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Nap lójegyzet
Egész életemben istenkereső voltam, mondhatnám azóta, amióta
első elemista hittan könyvemben Isten láthatatlanságáról, minden
hatóságáról és örökkévalóságáról olvastam. 1944-45 telén, a legne
hezebb időkben sem Isten segítségéért, hanem létezéséért fohász
kodtam. Mindenekelőttazért, hogy létezését bizonyossá tegye.

Ugyanebben az időben, mondhatnám abszurd körülmények
között érintett meg először a kereszténységnek, pontosabban Is
ten emberré válásának misztériuma. 44 nyarán elterjedt a hír,
hogy a kikeresztelkedett zsidókat kevesebb veszély fenyegeti.
Családom is foglalkozott ezzel a gondolattal (amiből a későbbi

ekben semmi sem lett). A kikeresztelkedés feltétele valamelyes
hittan-oktatás volt (ma már legnagyobb felháborodásomra). A
katolikus egyháznak kötelessége lett volna a hit eltérítése, akár
csak ennek látszata nélkül megmenteni a rászoruló lelkeket (és
külön, hosszan kellene írnom arról, hogy itt valóban a lelkekről,

és nem csak a test a haláláról volt szó).
Akkoriban tehát néhány alkalommal egy budapesti templom

ban hallottam egy katolikus pap - mai emlékeim szerint - na
gyon gyenge oktatását a a katolicizmus lényegéről. Mint mond
ják, Isten útjai kiszámíthatatlanok - engem ott, azokban a
zavaros időkben és zavaros lelkiismereti küzdelmek között érin
tett meg először Isten emberré-válásának eszméje. Egyszerre
vonzott és taszított, úgy, ahogyan egy életen, egész következő

életemen át vonzott és taszított, hol az epiphania egyik, hol má
sik oldalához közeledve.

Későbben aztán egészen más formában merült fel Isten min
denhatóságának és az emberré lett Isten szenvedésének kérdése.
Auschwitz után, valóban a teológia kríziseként újult fel az Isten
mindenhatóságából, jóságából és a világ rosszaságából származó
aporia feszültsége. Bizonyosan túlzás, de létezésünk legmélyén
egyáltalán nem tűnik annak, hogy ez az örök kérdés bennünket,
a holokauszt nemzedékét végzetesen megbélyegezte, úgy, hogy
ennek az abszurditásnak a gondolatától sohasem tudtunk, és
alighanem halálunk pillanatáig sem fogunk elszakadni. Nem tu
dunk, nem akarunk, és nem vagyunk képesek a nem-akarásra.

Az objektív és szubjektív világkép polarizált szerkezetébe
semmiképpen nem fér el Isten létének bizonyítása. Valójában a
"bizonyítás" kifejezés is gyarló ahhoz képest, amit kívánunk:
Isten létének nem bizonyítására, hanem bizonyosságára vágya
kozunk. A hagyományos zsidó-keresztény, valójában inkább a
keresztény Isten fogalma mindenhatóságának és jóságának koeg
zisztenciájában Auschwitz után tarthatatlanná válik, és ez nem
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történelmi szakadás (mint például Krisztus földre születésének
történelmileg is releváns ídöbelisége), hanem az időtől független
kérdés jelenünkben véressé lett aktualizálása.

Életem Isten és az isteniség, tehát az isteni principium megis
merhetetlensége és perszonalitása dilemmája közé feszült. Most,
életem végén, talán halálom küszöbén adatott meg számomra,
hogy ha feleletet nem is kapok, kérdésem másféle körvonalait
megsejthessem. A teremtés során Isten önmagától különbözö lét
formát, az örrökévalóval szemben a mulandót, aláthatóval
szemben az anyagiságában érzékelhetőt, a mindenható termé
szettel szemben a sorsnak alávetettet alkotta meg. A mi vilá
gunkban az isteni principiumok nem jelenvalók, tehát elképzel
hetetlenek. Az azonban, hogy Isten ezt a tőle különböző, mégis
általa létrejött létezést átjárja, betölti (annak a kettős tartalomnak
értelmében, mely egyszerre hagy helyet annak, ami más, és tölti
be annak teljes terét, a tér határolt és határtalan értelmében) a
mi értelmünk számára, ha nem is érthető, de elfogadható. Az az
Isten, akinek arca vágyaink során életre támad bennünk, ma
nem lehet más, mint az emberrel együttszenvedés istene, aki a
szenvedés vállalásában lett emberré, aki részt vesz szenvedé
sünk némaságában. Jézus, emberi halálában Istent mint az őt el
hagyót, az önmaga börtönébe zárkózó teremtőt, mindenhatósá
gában a segítéstől, sőt a meghallgatástól, a jelenléttől is magát
megvonó transzcendens Létezőt ismeri meg. De ez az emberivé
lett halál egyben Isten halála is, tehetetlensége a gázkamrák sötétjé
ben, magát elvonása és egyben jelenléte a halál rémületében. Az
önmaga által rámért elhagyatottság roskasztó magányában Isten
egyszerre foszt meg bennünket sajátmagunk és önmaga lététől,

A lélek halálos magánya és a transzcendens halálosságig fo
kozódott testi szenvedés Isten önmagától történő megvonásából
sugárzik ránk, nem az embert, hanem önmagát taszítja a meg
szűnés reménytelenségének félelmébe. Mindenhatósága nem a
világra, hanem önmagára vonatkozik, arra a lehetőségre, hogy a
világ minden anyagi és szellemi részecskéjét, a világ teljes szen
vedését átjárja. Az Auschwitz utáni hit egyedül lehetséges for
mája az, ha Isten omnipotenciáját a világ minden szenvedésének
magára vállalására korlátozzuk - és ez mindehatóságát nem ke
vesbíti, hanem megváltoztatja, a cselekvésről az elviselésre he
lyezi. Isten nem képes megváltoztatni teremtményei sorsát, de
mindannyiunkét képes átélni, a halál rettenetét beleértve.
Együtt-szenvedése befogadásának csendjében szeretnék átlépni
azon a küszöbön.

439


