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Közel a sötétségben
Paul Celan Benedictája - "provokáció" a teológia
számára

Egyetlen 1945 utáni költő életművét sem vizsgálták olyan beható
an, mint Paul Celan költészetét: jelentős filozófusok (többek között
Theodor W. Adorno, Hans-Georg Gadamer, Maurice Blanchot,
Jacques Derrida és Emmanuel Lévinas) értekeztek róla, számos
nyelvre fordították le műveit, 1987 óta önálló Celan-évkönyv jele
nik meg, megszámlálhatatlan disszertáció és monográfia törekszik
költői világának feltárására, egymással versengő kritikai kiadások
és kommentárok látnak napvilágot. Ennek ellenére Celan költésze
tét változatlanul nehézként és megközelíthetetlenként emlegetik, s
Celant még mindig sokan valamiféle "ezoterikus homályosságra
törekvő »hermetikus- líra" képviselőjeként tartják számon.' Maga
Celan azonban erőteljesen tiltakozott az efféle minősítések ellen, s
úgy vélte, ha költeményeit újra meg újra elolvassák, a megértés
önmagától beérik? Az irodalomtudós és esszéista Hans Mayer, a
költő barátja beszámolója szerint Celan szinte kikel t magából,
"amikor verseinek »homályosságát« és állítólagosan ezoterikus
természetét emlegették. Költeményeiben Celan a lehető legvilágo
sabb és legpontosabb igyekezett lenni. Számára minden érthető

volt: egyszerűen csak túl sok feltételt támasztott a megértéssel
szemben.:" Így van ez a Die Niemandrose ciklushoz tartozó
Benedicta című költemény esetében is.

A költeményben olyan szavak szerepelnek, amelyek Celan
műveiben másutt nem fordulnak eló." Szinte kivétel nélkül szak
rális kifejezésekről van szó: "Benedicta", "atyák", Pneuma", és
az áldással kapcsolatos kifejezések. Az, hogy e szavak csak itt
fordulnak elő, s hogy Celan ebben a költeményben szerepeltet
először jiddis szavakat, különösen is kiemeli, micsoda egyedülál
ló történésról számol be a vers: egy ember az áldás nyelvi gesztu
sával közelít egy másik emberhez. Ezen túlmenően két különböző

vallási hagyomány is közeledik egymáshoz: a zsidó és a keresz
tény, pontosabban a katolikus; ezt tanúsítják azok az összefüggé
sek, amelyekből az említett szakrális fogalmak származnak:

1) A zsidó kontextus elemei:
- a mottó: egy jiddis ének, amelynek eredete egy Salomo

Ephraim ben Aaron prágai rabbi által a 16. században írt selicha
(Jóm Kippurkor imádkozott engesztelő- és bűnbánati imádság):"

- a jiddis nyelvű betoldás: 's mus asoj sajn; .
- az atyák (az ószövetségi pátriárkák);
- ge-Ibentscht (az "áldani" jelentésű jiddis bentschenbőD.
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Maga Celan egy jiddis
énekeket tartalmazó
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szöveqet. Vö. Felstiner

megjegyzései: Paul
Celan. Eine Biographie.

München, 1997, 400.

2) A keresztény kontextus elemei:
- a cím, az Üdvözlégyben szereplő Benedicta;
- Pneuma (a szó számos helyütt megtalálható az Újszövet-

ségben, de a héber rúach fordításaként már a Septuagintának is
része);

- Teneberleuchter" (a nagyheti katolikus liturgia kultikus tár
gya);

- Gebenedeiet (a Benedicta német megfelelője).

Egyfelől tehát a költeményben szereplő szakrális szavakat
rendezhetjük vallási összefüggésrendszereik szerint, s a zsidó
"én" és a keresztény "te" találkozását értelmezhetjük vallásközi
találkozásként, másfelől azonban lehetséges olyan - a költe
mény címe által eleve sugallt - olvasat is, amely a latin
Benedictát témaként, különböző megfelelőit (megáldott, dicsértes
setek) pedig variációkként fogja fel. Utóbbi olvasatban a kűlőn

böző variánsok egyképpen a konkrét tartalomra mutatnak, de
sosem nevezik meg kifejezetten (és ez a következőkben kifejtett
megfontolásainkban fontos szerepet fog játszani) azt az instanci
át, amelyre az áldás hivatkozik. Minden áldás egy meghatáro
zott instancia nevében hangzik el. A Benedicta című költemény
mintha megpróbálna beszélni erről a valóságról, de közvetlenül
nem nevezi néven. Értelmezésünk során kitüntetett figyelmet
fordítunk majd erre a paradox jelenségre.

1. Értelmezési kísérlet

6A versben szereplő

Teneberleuchter (hersia,
candelabrum triangulare)
a nagyheti katolikus litur
gia kultikus tárgya, tizen
öt gyertyának helyet adó
gyertyatartó: a gyertyák

fokozatos eloltása a
Krisztus halálsikolya

után beálló sötétséget
jeleníti meg.

7Felstiner megemlíti (Lm.
400), hogy 1959·ben
Celan szert tett egy

Edith Stein-életrajzra.

Már a címe is jelzi, hogy a költemény áldásról szól (benedicere =di
csérni, áldani); a nőnemű végződés (benedicta, és nem benedictus)
egyben közelebbről is meghatározza a megszólított "te" kilétét. A
"légy üdvöz" és a "köszönteni" az Ave Mariát juttatja eszünkbe. A
költemény tehát Máriához kapcsolódó kifejezéseket tartalmaz, de
kifejezetten nem beszél Máriáról. Sőt, a latin Benedicta mellett egy
jiddis ének áll mottóként; az ének azt kérdezi, felmehet-e az ember
Istenhez a mennybe, hogy megkérdezze tőle, folyhatnak-e úgy a
dolgok, ahogy folynak. A mottó tehát - a Jóbbal kezdődő hagyo
mányt követve - a teodícea kérdését veti fel. Ám a két hagyo
mány (a zsidó és a katolikus) összekapcsolódik egy olyan sze
mélyben, akit a költemény címe idéz meg: a Husserl-tanítvány
Edith Steinről van szó, aki zsidóként katolikus hitre térve és a
kármelita rendbe belépve a Benedicta nevet vette föl (még mielőtt

1942 augusztusában az auschwitzi táborban eltűnnek szemünk
elől élete nyomai)? A költemény azonban nem jelzi egyértelműen,
hogy valóban Edith Steinről van-e szó.

Továbbá már az első szakaszban megjelenik egy olyan való
ság, amelyet a költemény közelebbről nem ír le, olyasmi, ami az
"apáktól ered" és "az apákon túlról". A zsidóságon belül az
atyák egyképpen vonatkoznak a vallási örökségre és genealógiai
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BVÖ. a M. Jakob által a
"zsidó én negatív gyöke
réről" mondottak; in uö:

Das "Andere" Pau/
Ce/ans oder von den

Paradoxien re/ationa/en
Sprechens. München,

1993, 251-281.

9Hogy minden áldás
végső soron Istenre utal,

azt többek között
Romano Guardini emelte
ki: Von heiligen leichen.

Mainz, 1992, 63ssk.

1DAz áldásra emelt
kohanínról S. Ph. De
Vries a következőket

írja: "Uflaikat ekkor [ál
dáskor] kifeszítik, az ál

dást nem markolják bele
tenyerükbe, kezüket nem

zárják össze. Az áldás
csakis fentről érkezhet, s

nem kezükből fakad"
(Jüdische Riten und

Symbo/e. Wiesbaden,
1981, 37).

leszármazásra. A Die Niemandsrose hasonló jellegű szavai (radix,
matrix, mag, gyökér stb.) azt jelzik, hogya ciklusban Celan zsidó
önazonosságával igyekszik számot vetni." Arról lenne-e szó va
jon, hogyaBenedictaban megszólított "te" magáévá tette az "én"
által sajátjának vallott hagyományt (amit akkor az ivás képe fe
jezne ki)? A kettőspont azt a várakozást kelti, hogya költemény
választ ad a kérdésre; ám erre nem kerül sor: az üresen hagyott
hely (- -) valami olyannak a jelenlétét sugallja, ami nyelvileg
nem fejeződik ki, sőt talán nem is fejezhető ki megfelelően; majd
konkrét utalás következik: Pneuma. A "te" azáltal van közel az
"énhez", amely megszólítja, hogy ivott az atyák Pneumájából.

Majd a cím fordítása következik: "áldott". Ám a "te" fölött
mondott áldás nem hagyja el könnyen a beszélő ajkát. Az áldás
megakad; az első szótagot követő sortörés ("Ge- / segnet";
"Légy / áldott") tipográfiailag megjeleníti a beszéd elakadását,
megtorpanását. Az áldást mondó "én" nem a saját nevében be
szél. Beszéde messziről, Ifa távolból" érkezik. Nem magára fi
gyel, hanem túllép önmagán, s valami olyanhoz kapcsolódik,
ami messze, rajta túl húzódik. A költemény immár másodszor
említ "túlnyúlást", immár másodszor utal olyasmire, ami a be
szélőn "túl" létezik, de konkrétan nem nevezi meg, miről is van
szó. Ettől a meg nem nevezettől kiindulva helyezi el jelét az
"én" (a német segen a "jelet elhelyezni" jelentésű latin signareből

ered). Lehetséges, hogy az "én" az atyák évszázadokon át tartó
szenvedéstörténetéről,az üldözés, a fogság és a diaszpóra törté
netéről beszél. De éppúgy lehetséges az is, hogy az áldás kimon
dásában összesűrűsödő közeledés a "te"-hez egy olyan instanci
ára utal, amelynek alapján és amelynek nevében elhangzik az ál
dás. A költemény nem közli ezen instancia nevét, bár jelenlété
nek nyomai ott ragyognak az áldás kimondásában."

Hogy ne szoruljon a belső világba, az áldásnak testi-szimboli
kus gesztusban kell kifejeződnie. Ez a gesztus a zsidó hagyo
mányban az ujjak mozgásában valósul meg." Az "én" ujjai
azonban "elhamvadtak"; ez a szókatlan szóválasztás, amely a
nagyheti gyertyatartó gyertyáinak eloltását egy más összefüggés
be helyezi át, talán arra utal, hogy az áldás ereje - nem tudni,
miért - kimerült.

De mi indítja egyáltalán a beszélőt arra, hogy ilyen hangsú
lyos módon fejezzen ki áldást? A költemény második része há
rom olyan eseményre emlékszik vissza, amely a megszólított
személyhez kötődik:

- "Te, ki köszöntötted ... "
- "Te, ki hallottad ... "
- "Te, ki szólaltál..."
Legelőször arról hallunk, hogyamegszólított személy köszön

tötte a gyertyatartót. Ez jelentős változás a Lukács-evangélium
ban elbeszélt üdvözlethez képest: az angyal köszöntését passzí-
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deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur.

Zürich - Köln, 1978,
285skk.

van fogadó Máriával ellentétben a versbeli megszólított aktív
cselekvő, s míg az Ave Maria a mindent fordulópontra juttató
kegyelmi eseményre emlékszik vissza, a költemény - a
nagyheti kultikus tárgy említésével - a Golgota eseményére
utal (amely csak húsvét után, a hit fényében jelenik meg kegyel
mi eseményként).

Celannál a gyertyatartó a babiloni fogságon túl talán a nem
zetiszocializmus alatt a zsidó népet ért katasztrófa költői megidé
zését is szolgálja: erre következtethetünk a Tenebrae című, az áldo
zatok testét és Krisztus testét távolról összekapcsoló "passió-költe
ményből"," amelyre a Benedicta a Teneberleuchter szóval utal.

A megszólított "te"-t másodsorban valami meghallása jellemzi:
hallja, amint a 's mus asoj sajn után megtörik a hang. A jiddis
énekben szereplő kérdésre (ez az egyetlen kérdés a költemény
benl) adott válasz, amely mintegy a vers tengelyeként funkcio
nál, azt állítja: a dolgoknak úgy kell lenniük, ahogy vannak. E
tömör válasz után - amelyet a jiddis énekben "Isten" mond ki
- elnémul a hang. Ami történt, annak meg kellett történnie 
ez az állítás kioltja a nyelvet, annak ellenére is (vagy éppen ab
ból eredően), hogy "Isten" tekintélye áll mögötte. Az "én" be
hunyja szemét, szó szerint elsötétül előtte a világ, s annak oka,
hogy nem tudjuk meg, miért, minden bizonnyal az, hogy a hall
gatás olykor beszédesebb, mint a puszta tiltakozás.

Talán önkényesen járunk el, ha a költemény szívéből, a 's mus
asoj sajnból azt a kérdést halljuk ki, miként igazolható Isten léte
zése az értelmetlen szenvedéssel szemben. Ám ha figyelembe
vesszük, hogy a dolgok Isten szándékának megfelelő állapotát
kiemelő állítás egészen tömör, s szokatlan reakciók következnek
rá (elnémulás, a szem lehunyása), akkor talán nem elhibázott az
az állítás, hPgy a költemény túlságosan leegyszerűsítőválaszt ad
a teodícea kérdésére.

Bár nem jelentéktelen, hogya válasz a shoá óta elhalás fenye
gette nyelven szerepel, a legfontosabb az, hogya" te" figyeImét
nem kerüli el, hogya 's mus asoj sajn után a hang elnémul. A
"te"-t is elevenen érinti az, ami elhangzik. Eltérő vallási háttere
ellenére (a gyertyatartó köszöntése a katolikus hagyomány hori
zontjára utal) a "te" tehát pontosan érzékeli a kijelentés átütő

erejét - és az "én" ezért helyez hangsúlyt a megszólításra: "Te,
ki hallottad ... "

A "te"-t harmadsorban az jellemzi, hogy "ezt mondtad, a másik
szót". Az nem hangzik el, kihez intézi ezt a szót, nem szerepel
név, sőt még az is bizonytalan, hogyamegszólításnak van-e
egyáltalán tárgya. A költemény hallgat; pusztán azt a helyet ne
vezi meg, ahol elhangzik a szó, mintha a hely közléséből a meg
szólított kilétére következtethetnénk. A "dicsértessetek" a "lege
lőkön" [Auen] hangzik el, és ezek a legelők "szem- / pusztát"
képeznek. A költői eljárás leképezi a korábban említett látásvesz-
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12VÖ. J. Wertheimer:
,Die Si/be Scnmetz" 

Paul Celans
Sprachsuche nach der

Shoah. In: O. Beisbart-
U. Abraham (szerk.):

Es werden einige
b/eiben. Und mit ihnen
das Vermachtnis. Der

Beitrag jüdischer
Schriftsteller zur

deutschsprachigen
Literatur des 20.

Jahrhunderls. Bamberg,
1992, 118.

13VÖ. J. K. Lyon:
,Ganz und gar

nicht hermetisch'.
Überlegungen zum

richtigen Lesen von Paul
Celans Lyrik. In: J. P.

Slrelka (szerk.): Psalm
und Hawdalah. lum

Werk Paul Celans. Bem,
1987, 171-191; 180.

14M. Janz: Das
Engagement absoluter
Poesie. lur Lyrik und
Asthetik Paul Celans.

Frankfurt1M., 1976, 141.

tés t: a "szem" jelentésű "Augen" szóból mintegy kimetszi a kö
zépső "g" betűt, és az Auen marad a helyén. Mire utal ez?
Olyan vidékről lenne szó, ahol olyasmi történt, amire szemmel
nem tekinthetni?

Lehetséges, hogy az Auen egészen meghatározott tájékra vo
natkozik, talán olyan helyekre utal, mint Birkenau és Auschwitz,
a "dicsértessetek"-nek talán meghatározott címzettjei vannak,
akikkel ezen a tájékon valami egészen meghatározott dolog tör
tént. A "te" által kimondott áldás talán egészen meghatározott
módon emlékszik vissza erre a történésre. De többet nem tu
dunk meg - a Benedicta egyik sajátossága, hogy egészen meg
határozott dolgokat meghatározatlanul hagy, mivel ez a megha
tározott dolog pontosan meghatározva már nem lenne az, ami
ként a puszta utalás révén megjelenik. Értelmezéseinkkel azon
ban talán már erőszakot teszünk a költemény bizonytalan utalá
sain. Bizonyosnak csak annyit tekinthetünk, hogya zsidó áldási
formulákban szereplő "áldott" (ez az "én" világának része) és a
katolikus imádságok nyelvéhez tartozó "dicsértessetek" (ez a
"te" világának része) az eltérő nyelvi forma ellenére tartalmilag
rokonok egymással. A két szó egyaránt a latin Benedicta fordítá
sa, s ezért Jürgen Wertheimer szerint "az ellentétek szintézisére
törekvő nyelvi formáról" van SZÓ.

12 A költemény utolsó szava
pedig a szó jiddis megfelelője, a Ge- / bentscht.

Azt, hogyamegszólított "te" jól ismeri ezeket a dimenziókat,
a költemény - a szakrális nyelv alapján - egyenesen doxo
logikus formában emeli ki. A költemény az "én" közeledésének
költői leképezéseként is olvasható, de - várakozásunkkal ellen
tétben - az "én" nem Máriához, hanem egy katolikus nőhöz

közeledik, akinek a nevét nem tudjuk meg. Celan életrajzából
tudjuk, hogy Cisele Lestrange-ról, a költő feleségéről lehet szó.
Ennyiben pedig helytálló lehet Hans Mayernek az az állítása,
hogya Benedicta szerelmes vers."

Az utolsó szakasz három melléknévi igenévből áll: "Ge- /
trunken. / Ge- / segnet. / Ge- / bentscht". Marlies [anz e sza
kasz alapján arra a következtetésre jutott, hogy a költemény a
fennálló viszonyok isteni igazolása ellen tiltakozik: a "dicsértes
setek" helyett végül a "geben-tscht" formát választja, a "tscht"
betűsor pedig hallgatásra int. E kétségkívül eredeti értelmezés
nyomán [anz arra jut, hogya jiddis Ifa Benedictaban a de
szakralizálás, a szakrális profanizálásának konkrét módja" .14 Ez
az elgondolás azonban két okból sem tartható. Egyrészt önké
nyesen tagolja a gebentscht szót, másrészt nem veszi figyelembe,
hogya költemény utolsó szava is a cím, a Benedicta fordítása. A
jiddis hang az eltérő szedés (kurziválás) révén a másikként jele
nik meg - és ez a végső szó. Amint a jiddis nyelvet beszélők

szintén másnak számítottak, mielőtt a haláltáborokban örökre el
némultak volna, a hang a költeményben is a máslét stigmáját hor-
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dozza: a jiddis ének idézésével a költemény azok helyett beszél,
akik már nem tudnak beszélni, s így egyben megóvni is igyek
szik a jiddis nyelvet a végleges elnémulástól. Ennyiben az idézet
a kivált a kelet-európai zsidókkal vállalt anamnetikus szolidari
tást jeleníti meg, akik számára a jiddis egykor élő nyelv volt.
Celan ezzel közvetve elhatárolódik az asszimilálódott nyugat-eu
rópai zsidók nagy részének ama véleményétől, hogy a jiddis el
maradott nyelv, amelyet ideje levetkőzni. Ez a költői eljárás, az
idegen elem bevonása a saját beszédbe, határozza meg a Benedicta
struktúráját: a vers elején (a mottó), közepén és végén jiddis sza
vak állnak.

. 2. Teológiai szempontok

Megtapasztalva és
meghaladva az

elnémulást: Istenről

beszélni

A Benedicta értelmezése után most vázlatosan és minden sziszte
matikus igény nélkül néhány olyan kérdésről ejtünk szót, amelyet
a költemény szegez neki a teológiának. A következőkben, Celan
tömör megjegyzései nyomán kifejtett témák a legkevésbé sem mel
lékesek az "Auschwitzot" az idők jelei közé soroló teológia szem
pontjából.

Celan műveiben jelentős szerepet játszanak a teológiai-metafi
zikai beszédmódhoz kötődő hagyományok. A Benedicidoet: sze
replő vallási kifejezések azt tanúsítják, hogy Celan egészen bel
sőleg ismerte a zsidó-keresztény hagyományt. E hagyomány ele
meit azonban nemcsak egyszerűen felsorakoztatja, hanem azzal
a kérdéssel szembesíti őket, hogy megállják-e a helyüket a "fel
halmozódott rettenettel" (Adorno) szemben. Ez az ütköztetés
mindent átalakít, és ezért, hogy Celannál radikálisan távolivá és
töredékessé válnak a hagyományos nyelvi formák.

Celan költeményei csak egészen tartózkodva beszélnek Isten
ről és a szenvedésről. És ez a tartózkodás egészen tudatos költői

szándék. E beszédmód egyrészt megfelel az emberi szenvedés
negatív misztériumának, amely nem ágyazható bele automatiku
san valamiféle magasabb rendű megértési horizontba. A múltbe
li szenvedés beékelődik a rendszerbe, megakasztja a filozófiai
diskurzust, átszakítja a retorikai elemeket; és a beszéd megaka
dásának pillanata, a képtelen valóság keltette elnémulás belsőleg

jelen van Celan költői beszédmódjában. Ugyanakkor ellene sze
gül annak a transzcendenciáról értekező beszédnek, amely az
"Isten" szóval, ezzel a gyakran önös célokra felhasznált és ezért
már-már beszennyezett szóval jelölt valóságot - elegánsan és
olajozottan - kioltja és kiszorítja. Celan tartózkodása megpró
bálja tiszteletben tartani Isten nevének kimondhatatlanságát, an
nak a felismerésnek megfelelően, hogy véges nyelven nem fejez
hető ki megfelelően a végtelen. A szenvedés iránt érzékeny ne
gatív teológiával rokon módon elzárkózik attól a túlzott bizo
nyossággal fellép ő hívő beszédmódtól, amely minden zavaró té-
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15E szempontból válto
zatlanul megvilágító

erejű: H. Peukert:
~ssenschaflstheorie 

Handlungstheorie 
Fundamentaltheologie.

Analysen zuAnsatz und
Status theologischer

Theoriebildung. Frank
furt/M., 1978, 300skk.

A halottakra való
emlékezés és a kereszt

16VÖ. U. Werner:
Textgraber. Paul Celans

teologische Lyrik.
München, 1998.

"Minthoqy a borzalomba
utólag nem oltható bele
valamiféle teológiai érle-

lem, a shoá fogalmát
élesen meg kell külön

böztetnünk a passió fo
galmától. A keresztény

felfogáson belül a passió
gondolata ugyanis a

nyezővel szemben felvértezve eleve kizárja a kételkedés minden
formáját. A költészet ezért mintegy helyreigazítja azt a lelkipász
tori retorikát, amely jól meg tanult frázisokkal békéről és örömről

beszél, teljesen vakon oly sok ember néma nyomorúságára és vi
gasztalanságára.

A keresztény imádság és liturgia nyelvét ártalmatlanná szelí
dítő folyamatokkal szemben a teológiának ezért ki kellene emel
nie, hogya kétség, a panasz és a kiáltás éppúgy hiteles megnyi
latkozási formái az imádságnak, mint a dicsőítés, a hálaadás és
a köszönetmondás. Megfosztanánk egyik felétől és kiüresítenénk
a hitet, ha a kételyeknek és a kérdéseknek nem lenne helyük
többé az imádság szívében. Ha komolyan veszi Isten arca rejtett
ségének fájdalmas tapasztalatát, az Istenhez intézett vallási be
széd olykor ugyan hangtalanságba torkoll, de éppen a nyelv el
vesztését átélve képes elkerülni azt a megszokott gyakorlattá
vált olajozott beszédmódot, amely beszédesen beszél Istenről, s
éppen ezáltal nem képes valóban róla beszélni. Az ilyen tolakvó
beszédmóddal ellentétben a szenvedéssel és a teodícea kérdésé
vel szemben érzékeny beszéd távolságot tart: tudja, hogy Istent
jelentéktelenségbe taszíthatja a nyelv, hogy homályba vonhatják
éppen azok a szavak, amelyek amúgy róla próbálnak beszélni.

A nyelvi problematikán túl azonban - erre szólít Celan élet
rajza és 1970-ben önként választott halála is - beszélnünk
kellene arról az egzisztenciális kérdésről is, miként élhetünk két
ségbeesés nélkül Auschwitz után. Más szavakkal: miként lehet
séges boldogság és öröm, ha egyben nem akarjuk elfelejteni
azt, ami történt? Nem szükséges-e a felejtés a valódi boldog
sághoz? De miféle boldogság lenne az, amelyért felejtéssel fi
zetnénk, és amely feladná a meghaltakkal vállalt anamnetikus
szolídaritást?"

A múltbeli történésekre irányuló emlékezés Celan költészeté
nek lényegéhez tartozik. Költeményeit egyenesen "szövegsírok
nak" nevezték, költői kenotáfiumoknak, amelyek nyughelyet kí
nálnak az eltemetetlen holtaknak." A Tenebraeben és a Bene
dictdban ezen túl rokon vonásokat fedezhetünk fel a shoá gon
dolata és a memoria crucis között, ám a memoria resurrectionisig
egyik költemény sem jut el. A világosság kedvéért: a kereszt
Celan szemében nem az az esemény, amelyben Fia feltétlen elkő

teleződése által Isten megszűnteti azt az elviselhetetlen tényt,
hogy az emberek nem viselik el őt; nem az az esemény, amely
szétfeszíti a görög gondolkodás klasszikus szenvedhetetlenség
axiómáját, és kinyilvánítja: Isten együtt szenved (szün-patikus) a
világ jogfosztottjaival és szenvedőivel. A passióra és a. keresztre
nem vet fényt a húsvét utáni távlat. Celan poétikailag egy
oldalúsított krisztológiája elzárkózik a feltámadás reménye elől,

mintha az felhasználható lenne a meghaltak szenvedésének utó
lagos megszelídítésére."
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megváltással kapcsolódik
össze. Az Endlösungnak

azonban aligha tulajdonít-
ható szótériológiai jelleg,

már ha nem kívánjuk
szakralizálni Auschwitzol.

1BVÖ. J. B. Metz: Emlé
kezés és felejtés között:

a shoá a kulturális
anamnézia korában. In:

Mire törekszik az új
politikai teológia?

L'Harmattan, Budapest,
2003 [megjelenés elött];

N. Reck: Im Angesicht
derZeugen. Eine

Theologie nach Ausch·
witz. Mainz, 1998.

19VÖ. T. Pröpper:
Wegmarken einer

Christologie nach Ausch
witz. In: J. Manemann 

J. B. Metz (szerk.):
Christologie nach Ausch·
witz. Steflungnahmen im

AnschluB an Thesen von
Tiemo Rainer Peters.

Münster, 1998, 135-146
20VÖ. Thesen zu einer

theodizee-nahen
Christologie cím alatt

összefoglalt téziseim in
J.-H. Tück: Christologie

und Theodizee bei
Johann Baptist Metz.

Ambivalenz der Neuzeit
im Licht der Gottesfrage.

Paderborn, 1999,
221-265.

Teodícea-érzékenység
ésa várakozás

ökumenéje

21G. Scholem: Judaica.
Bd. 2. FrankfurtJM.,

19955, 46.

Mindamellett a passió motívuma - sőt konkrétan a Megfe
szített Istentől való elhagyatottsága - lehetőséget nyújt az áldo
zatok szenvedésének költői kifejezésére. Ahhoz hasolóan, ahogy
Marc Chagall a megfeszítés eseményének ábrázolásával jelenítet
te meg a 20. századi pogromokat és zsidóüldözéseket, a Tenebrae
című költeményben Celan Krisztus szenvedésére és halálára
utalva emlékezik az áldozatok rettenetes sorsára.

Mindez két kérdést szegez neki a teológiának: 1) miként vi
szonyul az áldozatok élő tanúságához, miféle nyelven próbálja
jelenvalóvá tenni szenvedésük negatív misztériumát (ami magá
ban foglalja azt is, hogy el kell szakadnia attól az értékét vesz
tett "Auschwitz-diskurzustól", amely egyre csak a rettenet kife
jezhetetlenségéről beszélve, végső soron nem mond semmit), s
mennyire képes kialakítani az emlékezés kultúráját felgyorsuló
és bármikor felejteni kész világunkbanZ" 2) A teológia szem
pontjából hasonlóképpen fontos kérdés, miként képes hangsú
lyozni a rettenetet ismerve is a kereszt és a feltámadás - a ke
resztény hit által vallott - egyetemes jelentőségét, úgy, hogy
nem vonja magára a triumfalizmus gyanúját," s miként képes
változatlanul tanúságot tenni a Golgota eseményében rejlő meg
váltó erőről.20 Kifejezetten az áldozatok érdekében húsvétról és a
húsvétban megalapozott reményről, az üdvösség reményéről kell
beszélnie, de szavai csak akkor hitelesek, ha az elkövetők és az
áldozatok közötti különbséget nem mossa el egy mozdulattal a
feltámadás egyetemes reményére hivatkozva, hanem egyben ki
emeli Isten ítéletét és az igazságosságot szerző isteni hatalmat is.
Ám megbocsátanak-e az áldozatok valaha is azoknak, akik el
nyomták őket? Vagy az egyetemes kiengesztelődés reménye
megtörik a megbocsátásra való képtelenség szikláján? Gerhard
Scholem arra int, hogy csak a múltra való emlékezés szülheti
meg a kiengesztelődés reményér" - és a keresztény teológia
annak ellenére sem feledkezhet meg erről, hogy nem adja fel az
eszkatologikus kiengesztelődés reményét, hanem abban bízik,
hogy Isten határtalan szeretetének hatalma az idők végén min
den ember javára nyer uralmat, ám úgy, hogy nem mossa el az
elkövetők és az áldozatok közötti különbséget."

A Benedicta a teodícea kérdését veti fel - ám csak közvetve,
mivel a költemény közvetlenül nem, csak az idegen nyelvű idé
zeten keresztül beszél Istenről és érinti az isteni igazságosság
kérdését. A jiddis ének közös hallgatása lehetővé teszi az idege
nek közeledését; a hallgatás felfedi, hogy az "én" és a "te" kő

zötti idegenség nem marad szükségképpen idegenség, hanem a
másik mint másik felfedezésévé lényegülhet át. Felvetődik annak
kérdése, megengedhe ti-e Isten azt, ami történt; és a lényeg az,
miként igazolható Isten a történtek, az értelmetlen emberi szen
vedés tükrében: az, ami történt, mintha már nem lenne össze
egyeztethető a mindenható és jóságos Isten képével. A beil-
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lesztett jiddis szakasz, az Isten szájába adott válasz (úgy kell
lennie, ahogy van) arra hívja fel a figyelmet, hogy annak felfe
dezése, hogy eltérő háttere ellenére a "te" kellő érzékenységet
tanúsít a ,,'s mus asoj sajn"-nal szemben, kapcsolatot teremt. Is
ten fájdalmas hiányában, a sötétségben közel van egymáshoz
az "én" és a "te".

Mindez azzal a kérdéssel szembesíti a teológiát, miként képes
összekapcsolni Isten történelmi cselekvését az ilyen tapasztala
tokkal. A történelmi negativitás nyomasztó terhe megnehezíti,
hogy higgyünk Isten hatékony jelenlétében. És ma már mintha
senki nem számolna komolyan Isten történelmi cselekvésével. Ez
abban is kifejeződik, hogy míg általánosan osztott vallási elgon
dolás, hogya személy élete biztos alapon nyugszik, és nem hul
lik bele az idő szakadékába, azzal csak kevesek mernek szembe
nézni, hogy az élet itt és most Isten jelenlétében lüktet, és Isten
színe előtt kell élnünk. Ugyanez mondható el a történelemmel
kapcsolatban: kétségkívül széles körben osztott remény, hogy a
világ folyamata nem a semmibe torkollik, ám azokat a próbálko
zásokat, amelyek az aktuális történelmi eseményeket Isten haté
kony jelenlétének horizontján értelmezik, a hívők is szkepszissel
fogadják, sőt olykor kifejezetten elutasítják. A történelemteológia
szekularizálása mellett ennek elsődleges okait a történelmi törések
jelentik, amelyek megkérdőjelezik az Isten hatékony jelenlétébe
vetett hit megalapozottságát.

A teodícea-érzékeny teológiár" azonban az a bizalom élteti,
hogy az idők végén érvényre jut Isten üdvözítő és igazságot
szerző hatalma. Ez a remény azonban csak akkor nem alaptalan,
ha olyan emlékezésből táplálkozik, amely egyképpen szem előtt

tartja Isten történelemi tetteit és a csak a jövőben megvalósuló
ígéreteit. A zsidók és a keresztények körében egyaránt él a vára
kozás, hogya történelem végén érvényre jut Isten üdvözítő ha
talma, s noha ez a várakozás a két vallás esetében más-más jelle
gű, hiszen a zsidók a Messiás eljövetelére, a keresztények Jézus
Krisztus parúziájára várakoznak, közös meggyőződésük, hogy a
történelem ideje határponthoz közeledik, s végső soron Isten ke
zében nyugszik.24 Ezért - kellő körültekintéssel és a különbsé
gek elmosása nélkül - a várakozás ökumenéjáról beszélhetünk,
amely elzárkózik attól, hogy önkényesen kimondja a végső szót
az emberi szabadságtörténetről, és kizárólag Istentől reméli a
végső megoldást. Az ember mindaddig a várakozás állapotában
van; s közben egyrészt nem süllyedhet rezignációba, másrészt
nem érheti be a végső horizontot elérni nem képes megoldások
kal. Celan költészete megőrzi az igazságosságra és a békére éhe
ző csillapítatlan vágyat. És ekképpen - minden megtörtsége és
negativitása ellenére - a remény tanúja.

Görföl Tibor fordítása
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