami úton-módon szégyenére váltunk 1 Az én megbizható hírseolgél
tatóm, a lelkiismeretem, ezen ellentétes kérdések mindegyikére megadja a helyes feleletet, 
főképen minden habozás nélkül kimondja, hogy Isten, igenis létezik és éppoly bizonyos. 
sággal kimondja, hogy "én idegenültem el Tőle; hogy nem az Ö keze lett rövidebb, ha
nem a mi igazságtalanságaink választottak el bennünket Istenünktől.Ekkép oldja mei 
a világ titkát és ebben a titokban csak megerősítvelátja a saját eredeti tanítását." 

Itt természetesen a profán, nem a szent történelemről esik sz6, amely a kinyilat
koztatás jellegét hordja homlokán. Ez a profán történelem aligha visz végbe teodiceát, 
erre rámutat Newman csodálatosan tárgyilagos ékesszólása. Nem csoda hát, hogy a tör. 
ténelem a tragikum kategóriáját szolgáltatja és tölti ki elsősorban, a tragikumét, amelyről
föntebb szóltam, különösen a mi szemünkben. a Nyugat fiainak szemében. A tragikum 
finom és sohasem a bűn szála nélkül szövött fátyola, amely zsongító balzsamként olyan 
j6tékonyan takarja be sebeinket és amellyel éppen ezért, akár mint egyesek, akár mint a 
közösség tagjai, olyan sziveaen takar6zunk, könyörtelenűldarabokra szakad a szabadon 
és pártatlanul szólható lelkiismeret ítélőszéke előtt, ahol véteknek vétek, bűnnek bűn flo 

neve, természetes következménye pedig büntetés, tehát szenvedések. Az sem csoda, he. 
ma inkább, mint valaha kutatja a hitetlen bölcselet a történelem értelmét és he. azon 
tépelődik, hogy van-e egyáltalán értelme 1 A lelkiismeret megkérdezése nélkül, a kinyí
latkoztatott igazságok elfogadása nélkül ugyanis elveszíti azt: magánvélemények:re 
foszlik szét, A teodiceát, amelynek egyszerű kérdése végeredményben így hangzik: 
Honnan a szenvedés 1 Honnan az igazságtalanság 1 valamint : Honnan a tragikum, honnan 
az értelmetlenség 1 bennünk elsősorban a lelkiismeret viszi végbe a saját magát meg
erősítő természetes vallásoknak, végül is, magának a kinyilatkoztatásnak, vagy helye
sebben magának Istennek megbizonyitásául. Mert "azt olvassuk valamelyik napról, 
amelyen a Mindenhat6 majd leszáll, hogy teljesen feltárja cselekedeteit teremtményei 
előtt és nem inog meg, amikor ítéltetik". A tény, hogy minden egyes lelkiismeretben 
Isten szöl és minden lelkiismeret abszolút értelemben egyediség, - az emberek kíose
rélhetik gondolataikat, vérüket, de nem lelkiismeretüket, amely Öket Istennel, Aki szel
lem, kapcsolja össze - ez a tény megmagyaráz egy másik igen figyelemremélt6 tényt, 
hogy t. i. a legtöbb ember, akik vádolják Istent, az igazságosságában kételkednek, még 
pedig nem a saját nevükben, hanem mások miatt, akiknek lelkiismereti állapotát soha
sem ismerhetik úgy, mint a magukét. Egy mégoly hatalmas vádl6, mint Karamasov Iván, 
sem vonja bele a játékba a saját személyét. J 61 tudja, hogy miért és meg is rnondja. A felü
leteseknek imponál a szám: itt 5000 embert nyelt el a földrengés, amott húszezren pusz
tultak az árvízbe és milli6számra a háborúban. De tulajdonképen éppen ez vezet csak 
fecsegésre, annál inkább, mennél nagyobbra nő azoknak a száma, akik látsz61ag az erő.
szak áldozataiul estek. A nagy számok és általában a tömeg, nem isteni kategóriák és 
nem is hozzák Istent zavarba. Belülről máskép látjuk a dolgokat, mint kivülről nézve. 
Ismét Newmantól idézek: "Pamellnek van egy költeménye, amely találóan érteti meg 
velünk, mennyire más szinben fognak majd feltiinni az isteni intézkedések nappali vilé-
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gosságban, mint ahogyan ll. mostani szürkület fényében látjuk őket. Egy angyal emberi 
alakban, ellop egy arany serleget, megfojt egy gyermeket, egy csoport vezetőjét80folyóba. 
taszítja, majd elrémült kisérőinekmegmagyarázza, hogy cselekedetek, amelyek embertől
szörnyüségek lennének, őbenne,mint Isten szolgájában, az irgalmas jóvátétel, vagy vissza
fizetés tettei." 

A teodicea lehetőségének átlagos, tehát legtöbb, tagadójának módszere a statisz
tika, a szenvedések és betegségek és szerenceétlenségek és háborúk és gonosztettek statisz
tikája ... De a szabad, felelős személy és lelkiismeret szférájában nem uralkodnak sta
tisztikaí törvények, azok összevéve sem érnek fel a döntő dolgokig, amelyekről itt van 
szö. Az atomok trilliói, amelyek léteznek, - és ezzel a számmal csak parányi törtrészét 
jelöltük meg azoknak, amelyből a fizikai világ a valóságban fel van építve, vagy létbe 
van híva, - a nagy számok lehetövé teszik a természeti törvényeket, amelyekben joggal 
és eredménnyel bizunk, az egymáshoz hasonló atomok szédítő számai; az ember számára 
is vannak törvények, mennél alacsonyabb fokon áll, annál több: biológiai, lélektani, 
karakterológiai, szocíolögiaí, politikai törvények, de mínden egyes ember szellemi lelke, 
még ha milliárdnyi ember is van, a szó szoros értelmében egyszeri és egyszeri az ö történet6 
is Istennel. Egyszeriségek nem eredményeznek törvényt, legkevésbbé statisztikait. Ehhez 
járul, hogy minden egyes emberi léleknek az üdvösségre vezető útján olyan Istennel van 
dolga, akinek lényegéhez tartozik, hogy alkotásaival és teremtményeivel való érintkezésé
ben elrejtett Istenség legyen, ~ hogyan lehetne hát máskép, mint hogy minden egyes 
emberi lélek történetében is van valami ebből az elrejtettségből minden, harmadik ol
dalról jövő betekintés ellen. Mindebből az következik, hogy senkisem mondhat ítéletet, 
aki nem rendelkezik abszolút, tehát isteni betekintéssel a másik lélek történetébe, nem 
mondhatja, hogy Isten igazságtalanul bánt, vagy bánik vele. Itt van, úgy gondolom, 
ebben a szférában, a teodicea lényege és az a körülmény, hogy nem igen meri senki sem, 
minf Jób, a maga személyét középre állítani. ha igazságtalansággal vádolja Istent, hanem 
másokat tol a szó eredeti értelmében előtérbe és akkor mindjárt rnilliőszámra, holott 
abszolút lehetetlenség döntő betekintéssel bírnia, - ez a körülmény áruló fényt vet vállal
kozására. Ebben a második szférában tehát, amely a teremtés föntebb említett második 
motivumának felel meg, a teodicea alapelve a személyes szabadságban, a különböző lehe
tőségekközötti választásban és a lelkiismeretben áll. A lelkiismeret összefüggést teremt bűn
és bűntetés, azaz szenvedés között. Ez azonban nem ok arra, hogy feladjuk az első szféra 
elvét, a teremtés kimeríthetetlen szépségét és fenségét, a Teremtő titkát és mérhetetlen
ségét, amelyet az ártatlanok, a paradicsom és az angyalok teodiceájának neveztem. Éppen 
Kant példa erre, aki mínd e két kategóriát betölti a maga sajátos módján: az ő teodiceája 
tulajdonképen nem más, mint a csillagos égbolt .fölötte és az erkölcsi törvény a szivében. 

Ebben a második szférában a lelkiismeret az uralkodó elv, mint a teremtett sze
mélyiség középpontja és szíve, Nem úgy van, amint modern filozófusok gondolják, akik 
az élet fesztelen boncolgatásából szükségképpen, lassan, avagy gyorsan mint a halál, de 
olyan biztosan, mint a halál, a halál bölcseletéhez jutottak el; nem úgy van, hogy a halál 
az ember legszemélyesebb ügye, mert hiszen osztozik benne a növénnyel és még inkább 
az állattal; az ember legszemélyesebb dolga a lelkiismeret, amely önmagában túléli a 
halált. Szent Tamás tanítása szerint az angyalok tudják ugyan minden egyes ember 
halálának óráját, de a legnagyobb angyalnak sincs betekintése még csak a legkisebb 
ember lelkiismeretének állapotába sem. Lelkiismeretének ismeretében egyedül Terem
tőjével osztozik az ember. Még azt is, amit a gyóntatóatyának elmond, elóbb ki kell ku
tatnia, egyedül Isten előtt. Nincs lelkiismeret, amely csak a jelen világra lenne érvényes. 
Az ellenkező nézet kétségtelen félreismerése a helyzetnek, hiszen számtalan tapasztalat 
bizonyítja, hogy a lelkiismeret éppen röviddel a halál előtt, amikor már semmi remény 
sincsen a "jelen világrav-ra, megmozdul; 80 lelkiismeret önmagában és önmagából bele
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nyúlik a halál utáni életbe. A lelkiismeret túléli a halált, 8zemélyesebb a halálnál. Bár a 
személyiség sem, ez a legmagasabb fokon álló lét és létezés sem magyarázható, határoz
ható meg mással, mint önmagával, az isteni személyiség analógiájára, tehát bár a sze
mélyíség sem azonos a lelkiismerettel, csak önmagával, amelyelmondhatatlanabb, mint 
az individium ineffabile, mégis a lelkiismeret áll legközelebb a teremtett személyhez, 
hozzátartozik lényegéhez, anélkül, hogy maga lenne az. A lelkiismeret nevelhető, de el is 
pusztulhat az Isten szavának tápláló és éltető ereje nélkül, az objektív kinyilatkoztatás 
nélkül, amely az Egyház őriző kezébe van letéve. A "személy" sohasem semmisül meg. 
És ebben a pontban a tragikumot is meghaladja! Mert a tragikum inkább tartozik az 
általános és elvont emberi mivolthoz, mint a betűszerint személyes és konkrét emberihez : 
a tragikus hős még nem futott el önmaga személyiségének boldog gyökeréig. 

És mégis: az emberi szív mindennél nagyobb. Gyanítja, hogy létének ősforrása
még mélyebbre nyúlik és nem talál nyugalmat az utána való vágyódástól. Isten, a Te
remtő és Isten, a Biró: ez még végtelen ürességet hagy a szívben - ez bámulatba ejt, 
rettegést kelt a misztérium lenyűgöző fokán és módján, de egyelőre ki nem számítható 
pillanatban hirtelen üresen hagyja a szívet. Az örök, elnem múló vér, amely után az 
emberi szív szomjazik, hogy maga is örökké éljen: a szeretet. Alapjában véve a szeretet 
már nem kutat teodicea után, mert már birtoka. Ö maga nem vágyódik utána, hanem 
adja. 

Fájdalmas jajszó, bámész csodálkozás; 
A "miért 1" miatt: az ég ad választ rá ! 

Ebben az utolsó szférában, amely az ember és a világ teremtése harmadik moti
vumának felel meg, amelyről bevezetőbenszóltam, a szeretetnek és a szeretet szent kény
szerűségének, amely túláradásra, önmaga közlésére sarkall, anélkül, hogy valamit is 
elveszítsen, a szeretetnek, mondom, ebben a hierarchiailag legfelsőbb szférájában a másik 
kettő nem semmisül meg, hanem megnemesül. A teremtés e harmadik rendjében, amely 
végre is Isten számára csak egyetlen teremtés, teljesül be az ember, amint ad imaginem 
Dei el lett gondolva. Az ember nincsen befejezve a Teremtő-Isten képmásaként, 
hiszen kezdettől fogva az .. nincsen befejezve a Biró-Isten képmásaként, amellyé sza
badságánál fogva,mint erkölcsi személy, lesz; csak Istennek, aki a szeretet, képmásaként 
- csak akkor van befejezve, ha maga is teremtő és szent és szerető, mint létének lényegéből
akaratának el nem idegeníthetőszabadságából kifolyóan, kimondhatatlan kegyelem által 
már az, és lesz azzá, hogy igazán akkor legyen az. Miként az első nap, ragyognak most is 
az Isten művei és a csodálkozás félénk örömmel párosul: a csodálat, amelyaműrőlaz 
Alkotóra száll és amely maga is Isten ajándéka. A szeretet új fényében ragyognak fel a 
második szféra nagy igazságai: középpontjukban, minden mást felülmulóan, a szabadság 
nagy misztériuma, hiszen aki a legnagyobb fokban él a kegyelemből, mint ahogya szent, 
az éli is át legmélyebben a szabadságot, az ismeri legjobban a vétek és bűn szörnyű való
ságát; - de hogyan lennének ezek a szabadság nélkül 1 - annak van legeredetibb be
tekintése a bűn és szenvedés, mint büntetés és engesztelés közötti elsőlegesösszefüggésbe; 
a legtisztább ember tudja legbiztosabban és kételkedik benne legkevésbbé, hogy van 
pokol. Egész nemzedékek és népek dőlnek ki és hervadnak el, mint a növények, vagy 
vesznek ki, mint az állatok. Egyedül a szent tudja mi a halál, mennyit és mit veszíthet 
az ember a létből. Csak ezen a ponton fejeződik be a szabadság ajándéka, amennyiben a 
jó és rossz közötti szabad választás az Isten fiainak autonómiájává válik, hogy t. i. 
Istenhez hasonlóan valóban kiérdemeljék a kegyelem által a szuverén szabadságot és 
megtartsák a jó körén belül minden eszközzel és minden lehetőséggelszemben: Ama et 
[ac quod ms - a romlás szava mindazok számára, akik félreértik, akik elhagyják az 

V J G III A 139 



"ama"-t; oda és vissza az út ugyanaz,- a szentháromsági Isten képére, Aki a. szeretet, 
és Aki mint egyedül tökéletes Isten, azt teszi, amit akar, amit 6 akar, amit akar. Numere 
Deus impare gaudet. Milyen különös és megdöbbentő. hogy aminek a.z emberi szív szá
mára a legmagátólértetődőbbnek kellene lennie és ami elváltozása. után az is, hogy t. i. 
Isten a szeretet, a kinyilatkoztatás nélkül mégis olyan idegen neki, és az is volt. Hogy 
Isten a Teremtő, az abszolút Tudás, a szent, igazságos Akarat, arra inkább rájön az ember 
magától, igaz, hogy mindig bizonytalanul, homályban és szürkületi fényben tapogatózva, 
de, hogy Isten a szeretet, arra nem jött rá, az nem sarjadt ki, az nem ötlött fel ember 
fiának a szivében és mégis ez az egyetlen, ami azt kitölti és ami azt igazán "sziv,,-vé teszi 
Csak ebben a harmadik szíérában tölti be a kinyilatkoztatás és a tapasztalat az emberi 
szivet, amely cor miscrum, nyomorúságos szív, annak a tudáséval, hogy Az, Aki terem
tette, mindenhatóságát meghaladóan a misericordia, az irgalmasság Istene. Isten minden
hatósága fölött áll szeretete és igazságosságának túláradó teljességében áll irgalmassága. 
Csak ebben a harmadik szférában juthat el az ember annak át.látására, hogy Istennek 
nincs más - még pedig jobban szeretetröl tanuskodó, - eszköze, hogy őt Magához ve
zesse és többé ne engedje Maga mellől elbukni, mint a szenvedés, amelyet az ember most 
szeretetből önként elvállal, annak a misztikus tudatában, hogy ez az egyetlen eszköz, 
amely az irgalmasságnak megmaradt. Isten ennek a világnak a világosságánál könyörte
lenül könyürületes : saját Fiának sem engedte el sem a vérkönnyeket. sem a keresztet
könyörületességből.Különben minden függőben maradt volna és minden kezdődhetett
volna és mindennek kellett volna kezdődnie : előlről. Az azonos dolgok örök azonos 
visszatérése: könyörületesség helyett érzelgősség szintén az imént mult idők vétke, 
mint ahogyan kegyetlenség és könyörtelenség a maiaké és az elkövetkezöké. Mert az 
ember botorkál. A könyörtelen könyörületesség Kierkegaard gondolatainak egyik nagy 
problémája. Ö talált rá egy jó hasonlatot, amely megáll és meg is fog állni. Melyik 
ember a jóságosabb a szeretetteljesebb, kiben lakik több szeretet: abban, aki a lovat 
egy velőkig ható ostorcsapással rásegiti végső erejének föllobbanására, hogy felhágjon a. 
meredeken, vagy abban, aki érzelgősségbőlnem méri rá ezt az ütést, mert az fáj és hagyja 
szegény páriát a mélységbe zuhanni? Mind az Ó-, mind az Újszövetségben olvashatjuk 
a látszólag kegyetlen, könyörtelen könyörületesség magasztalását, soha a helyébe tett 
érzelgősségét. A zsidók elpártolása folytán náluk különösen került a könyörületesség 
helyébe az érzelgősség, melynek lényegéhez tartozik, hogy az ember szenvedésével szem
ben az állatét. magában az emberben pedig a szellemivel szemben az érzékit hangsúlyozza. 
ki, játsza meg, értékeli többre. Ehhez járul, hogy a szenvedés is, ez a leghatalmasabb 
eszköz a hatalmas Isten kezében, a rosszravaló szabadság eszközévé süllyed, Abból, hogy 
valaki Krisztusért szenvedjen, nem lehet engedni. Mindnyájan szenvedhetünk (Istenem, 
milyen banálisan hangzik ez, mintha azt mondanók: "Mindnyájan emberek vagyunk") 
és szenvedünk is: igy, vagy amúgy. Ha a szenvedésben, mint ilyenben lenne a megváltás, 
akkor végül is az egész pokol fölállna és rámutatna szenvedésére és maga az ördög vágná 
utolsó ütőkártyáját a játékba, hogy őmiatta is hagyták magukat emberek megkínozni. 
őmiatta is függtek kereszten, hogy ő is vértanúkat számlál, számtalant. Nem a szenvedés 
vált meg, hanem a szeretet, az Isten szeretete, még ha a szenvedés a legvégső, pötolha
tatlan eszköze is, amellyel azonban vissza lehet élni, mint minden eszközzel. 

A munka áldássá és a szabadság eszközévé és az ember méltőságáváválik; a bün
tetés zsoldjául eltűrt szenvedés önkéntes, szerény, alázatos részesüléssé az isteni, az Isten 
Fiának tragikum nélküli szenvedésében; aki előbb kétségbe vonta Isten igazságOElSágát, 
most bizonyságot tesz róla a. világ igazságtalanságának elszenvedésével. Öt nem rémitik 
meg a vestigia lacrimarum, a könnyek nyomai. Csakis ezek töltik be iga.zán az emberi 
szivet, még ha menekül is tőlük az e világtól való félelem éjszakájában; az emberi szivet, 
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amely miserom, nyomorult és szánalomraméltó, de meg van áldva a misericordia, a. kö
nyörület Istene utáni olthatatlan szomjjal. Nagyon figyelemreméltó, hogy ezeket a végső
ismereteket nem valami lapos síkságon, nem a semleges tudomány vízszintezett, sík terü
letén nyerjük, - ott inkább elvesztik erejüket, - hanem az eleven lét mélységeiben és 
magasságaiban, de profundis és in esceleie; a tüzes kemencében, az oroszlánveremben, az 
arénában, a vértanuság felé vezető úton és ismét a Tábor hegyén, a. harmadik mennyben, 
a. semmiség éjszakájában és a szentek elragadtatásaiban. Előbb létbelileg kell elsajá
títani őket, mielőtt tanba foglalhatók. Ki nem hagy fel a sivár vállalkozással, hogy arcá
nak verejtékében kutasson érvek után egy teodiceához, ha kába munkájába belecsendül 
a tüzes kemencéből az ifjak éneke? De ebből a. szempontból is súlyos, tragikus bűn és 
gyöngeség nehezedik napjainkra. Nem álszégyen elhallgatni, hogy semmisem tapasztal
ható meg oly földöntúli bizonyossággal, mint az Isten szeretete 1 Isten tudja, hányan 
tehetnének erről tanúságot, éppen ma, a. legnagyobb nyomorúság közepette és még sem 
tesznek. A legfőbb Lénynek ez az agyonhallgatása bizony nagy szerencsétlenség. Ha 
valaki azt állítja, hogy dolgokat lát és mégsem látja őket, mert nem is léteznek: ez a 
csalás csekélység ahhoz a megátalkodott hazugsághoz mérve, amely azt hangoztatja, hogy 
nem lát dolgokat, pedig titokban mégis látja őket. Mert hiszen azokat a dolgokat, ame
lyekről azt mondja, hogy látja őket, holott nem is léteznek, nem tudja megteremteni, 
azok nem is fognak sohasem létezni; azok a dolgok azonban, amelyeknek a látását 
tagadja, meg vannak teremtve, vannak, amint az Isten szeretete van. Lépcsőről-lépcsőre
száll ismeretünk és teodiceánk a Teremtő és Művészístentől a Bírón és az Ö soha nem vál
tozó parancsainak kezesén át a szeretet és irgalom Istenéhez és fokról-fokra haladva a 
tudásban, mindig mélyebbé válik az Ö misztériuma éa a mi tudatlanságunk; csak a leg
felső lépcsőfokon lehetséges Keresztes Szent János költeménye a legmagasabb tudo
mányról: 

Aki odáig jut igazságban, 
Saját énjétől elszakadt: 
Tudásának régi fénye 
Messze szállt a sötétségbe, 
És tudása oly magasra hág, 
Hogy előle mélybe süllyed 
Minden tudomány. 

Csak ekkor válik előttünk világossá e világ sűrűn elfátyolozott tragikumának meg
oldási miként-je, míg ezelőtt a kegyelem által közölt tudás előtt minden teológia és meta
fizika csak homályosan, bár bizonyosan, a tragikum megoldásának tényét engedi látni. 
Persze nem szabad elfelednünk, hogy még a tényt magát is még csak meg sem pillant
hatnók, hacsak nem a tény mégoly halvány, milliöszorosan megtört tükrözésének fényé
ben. Ennélfogva helyesebb és igazabb, ha azt mondjuk, hogy nem annyira teológia és 
metafizika tart fönn bennünket e világ tragikumának és szenvedésének és kétségbeesésé
nek szakadéke fölött, hanem sokkal inkább a valóságos természetfölötti hit és ami hozzá
tartozik: a remény és a szeretet. És ezzel elérkeztünk feleletünk végére. 

És végén visszajövök, szól most az én lerázhatatlan hallgatóm: Hisz Ön a pokol
ban? Ez a kérdés nem nehéz és ha valamiben megegyezünk mi ketten, akkor ebben. 
:Mert azt már régen észrevettem, hogy el van ragadtatva a pokoltól. Csak ne csússzék át 
kérem, a pszichológia területére, az nagyon is könnyii dolog. Feleljen inkább: hisz (jn a 
pokol örökkévalóságában? - Igen, hiszek, de nem tudom, hogy tulajdonképen mi is az 
örökkévalóság. - Pompásan akarja kivágni magát. De nagyon is jól tudja, hogyan gon
dolom a dolgot. És ha valaki örök életről beszélne, azzal szemben nem élne efféle f'estrictio 
intellectUB deficientis-szel. - Lehetséges. De őszinte akarok Önnel szemben lenni; nem 
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azért könnyebb örök életről beszélnem, mintha az örökkévalóság fogalma ebben az eset
ben világosabb lenne előttem; nem az. - Hát akkor miért t - Nos, azt egész pontosan 
megmondhatom, megingathatatlan bizonyossággal, a legcsekélyebb félreérthetőkéslel
kedés nélkül. Egyszerűenazért, mert az örök boldogság a sokkal természetesebb, az első
leges, a pozitivum, ami feltétlenül előbb van, mint a negatívum, De tételem, hogy nem 
tudom, mi az örökkévalóság, komoly. Nem tudom tehát, vajjon "örökkévalóság" mint 
ilyen, hozzátesz-e valamit a pokolhoz, vagy sem, aminthogy nem tudom, hozzátesz-e 
valamit a boldogsághoz. - Ezeket a spekulációkat is ismerem. Ön eltereli a figyelmünket. 
A pokol tehát az örök pokol, egy meg nem változtatható állapot. Képzelje már most el, 
hogy valaki boldog a mennyben és észreveszi, nem bánom, hirtelen, amint éppen elragad
tatásban volt, a pokol boldogtalanságát; el tudja képzelni, hogy boldogságára nem ve
tődik árnyék? - Nem, ezt nem tudom elképzelni. De egyáltalán nem tudom elképzelni, 
milyen a menny és milyen a pokol. A dogmatika küszöbén el kell hagynunk az elkép
zeléseket ; nem minden, a pokolról szóló prédikáció, vagy minden Höllenbreughel
kép való a dogmatikába. - Jó, jó, de a pokol "van". Nem valami részleges tehetet
lensége hát a pokol Istennek? És hogyan fér össze tehetetlenség és mindenhatóság? 
Ha már ennyire emberien beszélünk, azt mondanám, hogy a pokol a mindenható és 
önként fogságbaeső Mindenhatóság tehetetlensége, tehát mindenkép Mindenhatóságé, 
a szeretettől magát bilincsbe verni hagyó Mindenhat6sá.gé, amely nem bábokat terern
tett, hanem angyalokat és embereket a szabadság mod'U8-ában, amely nagy misztérium , 
- Nem gondolja, hogy sokan a pokolban lemondanának a szabadságnak erről a kényel
metlen ajándékáról, hiszen láttuk, hogy az ember a szabadságban nem érzi odahaza 
magát, de mégsem szeretne kényszer alatt élni? - J ó, hogy fölveti ezt a kérdést! Semmi
esetre sem gondolom! Azt hiszem, hogy az ördög ezt az elemi kérdést illetően önként 
aláveti magát Isten szeretetének. Aki az élők Istene és a lét Istene, nem pedig a halálá 
és a semmié: az ördög maga sem akar nem lenni, még ha abszolút lehetetlenségként 
szeretné is, ha Isten nem lenne. Nem akar megsemmisülni. Isten a szeretet. Az Ö min
denhatósága rnegsemmisíthetné a poklot és mindazt, ami benne van. Ö létben tartja. 
Mi Isten misztériumának és alkotásának, a Létnek és a Szeretetnek a szívében vagyunk, 
de a gonoszság misztériumának a szívében is. És ne feledje el: a mysterium iniquitatis 
egy valóságos angyal, tehát teremtmény, misztériuma. Ez a misztérium alá van ren
delve a teremtetlen Deitas fényének. Hogy Isten valaha is megszünhetnék szeretni 
egy lényt, amelyet teremtett és létbe szólított, egyszerűen lehetetlen állítás. Ezzel meg
szünnék az ellentmondás elve. Akkor azt is mondhatnók: Isten nem Isten, a lét nem lét. 
Akkor egyáltalán semmitsem mondhatnánk. Akkor kivégezzük a szavakat. Egy apa 
egy anya sem adja gyermekeinek a lényeget és a létezést, amelyet csak maga a teremtő
Isten adhat és mégis gyűlöletesek és istentelenek a mi szemünkben, ha gyermekeiket, 
bármit tettek is, bármilyenek legyenek is, teljesen és maradéktalanul gyűlölik. Pedig 
csak átplántálöi gyermekeik lényegének, csak alkalom- és nem valósítóokai gyermekeik 
létezésének. Itt olyan területen mozgunk, ahol téves képek hamis ítéletre vezetnek. 
Istenben nincsen gyűlölet. Azért a teremtményben lehetséges szent gyűlölet - a bűn
nel szemben, amely a teremtmény teremtménye. Istenről még csak azt sem lehet mon
dani, legalábbis nem az indulat értelmében, hogy gyűlöli a bűnt, amely nem az Ö al
kotása. Isten a maga szentháromsági lényegében és létezésében a szeretet, teremtmé
nyeivel szemben pedig az irgalom. És jól jegyezzük meg: Isten változhatatlan. Semmisem 
változtathat ezen, sem az égben, sem a földön, sem a pokolban. Ennek a változhatat
lanságnak, .tehát a változhatatlan szeretetnek a fényében, amely feltételezi az igaz
ságosságot, kapunk választ kérdésünkre. Semmiféle teodiceának, amely szegény tudatlan 
embertől jön, nem kell Önt meggyőznie. Isten maga fogja Önt meggyőzni. Már pedig 
Isten a ezeretet. Fordította: Zoltán Yeremuná O. S. B. 
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