
Horror vacui
Isten és a gonoszság Auschwitzban és azt követően

Isten és a gonoszság viszonyát keresni a holokausztban nem új
dolog, bár a népirtás mértéke miatt a kérdést alaposan meg kell vizs-
gálni. A teológusok és filozófusok az Isten mindenhatósága és jó-
sága közti viszonyt évszázadokon át az emberi szenvedés tükrében
próbálták értelmezni. Amellett, hogy Istent halottnak nyilvánítot-
ták, kialakult három fő teológiai irányzat, amelyek az alábbiak sze-
rint kategorizálják Istennek a világban megnyilvánuló gonoszság-
hoz való viszonyát: (a) a gonoszság Isten része, (b) a gonoszság
Istenen kívül helyezkedik el, (c) asszimmetria áll fenn Isten és a go-
nosz között, mivel a gonoszság a Jó/Isten hiányaként jelenik meg.
Mindezen teológiai nézeteket kemény próba elé állítja a holokauszt
valósága. Emmanuel Levinas zsidó filozófus szerint a holokauszt
rámutat arra a radikális ellentmondásra, ami ezen nyugati teológiai
irányzatoknak a gonoszság kérdésére adott válaszai és a holokauszt
áldozatai szélsőséges mértékű szenvedésének konkrét megnyilvá-
nulási formái között feszül. A holokauszt törést jelent a megváltás
történetében: az emberiségnek „gondviselés nélküli vallással” kell
folytatnia útját. Az auschwitzi események után képtelenség tisztára
mosni Istent. „Izrael újra a világ vallástörténelmének kellős köze-
pén találta magát azáltal, hogy alaposan megkérdőjelezte azokat a
perspektívákat, amelyekben a tételes vallások önmagukat definiál-
ták.”1 Mindazonáltal már a holokauszttal történő szembesülés is át-
alakította (és bírálta) a hagyományos teológiai látásmódokat. Az
Isten halála gondolat mellett (Richard Rubenstein),2 (a) született egy
„bántalmazó Isten” kép (David Blumenthal),3 egy „együtt szenvedő
Isten” (Jürgen Moltmann),4 illetve egy holokauszt „értelmi szerzője”
(author intellectualis) elgondolás (Ignace Maybaum),5 (b) mások úgy
tekintenek Istenre, mint aki radikálisan szembehelyezkedik a go-
noszsággal (Emmanuel Levinas, Emil Fackenheim).6 Figyelemre
méltó, hogy a harmadik teológiai irányzat, amely a gonosz ságot a
Jó/Isten hiányával magyarázza (privatio boni), máig nem kapott ele-
gendő figyelmet a holokauszt utáni teológiában, annak ellenére,
hogy mind a judaizmusban (Maimonides), mind a kereszténység-
ben (Aquinói Szent Tamás) a teológiai hagyomány fő vonulatába
tartozik az Isten és a gonoszság közti viszony értelmezése. Az aláb-
biakban azt fogjuk bemutatni, mit jelenthet annak a hagyományos
gondolatnak az újraértelmezése a holokauszt rémével való birkó-
zásban, hogy a gonoszság a Jó/Isten hiányában jön létre, amit a ha-
gyomány a „gonoszság mint privatio boni” elmélet névvel illet.

Annak magyarázata, hogy a holokausztban rejlő gonoszság
privatio boni megközelítése miért szorult háttérbe és maradt ki majd-
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nem teljes mértékben a holokauszt utáni teológiából, a holokauszt
gonoszságának mértékében és súlyosságában keresendő. Ahogy
Berkovits már negyven évvel ezelőtt hangoztatta, „a gettókat és ha-
láltáborokat létrehozó és vasököllel irányító gonoszság nem pusztán
a jóság hiányáról árulkodik. Valóságos, korlátlan abszolútum volt.”7

Más szóval a holokauszt kegyetlenségeinek fényében a privatio boni
elmélet túlságosan gyengének tűnik ahhoz, hogy kifejezze a náciz-
mus egyéni és kollektív gonoszságának mértékét. A Cohen nevű teo-
 lógus számára a gonoszság hatalma Auschwitzban és azt követően
még valóságosabbá, közvetlenebbé és mindennapibbá vált, mint
maga Isten. Cohen megfordítja az Isten és a gonoszság keresésének
irányát: nem az a kérdés, hogy engedi Isten a gonoszt a világba,
hanem az, hogyan lehet komolyan igent mondani Istenre egy olyan
világban, ahol a gonosz ekkora hatalommal rendelkezik.8 Ausch-
witz után teológiai szójátéknak tűnik a gonoszságot a Jó/Isten hiá-
nyaként értelmezni. Jacobs így ironizál: „a Gestapo által megkínzott
áldozat nem szenvedett kevésbé, ha fájdalmát nem a kifejezett go-
noszságnak, hanem a jóság hiányának tulajdonították”.9

Ezért a holokauszt morális nézőpontú ábrázolásában előnyt él-
veznek azok a megközelítések, amelyek jobban hangsúlyozzák a go-
noszság erejét és valós voltát. A gonoszság manicheus ábrázolásai
különösen sikeresnek bizonyultak. Itt a „jó” és a „gonosz” az uni-
verzumban megnyilvánuló két elkülönült, független erő, amelyek a
„jó és a gonosz csatabárdja”-ként örök harcban állnak egymással.
Mindkettő más Istenre hivatkozik: az egyik egy jó Istenre, a másik egy
gonoszra. Ami az erkölcsi érzékenység kialakítását és az oktatást illeti,
ennek a (népszerű) képnek a holokauszt (elkövetőinek) ábrázolásá-
ban is hatalmas ereje van. A jó és a gonosz az emberek előtt álló két vi-
lágosan elkülönülő alternatívaként jelenik meg. Ezen nézet szerint
könnyen elképzelhető, hogy valaki szándékosan cselekszik gonosz sá-
got. Erkölcsi felelősség szükséges ahhoz, hogy a jó mellett döntsünk.
Auschwitz tehát a gonoszság fegyvere melletti és a jó eszközök elleni
döntés végletes következménye, egyúttal a demonic tremendum10 szél-
sőséges megnyilvánulása. Auschwitz ege alatt a tettesek szándékosan
választották a gonoszságot, hogy gonoszat cselekedjenek a gonoszság
kedvéért. Ily módon az elkövetők a gonoszság elvének megtestesülé-
sei lettek (gonosz emberek, pokolfajzatok stb.). Teológiai szempontból
ez a beállítás azért érdekes, mert gonoszságot lehet tulajdonítani
egy gonosz Istennek, egy gonosz mitológiai princípiumnak, vagy egy
Isten melletti alternatív ontologikus valóságnak, és ily módon már
nem probléma a gonoszsággal ellentétes, másik, igaz Isten létezését
megérteni. Ezután az erkölcsi felelősség már a gonosz Isten (vagy az
ördög) elleni harc eszközévé válik, és az etika az örök két pólusú („ju-
talom” és „büntetés”) világi értékrend, illetve a vallás („menny” és
„pokol”) kategóriái köré rendeződik. A gonoszság teljes (gyakran a
gonoszsággal kapcsolatban álló emberek elpusztítása általi) meg-
semmisítése és a jóság végső győzelme lesz az eszménykép.
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A gonoszságnak azonban ilyen ontológiai státuszt és emberfeletti
erőt tulajdonítani sem etikai, sem teológiai szempontból nem problé-
mamentes. Ha az emberek a gonoszságot mint külső ontológiai való-
ságot választják a gonoszság kedvéért, akkor ők morális szempontból
többé már nem gonosz dolgokat végrehajtó emberek, hanem maguk
is erkölcstelen, gonosz emberekké válnak, akik számára maga a jó és
gonosz közötti különbség torzul el. Harry Mulisch Siegfried című re-
gényében az egyik szereplő, egy Marnix nevű hét éves kisfiú így jel-
lemzi Hitlert: „Hitler a pokolban van. De mivel ő a rosszaságot szereti,
az neki mennyország. A mennyország teli van zsidókkal, ezért az neki
pokol. Tehát büntetésből a mennybe kellene küldeni.”11 Aki a go-
nosz ság kedvéért cselekszik gonoszat, az felfoghatatlanná, sőt „bün-
tethetetlenné” válik. Másfelől a jó és gonosz ilyen értelmezése nagyon
közel van a náci demonológiához. Egyik 1923-as beszédében Hitler
ezt mondta: „A zsidók kétségtelenül egy fajt alkotnak, de nem emberi
fajt. Nem lehetnek emberek abban az értelemben, ahogy az ember az
Örök Isten képmása. A zsidók az ördög képmásai. A zsidóság a népek
faji tuberkulózisa.”12 A Mein Kampfban Hitler így ír: „Két világ áll
szemben egymással: Isten emberei és a Sátán emberei! Ő bizonyára
az emberi faj egy másik gyökeréből származik. Az árját a zsidó fölé és
azzal szembe helyezem el.”13 A gonoszság elveszíti kapcsolatát az em-
beri szabadsággal, és olyan külső valósággá válik, amely egy veszé-
lyes embercsoportban testesül meg és azzal azonosítható. A gonosz -
ság a tüdőbajhoz, rákhoz és más súlyos betegségekhez hasonlóan
szinte fatalisztikus hatást gyakorol az emberi valóságra. Az egyetlen
„végleges megoldás” a gonoszság felszámolása „Isten nevében”, a
gonoszságot megtestesítő dolgok és emberek elpusztítása által.

Teológiai szempontból ez a manicheus nézet rendkívül proble-
matikus a monoteista vallások számára. A judaizmusban és a ke-
reszténységben egyetlen Isten van, minden dolgok Teremtője. A te-
remtésben Ő az egyetlen forrás és az igazi erő. Mondhatjuk, hogy csak
a monoteista gondolkodásmódban igazán problémás az Isten és a go-
nosz viszonya, hiszen csak ott merül fel a kérdés, hogy miként fér meg
az egy — jó — Istenbe, mindenek teremtőjébe vetett hit a gonoszság
jelenlétével a világban. Ha nincs Isten, ennek a kérdésnek sincs létjo-
gosultsága, mert az Isten és a gonosz kérdését egyedül Istennek lehetne
feltenni. És ha egynél több Isten van, akkor a gonoszságot ezek egyi-
kének lehet tulajdonítani. De mi van akkor, ha egyetlen — jó — Isten
létezik, aki minden dolgok teremtője (teremtésteológia)? A zsidó és
keresztény teológia régóta küzd a gonoszság manicheus mítosza el-
len, amely két Isten működését vallja. Izajás szerint az alábbiakat mond-
ja Isten: „Én vagyok az Úr, és senki más! Rajtam kívül nincs más Is-
ten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugatig
megtudják: rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más!
Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget; én szerzek jó-
létet, s én idézem elő a balsorsot is” (Iz 45,5–7). Istennek ezeket a sza-
vait kritikaként olvashatjuk mindenféle manicheus dualizmussal szem-
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ben, amely két örök elvre osztja fel a világot: fényre és sötétségre, jóra
és gonoszra. A manicheus értelmezés szerint Istent csak úgy lehet meg-
menteni a gonosztól, ha Istent valamiféle félistenné tesszük. Az Iza-
jás-idézetben a gonoszság problémájának egy másik megoldását lát-
juk (amely ma David Blumenthal megközelítésében is megtalálható),
ahol Isten alapvető jósága mellett megfér némi gonoszság is (hason-
lóan ahhoz — vagy kivetítése annak? —, ahogy egy apa bántalmaz-
za a gyerekeit). Itt a gonoszság az isteni működés része a világban. Az
utóbbi, Istent ijesztő vonásokkal felruházó alternatíva elkerülésére
a zsidó és a keresztény teológia az újplatonista filozófiához fordult,
amelyben a gonoszság nem tevékeny ontológiai valóság, hanem va-
laminek a hiánya, a jótól való megfosztottság. Ennek a teológiai ma-
gyarázatnak megvan az az előnye, hogy egyik istenhez se rendeli hoz-
zá közvetlenül a gonoszságot. A gonoszság azt jelenti, hogy a teremtett
lény elbukik, mert kicsi a hajlandósága megtenni a jót.

A Niceai Hitvallásban az egyház 325-ben kijelentette — a mani cheu -
sok ellen —, hogy a „mindenható Atya mennynek és földnek, minden
láthatónak és láthatatlannak Teremtője”, így az ördögnek is. A keresztény
hagyomány régóta rámutat tehát, hogy az ördög nem független, ver-
senyképes isten, hanem bukott teremtmény, aki eredetileg jó volt, csak
megrontotta a gonoszság. Így a gonoszság sose lehet független az em-
bertől és annak felelősségétől. Csak emberi lény követhet el gonoszságot.
Mindazonáltal az ördögöt a holokauszt megjelenítésében is használ-
ták, amikor elembertelenítették az elkövetőket, és a gonoszság erede-
tét az emberen kívülre helyezték: a gonosz vonzó független valóság-
gá vált. Az elkövetők így a gonoszságból elkövetett gonoszságot
választották vágyaik és cselekedeteik valamiféle külső céljaként, el-
fogadva ezzel az ördög meghívását. Aquinói Szent Tamás keményen
kritizálta a gonoszságnak ezt a felfogását De malo („A gonoszságról”)
című munkájában, ahol azt állítja, hogy gonoszságra nem lehet szán-
dékosan törekedni.14 Tamásnak ezt a látásmódját a teremtés végle-
gességéről vallott nézeteinek kontextusában kell értelmezni. Míg a
manicheus szemlélet szerint folytonos harcban áll a jó és a gonosz, Ta-
más szerint minden teremtett lényt a tökéletlenség, valamint a szük-
séges jó cél felé irányultság jellemez, hogy a hiányosság megszűnjön
és a lényeg kiteljesedjen. Aquinói szerint egyetlen teremtmény se le-
het alapvetően gonosz, hiszen ez érthetetlenné tenné a dolgok mű-
ködését. A gonoszság keresése Aquinói szerint olyasmire irányulna,
ami egyszerre jó és rossz. Ahogy azt a Mulisch idézetben láthattuk, a
gonosz számára a gonoszság jó dolog. Azért jó a gonosz teremtmény
számára a gonoszság, mert úgy érzi, érdemes törekednie rá és a sajátja,
míg a jó gonoszságnak tűnik neki, ezért a jót mint tőle idegent eluta-
sítja. Aquinói (és Mulisch) szerint a gonosz teremtmény ilyen törek-
vése önellentmondás. Ezért Aquinói szerint gonoszságra csak valami
jó ürügyén lehet törekedni (non potest esse volitum nisi sub ratione boni15).
A gonoszság a jóságon élősködik. Az embernek még a legnagyobb bű-
nében is mindig van valami jó, még ha ez a jó illúzió is. Ez a halovány
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és csalóka jóság Aquinói számára azt illusztrálja, hogy Isten az embert
a Jóra teremtette. Bármily mélyre süllyedjen is az ember a gonoszságba,
sose válik teljes mértékben gonosszá. A gonoszság sose ronthatja meg
teljesen a Jót, mert különben a jó eltűnne a gonoszság miatt.

Ebből a nézőpontból nézve nem az a kérdés, „hogyan követnek
el gonosz emberek gonoszságot”, hanem az, „hogy követhetnek el
jó emberek gonosz dolgokat”. Aquinói válasza az, hogy az ember el-
fordulhat eredeti jóra törekvő irányultságától. Ahol és amikor eltérnek
a jótól, a jó hiányában gonosz dolgok történhetnek. Így a gonoszság
nem rejtélyes, emberen kívüli ontológiai erő, hanem az esemény, ami
akkor következik be, amikor az ember nem erkölcsi alapon él saját
emberi szabadságával. Ez a felfogás demitologizálja és megkérdő-
jelezi a gonoszságot. Míg a manicheus rendszerek szerint szimmetria
áll fenn a jó és a gonosz között, Aquinói asszimmetriát lát köztük.
A gonoszság a jó sötét fonákja, lényegileg, de nem fizikailag kötő-
dik a jóhoz. Ezt az ember árnyékához lehet hasonlítani, amely szintén
lényegileg kötődik hozzá materiális kapcsolódás nélkül. A gonoszsá-
got a jó árnyékának tekinthetjük (vagyis ilyen értelemben nem lehet
elpusztítani). Ebben a gondolatmenetben, Harry Mulisch a Siegfried-
ben „teljesen negatív”-nak nevezi Adolf Hitlert. Paradox mó don az „igaz
arc” hiánya adta az ő igazi arcát, írja Mulisch. „Aki a szemébe né-
zett, az a horror vacuit16 szenvedte el”.

A gonoszság magyarázata többé már nem egy második (gonosz)
Istenben rejlik, mint a manicheus rendszerekben, hanem az Isten
hívására nem reagáló emberi szabadságban van. Így az Isten és a
gonoszság közötti kapcsolat kérdése helyett az ember és a gonosz -
ság közötti viszonyt vizsgáljuk abban a pillanatban, amikor a
Jó/Isten valamiért nincs, vagy nem lehet jelen. És a legnagyobb teo-
 lógiai „büntetés” már nem az örök száműzetés a pokolba, hanem
az, hogy az élete örökre a semmibe vész. Aquinói tehát nem tagadja,
hogy gonosz dolgok történnek a világban. Azt viszont tagadja,
hogy a gonoszság létének megerősítése szükségszerűen együtt
járna a gonoszság pozitív valóságának ontológiai kategóriaként tör-
ténő igenlésével. Itt utalhatunk a Vladimir Jankélévitch-féle kü-
lönbségtételre a „rossz kívánása” (vouloir le mal) és a „rossz kíván-
ság” (mal vouloir) között.17 A morális gonoszság nem „a” gonoszság
akarásában van, hanem a félrecsúszott akaratban. A hangsúly nem
a tárgyon, a dolgokon (res) van, hanem az igét és a cselekvést mó-
dosító határozón. Ez nem tagadása a gonoszság konkrét emberi va-
lóságban történő megjelenésének. Ezen a ponton érdekes számunk -
ra a Cohen-féle megkülönböztetés. Ő azt hangsúlyozza, milyen
hatalmas valóság a gonoszság. Szerinte Auschwitz azt tanítja ne-
künk, hogy a gonoszság éppúgy része emberi természetünknek,
mint a jóság. A gonosz éppolyan „ontikus”, mint a jó. A gonoszság
valóságos, de valósága nem lényegi („ontológiai”) része a valóság
alapvető szerkezetének, csak az emberi lét esetlegességének („on ti -
kus”) szintjén jelenik meg.

A gonoszság mint a jó
sötét fonákja

16Harry Mulisch: i. m. 97.

Az ember és a
gonoszság közötti

viszony

17Vladimir Jankélévitch:
Le mal. Arthaud,

Grenoble, 1947, 84–85.
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A holokauszt-tanulmányokban a privatio boni gondolatát Hannah
Arendt alkalmazta először és nem Aquinóira, hanem Platónra utalt (aki
Aquinóit is inspirálta ebben a kérdésben). Arendt szerint a gonoszsá-
got, természetéből adódóan, ki kell zárni gondolkodásunk köréből „bár
alkalmanként visszatérhet tökéletlenség, a szépség hiánya, igazság-
talanság és olyan gonoszság formájában, ami a jó hiányából adódik (ka-
kai)”.18 Ez azt jelenti, hogy a gonoszság Arendt szerint sem önmagá-
ból ered és nincs olyan jellegű lényegi része, amit a gondolat és a
cselekedet meg tudna ragadni. Mindazonáltal nem azért összegezhetjük
Arendt gondolatmenetét abban, hogy mindenki jót akar és jót is tesz,
mintha nem lennénk képesek gonoszságra. Szerinte a legtöbb gonosz -
ságot olyanok követik el, akik soha nem gondolkodnak a jóról és rossz-
ról. Arendt ezt a gondolatmenetét Adolf Eichmann személyére és pe-
rére (1961–1962) vonatkoztatta. Ez a „gonosz banalitása” elnevezésű
vitatott elméletében összegződött.19 Hannah Arendt kritizálta a para-
doxont, amely Eichmann perének hátterét képezte. Egyrészt Eichmannt
számos emberfeletti rossz tulajdonsággal ruházták fel, másrészt em-
beri lényként állították bíróság elé. Arendt megközelítését végül is tel-
jesen félreértették, mert valójában nem a „gonoszság banalitásáról”, ha-
nem a „gonosztevő banalitásáról” beszélt. Elemzése a náci gonoszság
demisztifikálását célozta és a vitát a gonosztevők emberi mivoltának
tárgyalása felé irányította, előtérbe állítva ezzel emberi felelősségüket.

Darrell J. Fasching protestáns teológus a közelmúltban a privatio
boni elmélet segítségével próbálta megérteni a holokauszt előidézőit.20

Kiindulási pontja a Robert J. Lifton által írt elemzés a náci orvosok
tevékenységéről.21 Lifton elmagyarázta azokat a pszichológiai fo-
lyamatokat, amelyek a holokauszt során lehetővé tették az orvosok
számára, hogy különleges gonoszságokat kövessenek el. Ezek közül
a Lifton által „megkettőződés”-nek nevezett folyamat a legfontosabb,
amelynek során az egyénnek kétféle aspektusa jelenik meg, általában
a hivatásbeli és a személyes én, amelyek normál esetben szoros kap-
csolatban állnak, intézményesült nyomás hatására azonban elkülö-
nülnek és a második, bűnöző én többé nem hordozza az első, mo-
rális én felelősségét és gátlásait. A „megkettőződés” során Lifton
szerint az egyén két külön-külön funkcionáló egészre hasad szét, ahol
a részleges én az egész személy nevében lép fel. Ennek során az tör-
ténik, hogy az egyén egyik része fellázad a személyiség központi mo-
rális elköteleződése, vagyis a jó ellen. Elkötelezett vagyok a jó mellett,
de lényem másik része akadályozza, hogy jót tegyek, illetve mást tesz,
amiről a jobbik énem tudja, hogy rossz. Ezen a ponton kettéválok és
a lázadó részemből ezentúl hiányozni fog a morális énem. Ebben a pil-
lanatban a gonoszság mint ontikus valóság, létezésem részévé válhat.

Ez a második énem azonban sose válik és nem is válhat függet-
len ontológiai valósággá. Második énem mindig függő viszonyban
marad lényem elsődleges, meghatározó részével, amely az igazságra
és a jóra irányul. Faschinggal együtt ebben Aquinói gonoszságról al-
kotott nézeteinek újraértelmezését láthatjuk. Eszerint a gonoszság

Hannah Arendt
a jó hiányáról

18Hannah Arendt:
Denken. Deel I van het

leven van de geest.
(translated from english

by t. Graftdijk.)
Arbeiderspers,

Amsterdam, 1982, 437.

19Hannah Arendt:
Eichmann in Jerusalem.
A Report on the Banality
of Evil. Penguin Books,
Harmondsworth, 1976.

20Darrell J. fasching:
The Ethical Challenge of
Auschwitz and Hiroshima.

Apocalyps or Utopia?
State University Press,

New york, 1993, 91.

21robert J. lifton:
Medical Killing and the

Psychology of Genocide.
Basic Books,

New york, 1986.

A „megkettőződés”
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mindig parazita. Mindig egy korábbi, nagyobb és sokkal alapvetőbb
pozitív valóság függvénye. Ugyanez történik a megkettőződésnél.
A második, erkölcstelen én az elsőnek a pozitív vonásain élősködik
és fenntartja annak pozitív énképét. Ugyanakkor az első én elutasítja
a másodikat, mint tőle idegent. Ahol a jóság hiányzik, ott cselekvő-
képessé válik a gonoszság. Még Auschwitzra tekintve se kellene a
gonoszság erejét metafizikai forrásra alapozva ezen a paradigmán
belül értelmezni. Auschwitz emberi lények műve. Az egyéni és kol-
lektív megkettőződési folyamatok eredménye az a vákuum, amely-
ben a gonoszság növekedni tud. Auschwitz ennek a horror vacuinak
páratlan kifejeződési formája.

A gonoszság csak akkor tud teret hódítani, ha emberi jóság talaján
élősködhet, ahol létrehoz egy második, embertelen ént, amely félrevezeti
az első ént. Azt az értelmezést, mely szerint a megkettőződés önálta-
tást feltételez, Hauerwas és Burrell dolgozta ki22 Hitler építészének, Al-
bert Speernek az önéletrajzáról készített erkölcsi elemzésében.23 Az ön-
áltatás olyan kozmetikum, amely elfedi a jó hiányát egy adott esemény
kapcsán, vagy az élet bizonyos területén. Amikor becsapjuk magun-
kat, a gonoszság a jó függvénye, ugyanakkor manipulálja és megrontja
a jót. Az önáltatás rámutat arra, hogy a gonoszság több mint a jó hiá-
nya (privatio). Itt a gonoszság a jó megrontását is jelenti. Az önámításban
az első én ismeri és határozottan elutasítja, amit a második tesz.24 Két
énünk sose válik egészen külön. Amikor becsapjuk magunkat, mind-
két énünk az egyetlen osztatlan énünk kifejeződése. Ezért a gonoszság
kérdésére nem ad kellő választ az, ha a szakmai és magánszférára osz-
ló megkettőződő énünkre utalunk, mert a megkettőződés mindig ön-
áltatást előfeltételez. Végül is egyetlen személyről van szó, és akár tet-
szik, akár nem, felelősek vagyunk érte. Ha becsapjuk magunkat, még
ha kapcsolatban maradunk is a jóval, tudjuk, hogy ez a jóhoz kap-
csolódás életünk bizonyos részeire már nem vonatkozik.

A megkettőződés önáltatása a gonoszság privatio boniként történő
értelmezésétől (a megkettőződésben) elvisz a perversio boni típusú go-
noszságig (az önáltatásban). Amikor gonoszság történik, a jó nemcsak
hiányzik, de manipulálják, félrevezetik és meg is rontják. Akkor is
gonoszság történik, amikor a jó kivonul az életünk bizonyos terü-
leteiről, de ez a kivonulás önáltató módon történik. Ez a látásmód
annak lehetőségét is kizárja, hogy a gonoszságot a gonoszság ked-
véért válasszuk, mert ez szemben állna a jóra irányuló általános em-
beri vágyakozással, és a gonoszság ontológiai értelmezését kínálná.
A gonoszság a megkettőződésben és az önáltatásban egyaránt a jón
élősködik, de az utóbbiban sokkal inkább a megrontás, mint a bu-
kás vagy hiány által. A gonoszság visszaél a jósággal. A jónak az ön-
áltatással történő megrontása aktív és passzív összetevőkből áll. Ez le-
hetővé teszi a gonosz cselekedetekért való felelősség fogalmának
komplex és árnyalt kidolgozását. Az ember félrevezeti magát (aktív),
és félrevezetődik saját maga által (passzív). Bizonyos mértékig mindig
felelős (elkövető), másrészt meg nem felelős (áldozat). Amikor az em-
ber valami rosszat tesz, önáltatásra van szüksége, különben képtelen

22Stanley Hauerwas –
David B. Burrell:

Self-deception and
Autobiography:

Reflections on Speer's
Inside the Third Reich.
in Stanley Hauerwas –

richard Bondi – David B.
Burrell: Truthfulness
and Tragedy: Further

Investigations in Christian
Ethics. University of Notre

Dame Press, Notre
Dame, 1977, 82–98.

23Albert Speer: Inside the
Third Reich. Memoirs.

(translated from German
by richard Winston.)

Weidenfeld & Nicolson,
london, 1970, 379:

‘i have always thought
it was a most valuable

trait to recognize reality
and not to pursue

delusions. But when
i now think over my life
up to and including the
years of imprisonment,
there was no period in

which i was free of
delusory notions.’ idézi

Stanley Hauerwas –David
B. Burrell: i. m. 88.

24Sidney Callahan:
In Good Conscience:

Reason and Emotion in
Moral Decision Making.

Harper & row,
San francisco, 1991,
143–170. (6. fejezet:

Moral failure and
self-deception);

Herbert fingarette:
Self-deception.

routledge & Kegan Paul,
london, 1969.
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lenne csak úgy önmagáért választani a rosszat. Ez hasonlít ahhoz, ahogy
elalszunk. Az elalvásban aktív és passzív is vagyok egyszerre. Lefek-
szem, de álomba merülni nem tudok akaratlagosan, mert ennek eről-
tetése megakadályozná, hogy el tudjak aludni. Ugyanakkor a körül-
mények megteremtésében aktív részem van. Hasonlóképpen a
gonoszság melletti döntésem lehetetlenné tenné, hogy gonoszságot
cselekedjek, mert tiltakozó belső hangjaim vitatkozni kezdenének ve-
lem és megakadályoznának ebben. A gonoszságnak jó ürügyre van
szüksége, ugyanakkor az elkövető aktívan megnyílik a gonoszság
lehetőségére. Ha így nézzük, Eichmann nemcsak áldozata volt a náci
rendszernek, hanem egy ponton úgy döntött, hogy a rendszer cin-
kostársa is lesz. A gonoszság akkor következett be, amikor a nácik
eltávolodtak erkölcsi középpontjuktól és átadták magukat a náci „eti-
kának”.25 Ebből a nézőpontból nézve a náci „etika” mindazon jó okok
együttállása, amelyeket a nácizmus annak érdekében kitalált, hogy
segítsen az elkövetőknek és a szemtanúknak, hogy a lehető legkö-
vetkezetesebben vezessék félre saját magukat. Önáltatással álcázták
és kompenzálták a jó hiányát. Az önáltatás az eredeti én erényességét
hangsúlyozza, és a gonoszságban való részvétel ellenére ezt az egyén-
re mint teljes erkölcsi egységre vonatkoztatja.

Mit jelent ez számunkra, amikor az Isten és a gonoszság közti kap-
csolatot keressük? A gonoszságról alkotott képünk asszimmetriát mu-
tat a jó és a rossz között. A gonoszság a jó árnyoldala, állandó és meg-
semmisíthetetlen negatív lehetősége ember voltunknak. Ez ellen
nemcsak magunkon kívül harcolhatunk, mivel a gonoszság nem va-
lami külső (ontológiai) „dolog”, hanem egy fajta negatív eshetőség,
amely saját és mások emberi mivoltához és a társadalomhoz kap-
csolódik. Ezért nincs szükség arra, hogy egy második, gonosz Istent
teremtsünk magunknak a gonoszság megértéséhez, vagy Istenen be-
lül adjunk helyet a gonoszságnak (ami csupán emberi állapotunk ki-
vetítése lenne). Az sem segít, ha a gonoszság ontikus valósága alap-
ján halottnak nyilvánítjuk Istent, hiszen az erkölcsi gonoszság az
erkölcsi szabadságunk gyakorlásának következménye, és nem az (el-
fogadhatatlan) Isten akaratának kifejeződése vagy a bűneinkért járó
büntetés. Isten és a gonoszság abszolút asszimmetriát alkot. A hívők
számára a szó ontológiai értelmében csak Isten valóságos, illetve az
általa teremtett jó dolgok. A gonoszság gyakran azoknak az embereknek
a hatására jön létre, akik a gonoszságot ontológiai valósággá teszik.
Látjuk, hogyan tették a nácik gonosz ontológiai valósággá a zsidókat.
A gonoszság elleni harcban, még a nácizmus gonoszsága ellenében
is, rettentő gonosszá válhatunk.

Ezek alapján teológiai szempontból nézve azt mondhatjuk, hogy Is-
ten nem volt jelen Auschwitzban, legalábbis az elkövetők életében biz-
tos nem, jobban mondva távol tartották, még pontosabban, igyekez-
tek elérni azt, hogy Isten ne legyen jelen Auschwitzban. A Jó/Isten
hangját azonban még az elkövetők számára se lehetett teljesen elné-
mítani, hiszen önáltatásra volt szükségük ahhoz, hogy bűncselekmé-
nyeiket folytatni tudják. Ez e contrario bizonyítéka a Jó/Isten kikü-

25Peter J. Haas:
Morality after Auschwitz:
the Radical Challenge of
the Nazi Ethic. fortress

Press, Philadelphia,
1988.
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Jelen volt-e Isten
Auschwitzban
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szöbölhetetlen jelenlétének még Auschwitzban is. Istent még az el-
követők se tévesztették egészen szem elől, még akkor se, amikor a mo-
dern technika segítségével igyekeztek eltüntetni Őt. Ez az önáltatás nem-
csak a jót, hanem még Istent is megrontotta. A náci „Isten velünk” (Gott
mit uns) jól példázza ezt a perversio deust. Nemcsak a jóság, de maga
Isten is a gonoszság eszköze lett.

A bibliai istenfogalom jellemzője az, hogy Isten ellenáll minden olyan
kísérletnek, amely definiálni és erodálni próbálja a jót és rosszat. Istent
ezzel a névvel kell illetni: autrement qu’être (Levinas),26 ami azt jelenti,
hogy Ő mindig a Más, Aki kicsúszik a kezünk közül, amikor a jót és
a rosszat definiálni igyekszünk és bele akarjuk kényszeríteni egy rend-
szerbe, amelynek nevében aztán embertelenségeket követünk el. Az
emberiség és a Biblia történelme egyaránt az emberiségnek a jó és rossz
kérdésével folyó birkózásáról szól, a drámai igyekezetről és a hatalmas
bukásokról a jó megvalósítása terén (és a hatékony gonoszságokról).
Ebben a folyamatban — elsősorban a Tórában és a prófétai könyvek-
ben — Isten úgy jön el hozzánk, hogy kritizálja bukásaink végtelen so-
rát, ami a sebezhető másik ember rovására történik, aki azon erőfe-
szítéseink áldozata, hogy a jót és rosszat szimmetrikus kategóriaként
definiáljuk. Ahogy Peter Haas bemutatta, még a nácizmust is fel lehet
fogni úgy, mint valami (torz) erőfeszítést arra, hogy a jót és rosszat zárt
rendszerben („náci etika”) kezeljük. A történelem és az üdvösségtör-
ténet legnagyobb eseménye a „másképp lét” (autrement qu’être) folya-
matos áttörése a jóra és rosszra épülő zárt rendszerek ellenére. Ez a jó-
ság mindig lehetséges marad, hogy a fatalizmust ki lehessen zárni. És
a náci etika sem működött tökéletesen, se az elkövetők és szemtanúk,
se az áldozatok esetében. Isten mindig nagyobb, mint a gonoszság. Ő
az a tűz, amelyet Auschwitz hamvaiban érzékelünk. Természetesen ez
nem lehet a történelem szerencsés végkimenetelére vonatkozó naiv op-
timizmusunk alapja. Auschwitz után emberi felelősségünk megtanulni,
hogy erkölcsi életünk ne függjön isteni beavatkozás vagy megváltás
történelmi kilátásaitól. Auschwitz arra hív minket, hogy az etikai kér-
déseket és emberi történelmünket függetlennek tekintsük attól, hogy
a végén minden jóra fordul, és hogy van egy végső isteni garancia. Azért
még nem kell feladni a Sínai-hegy Istenét, mert Auschwitz után már
nem számíthatunk arra, hogy mindenhatóságával megment a gonosztól.
A tízparancsolat által szólt hozzánk és ez a kapcsolat Auschwitz alatt
és után is megmaradt. Most úgy kell továbblépnünk, hogy nem kapunk
jutalmat a jóságunkért, és azt se tudjuk biztosan, hogy a történelem bol-
dog véget fog-e érni. Csak azért mert Isten hallgatott, vagy elhallgat-
tatták Auschwitzban, és még ha többé nem is számíthatunk arra, hogy
megment minket, nem mondhatunk le arról, hogy eleget tegyünk a jó-
ságra szóló meghívásnak. Auschwitz nem jogosít fel arra, hogy az el-
lenkezőjét tegyük annak, amire a Tóra kér, és így gyilkosok, tolvajok,
hazudozók, rasszisták stb. legyünk. A jóságnak Isten mindenhatósá-
ga nélkül is van értelme. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy Ausch-
witz után Istennek a jót parancsoló akaratához akkor is ragaszkodnunk
kell, ha nem tapasztaljuk a mindenhatóságát.27

Isten mindig a Más

26emmanuel levinas:
Autrement qu’être ou
au-delà de l’essence.

Nijhoff, la Haye, 1978.

27frans Jozef van Beeck:
Loving the Torah
more than God?
Toward a Catholic

Appreciation of Judaism.
loyola University Press,

Chicago, 1989, 43–47.
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