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Egy zli?a laangL

Miután ennek a díjnak a megtiszteltetésével e5rütt
a ,,díszelőadás" terhe is rám szakadt, elkezdtem ol-
vasni Leopold Lucas rabbi (akinek az emlékére a
díjat alapították) életrajzát, és azt olvastam, hogy
Theresienstadtban halt meg, a feleségét, Dorotheát
pedig továbbktildték Auschwitzba, ahol ő is oszto-
zott az én édesanyám sorsában, szőval, ekkor ez a
téma hirtelen rám kényszerítette magát. Félelemmel
és reszketéssel választottam. De az volt az érzésern,
hogrtartozom ennyiwel az árnyékuknak, nem tagad-
hattam meg a választ arégőtaelhalt kialtasukra, ami
e5r néma Istenhez szólt.

Amit kinálni tudok, az e§r leplezetlen spekulatív
teológia vázlata. Hogy ez illik-e egy filozófushoz,
azzaI ttt nem foglalkozom. Immanuel Kant minden
ilyesmit száműzött az elméleti észbőI és ezzeI e5rütt
afiozőfiából is; és a 20, századilogikai pozitivizmus,
az egész uralkodó analitika, rnég atárgyalt dolgokra
vonatkozó nyelvi kifejezésektől is elvitatott minden
jelentést, és ezzel együtt az 7lyen kérdésekről való
puszta beszédet is (ha el is tekintünk az igazság és
az ígaznak bizonürulás kerdeseitől) értelmetlenséggé
nyilvánította.Ezenpersze rnár az öreg Kant nas/on
csodálkozott volna. Mert ő ezeket a nem-tárgrakat
a legfelsóbb tár5raknak tekintette, arnelyekrőI az ész
egyáItalán nem tud lemondani, miközben nem re-
mélheti, hory az ővonatkozásukban valamilyen fel-
ismerésre juthatna; vagyis az ész az emberi megis-
merés szilárd határai miatt szükségképpen kudarcra
van ítélve. De ez a teljes lemondás mellett még egr
másik utat is nyitva ha5z. Mert aki a zatonyrra futást
a tudat dolgai kapcsán elfogadja és í5u már eleve le-
mond a célról, az r.wrcn is elgondolkodhat az ilyen
dolgok értelrnérőIés jelentéséről. Mert azt az ál7ítást,
ho5, itt még az értelem és a jelentés sem adott, mint
tautologikus körkörös következtetést könnyen le
lehet tudni, mivel az ,,értelmet" már eleve ú5r defi-
niá|ja, mint ami végső soron érzékiadatokkal verifi-
káIható, vagris az ,,értelmeset" a ,,tudhatőva|" azo-
nosítja. Ezt az erőszakos húzást csak az fogada el,
aki már korábban e5retértett vele. Tehát igenis lehet
gondolkodní az Istet,/ogalmon, ha nincs Isten-/r2a-

nyíttí,l; és e5z ilyen munka igenis fiIozófiai, ha tartja
magát a fogalom - és ez azt jelenti, ho5r a fogalom
minden összefüggésének - sztgor ához.

De terrnészetesen ez rnég tíIzottan általános és
szemé\rtelen. Ha Kant a 5zakorlati ész szárr'ára e|-
ismerte, arnit az elméletitől elütatott, akkor zi is
megengedhetjük, ho5z az Istenre vonatkozó kerdés-
be belefolyjon es/ es/szeri és szörn;,.ííséges tapasz-
talat, a maga egész lendületével. Árról a kérdésról
van szó, ho5r mit tetthozzá Auschwitz ahhoz, amit
az emberek által eg.másnak okozott s?rn;,.úíségről
és a borzalomról már mindig is tudni lehetett? Es
különösen mit tett hozzáahhoz, ami számunkra, zsi-
dók számára, az ezeréves szenvedéstörténetünkből
már ismert, és fontos he\ret foglal el a kollektív em-
lékezetünkben? A Jób-kérdés már mindig is a teo-
dícea fő kérdése volt - általános értelemben a gonosz
ülágon beltili létezését firtatja, ktil<inOs értelemben
üszont a kiválasztottság (az Izrael és az Istene kö-
zötti szövets ég) rejtéIyét próbálja megérteni. Erre a
kiélezésre (amire a mostani kérdéstink is példa) vá-
laszolva, kezdetben még - eztláguk a bibliai prőfé-
táknál - a szövetséget magát is segítségüI hívták, azt
állí*án, hogr a nép maga hűtlen lett a szövetséghez.
A hűség eztkövető hosszú és,századalban azonban
már nem a bűn általi megpróbáltatás szolgált mas/a-
rázatként, hanem a tanúság eszméje, amely a Mak-
kabeusok korának terméke volt, és amely az ltókor
számára megalkotta a rnártír fogalmát. Eszerint a
legsúlyosabb dolgokat éppen az ártatlanoknak és az
igazságosakna}< kell elviselniük. I5r a kozépkorban
egész közösségek mentek a S'ma Jüzraelel, Isten
eg;rségének megvallásával az ajkukon a kard- és a
tíizhilálba. Ennek héber neve aK??u1-1aalem, a ,,név
megszenteltetése", a megölteket ekkor kezdték el
szenteknek nevezni. Az áIdozaton keresztiil folcsil-
Iant az íg&et fénye: az eljövendő messiás meg fogja
váltani a véges világot.

De mindebbőlrnár semmit sem lehet felhasználni
azoknáI az eseményeknél, amelyeket az ,,Auschwitz"
név takar. Itt már nincs helye a hűségnek .vagy a
hűtlenségnek, a hitnek vagy a hitetlenségnek, a
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bűnnek law a büntetésnek, avlzsgálatnak va5z a
tanúságnak, de nincs helye már az erőnek és a 5ren-
geségnek, a hősiességnek és a gzávaságnak, a daco-
lásnak és a megadásnak sern, Mindezekhez Ausch-
witznak - ami a kiskorú grermekeket is elnyelte -
semmi köze, és ezekbőIsemmire sem adott alkalmat.
Azok ott nem a httrk miatt haltak meg (mint még a
Jehova tanúi), és nem a hittik vas/ a személy-léttik
valamilyen más akaratlagos megnyilvánulása mitttt

5rilkoltak meg őket. A halált dehumanizálás, meg-
aláztatás és nélktilOzés előzte meg; a végső megol-
dásra szántak szárr'árarnég az emberi nemesség leg-
halványabb fénye sem adatott meg - ebből semmit
sem lehetett fc;lfedezni a lágereket túlélt csontváz-
kísértetek esetében. Es mégis - a paradoxonok pa-
radoxonja - a szövetség régi népe volt az (amelyben
már senki, sem a grilkosok, sem az áldozatok nem
hittek), amely a faj fikciója alatt, erre az össz-meg-
semmisítésre ki volt váIasztva: a kiválasztottság bor-
zasztő módon átfordult az átokba, csúfot íizve rrin-
denféle értelemadásból. Tehat mégiscsak van e5r bi-
zonyos összefüggés - rnéghozzá a legperverzebb
fajtábőI- az e5.kori Istenkeresők és próféták, akik-
nek az utódjai így a szétszóródásból kiválasztásra
kertiltek és a közös halál egyesülésébe vontak kö-
zött. És Isten ha5,ta, ho5, -i.rd ez rnegtörténjen. De
miféle Istenről beszéltink ebben az esetben?

Ide be kell szúrnunkazt afelismerést, ho5. e kér-
dés felvetésekor a zsidók nehezebb helyzetben van-
nak, mint a keresztények. Mert a keresztények szá-
mára, akik a túlvilág igazi üdvös sé1ét yáiák, ez a
világ amú5r is mindig u, ÖrdOgé, és ezért mindig bi-
zalmatlanság veszi kOrti}; és mindez különösen igaz
az emberi világra, méghozzá az eredendő bűn miatt.
De a zsidók szárnára, akik az e ülágban Latjak azis-
teni teremtés, az igazságosság és a megváltás hely-
szÁét,Isten a történelem ura. E. í5z ,,Auschwitz" még
a hivők szemében is megkérdőjelezi az egész átha-
gyornányozott Isten-fogalmat. Ez valóban - aho5r
éppen megpróbáltam me gmut atnt - hozz áte sz vala-
mit a zsidó történelmi tapasztalathoz, valami soha
nem voltat, amit a régi teológiai kategóriákkal már
nem lehet megragadni. De aki nem akarja eg;z-
szerűen feladni az Isten-fogalmat - és ehhez még a
filozófusnak is joga van -, annak újta átkell gondol-
nia azt, és a Jób-kérdésre e§ űj váIaszt kell tudnia
adni. Ennek során valószínűleg fel kell adnia a ,,tör-
ténelem urára" vonatkozó eszmét. Akérdés tehátezl.
milyen Isten engedte ezt megtörténni?

Itt vissza fogok n;,nílni e5z o|ran korábbi kísérle-
ternhez, ame\ret es/szer a halhatatlanság kérdése
kapcsán megkockáztatLam, s amel;,,re rnár szitfténrá-
vetült Auschwitz árnyéka,2 Akkoriban eg;/ magam
áItal kitalált mítoszt híwam segítségül, egy olyan
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képi, de mégis hihető sejtést, amelyet Platón vázolt
fel a tudhatóságon tűIi szféráről. Engedtessék meg
nekem, hogy ezt itt most megismételjem.

Kezdetben, egr átláthatatlan váIasztás fo§ztán, a
lét isteni alaplaúgr dOntOtt, hory átadja magát a ke-
letkezés véletlenének, kockázatának és végtelen sok-
féleségének. IÁéghozzá teljesen. Es ez belefolY az
idő és a tér kalandjába is, és az Istenség semmit sem
tartott vissza magából, semmilyen meg nem ragadott
és immunis rész nem maradt vissza belőle, amelyből
kiindulva a sorsának kerülőutas megformálását a te-
remtett világban írányítani, helyesbíteni és végső
soron garantáIni tudná. Erre a feltétlen immanenci-
ára épül a modern s"ellem. Ebben áll a bátorsága
vas/ a kétségbeesése, de mindenesetre a keserű tisz-
tességessége, hory a mi világban való léttinket ko-
molyan ves/e: avilágot mint önmagának átengedet-
tet nézze, a törvényeit ú5z, mint amelyek semmilyen
beavatkozást sem engednek meg, és ahozzá-tarto-
zásunk szigorátpeüg ú5r, mint amit semmi\ren kül-
világi előrelátás sem mérsékelhet . IJ gy anezt követeli
meg a mítoszunk Isten világban va],ólététől. De nem
a panteisztikus immanencia értelmében: ha Isten és
a világ egyszerúen azonosak, akkor a üIág minden
pillanatban és minden állapotban a teljességet jeleníti
meg, és Isten ezáItal sem nem veszíthet, sem nem
nyerhet. Azért, hog, legren a világ, és ho5r önma-
gáért legyen, Isten lemond a saját IétérőI, leveti a
maga Istenségét, hogy aztán rnajd visszakapja az
időbeli odüsszeiától, aminek következtében ránehe-
ziúl az előreláthatatlan időbeli tapasztalatok véletlen-
szerű termése, s ezáltal va5, megdicsőül va5r eltor-
zgl. Az isteni integritás illren Onfeladásában a fenn-
tartás nélküli keletkezés kedvéért, semmilyen más
előzetes tudás nem szerepel, csak a lehető,tég tu?ála,
amel;r a kozmikus létet a maga saját feltételei által
engedi meg: és éppen ezeknek a dolgoknak szolgál-
tatta ki Isten a maga ügyét, amikor a világ javára
ktilsővé vált.

É. ", "orrok 
szárnára aha|rnazjátékok kozmikus

véletlenjeinek és valószínűségeinek eredményeként

- miközben fobramatosan ha"lmozódik az anyag kö-
reinek türelmes emlékezete, és létrejön a sejtő vára-
kozás, amivel az örökkévalőság az időbeli műveket
e5rre inkább kiseri - az immanencia áthatolhatat-
lanságából lassan-lassan és vonakodva felbukkan a
transzcendencia

Es aztán jör, az ébt e|sőrezdülése * a ülág új nyel-
ve: és vele együtt az örökkévalóság birodalmában
levő érdek hallatianul felfokozódik, és hirtelen na-

5rot ugrik előre a maga teljességének újra-megszer-
zése felé. A keletkező Istenség a világ-véletlenre
várt, és az ezel keresztüI valőpazar|őbeavatkozá-
sával először mutatja meg a maga végső valóraváIá-
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túl jón és rosszon, Isten semmit sem veszíthet a fej-
lődés na5r szerencsej átékában.

De éppígz nem is nyerhet a maga ártatlanságának
védelmében, miközben egy új válasz növekszik
benne, amelyet az immanencia tudattalan mozgásá-
nak lassan körvonalazódó irányára ad.

Es aztánmegremeg, ő a fejlőáés meglökője, asaját
lendítő erejére támaszkodva átlépi azt a küszöböt,
ahol az ártatlanság megszúnik, és az isteni beavat-
kozás sikerének, illetve félresikertilésének egészen
más kritériumai jönnek létre. Az ember megjelenése
a tudás és a szabadság megjelenését jelenti, és ezzel
a nas/on kétélű adománnyal az őnrlagát beteljesítő
élet puszta szubjektumának ártatlansága helyet te-
remt a felelősség szárnára, valamint a jó és a rossz el-
váIasztása szárnára. EttőIkezdve erre a végrehajtási
ümenzióra v anbízvaa csak most nyilvánval őv á v áló
isteni ügy, és a kimenetele ingadozni kezd. Isten
képe akadozva indul el a fizikai mindenségtől - az
ember előtti élet kezdetben tágas, de aztán ösz-
szeszűkülő spiráljaiban mozogva -, majd a mozgás
drámai felgzorsulás ával íttrnegy az ember kérdéses
megvédésébe, rnéghozzá azért, hogy (azálta|, arnit
önmagával és a világgal tesz) beteljesedjék, rnegme-
nektiljOn va5z félrecsússzon. Az emberi halhatatlan-
ság pedig a félelemkeltő fellépéseinek az isteni sors-
sal való összeütközései, és ennek az örök lét állapo-
taira kifejtett hatása révén jön létre.

Az ember follepeséwel a transzcendencia önmaga
tudatára jutott, és ettől kezdve a tevékenys égétÁsz-
szatartott lélegzettel követi, reménykedve és kérve,
örülve és gyászolva, kielégülve és csalódva - és,
aho5z hinni szeretnérn, szárnára érezhető lesz, anél-
ktil, ho5r bele tudna szólni a világt színjáték dinami-
kaj ab a. Mert nem lehetséges-e, ho5z a transzcenden-
cia, a maga áIlapotának üsszatükrözésén kereszttil,
ahog. megjelenik az emberi tevékenység ingadozó
mérlegén, fényt es árnyékot vet az emberi tájra?

eldis arnítosz, és a benne rejlőhipotézis, amelyet
egy más összefüggésben egykor meggondolásra
ajánlottam. E mítosznak vannak bizonyos teológiai
implikációi, amelyeknek csak lassan jutottam a tu-
datára. Ezek kOztil itt néhányat szeretnék kiemelni,
abban a reményben, hory a kepibal a fogalmibavaló
Iefordítással azt, arrti különös, önkényes és privát
fantaziáIásnak tűnik, össze tudom kötni a zsidó val-
lásos gondolkodás elfogadott hagrományával . F;zen
a módon kísérletet teszek atapogatózó spekulációm
könnyelműségének kompenzálására.

Először is és a legnyilvánvalóbban a l zc nuűő rl fu n-
rőlbeszéltern- ami ú5r tűnik ellentmondásban áll az
isteni fenségesség bibliai képzetével. Természetesen
a ,,szenvedő Isten" kifejezésének van e5, keresztény
jelentése, amivel azonban az énrnítoszomat nem sza-

sának jeleit. Az érzések, az észlelések, a törekvések
és a cselekvések végtelen dagadása, ami e5zre sok-
félébb módon emelkedik az aí|ya"1csendes kavargá-
sa fölé, az örökkévalóságból és a maga onigenléséből
lépésről lépésre erőt nyer, és a felébredő Isten elő-
ször tudja mondani, hog, a teremtés jó.

De arra is fel kell figyelnünk, hogv az élettel
e5rütt a halál is eljött, és a Iét új lehetőségéért a ha-
landósággal kellett fizetni. Ha az;íilandO fennmara-
dás lenne a cél, akkor az életnek elkezdődnie sem
szabadott volna, mert semmilyen lehetséges formá-
ban sem mérhető egy anorganikus test tartósságá-
hoz. Ez egz visszavonható és felbomlaszth atő lét, a
halandóság kalandja, amely a hosszan tartó anyag
felteteleiből - az arryagot cserélő organizmus rövid
távú feltétel ére - az inüviduális ének véges életpá-
lyáira meg, át. De még a véges individuumok rövi-
den fenntartott ön-érzésein, cselekvésein és szenve-
désein át is - amelyek csak a végesség nyomása alatt
kapják meg a maguk sürgősségét és ezzel az érzéke-
lés frissességét - az isteni táj bontakoztatja ki a maga
színlátékát, aminek eredményeként az Istenség eljut
önmaga megtapasztal ásához.

Jegrezzűk rneg azt is, ho5z az éIet ártatlanságá-
ban, a tudás megjelenése előtt, Isten ügze nem mehet
féIre. Az evolúció által létrehozott minden fajktilcinb-
ség az érzés és a tevékenység lehetőségéhez még
hozzá tesz valamit, és ezzel gazdagítjaaz isteni alap
önmagára vonatkozó tapaszta|atát A világmegvála-
szolás folyamatában feltáruló újabb dimenzió Isten
szárnára ecy 6 modalitást jelent, ho5z kipróbálja a
maga lényegét, és a világkaland meglepetésein ke-
resztül felfedezze önmagát. Es a keletkezési fárado-
zások 5rümölcsei, le5renek azok 1ók vagy rosszak,
tovább duzzasztj ák az időben megélt örökkévalóság
túlvilági kincseit. Ha ez igaz már a sokféleség önma-
gától kiterjedő spektrumára, akkor még inkább igaz
az éIet fokozódó éberségére és szenvedélyére, amely
összefonódik az áIla*ilágbeli észlelés és mozgás nö-
vekedésével, Az ösztőn, a szorongás, az öröm és a
fájdalom, a diadal és a nélktilozés, a szeretet és a bor-
zalorn előrehaladó éleződése és intenzitásának erő-
södése - ez minden tapasztalat vonatkozásában az
isteni szubjektum nyeresége, és az ál],andőan ismét-
lődő, de sohasem megkopó továbbéIésének alapja
(már innen származtatható a halál és az íjjásziletés
szükségessége). S az Istenség ebbőI az esszenciából
építi fel újra és újra önmag át. Az evolúció mindezt
rendelkez é sünkre bo csátj a, a j átékának puszta bur-
jánzásánáI és az ösztönzésének szigoránál fogva. Az
Istenség teremtményei, ha azok az ösztöneiknek
megfelelően csak önmagukat teljesítik be, már iga-
zolják az isteni merészséget. Még a szenvedéseik is
csak elmélyítik a szimfónia hangzó teljességét. Í5z
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bad összecserélni. Ez ugyanis, attól eltérően, nem
e5/ es/szeri aktusról szól, amely révén az Istenség
e5r meghatározott időben és az ember megváltásá-
nak ktilOnOs caljabal önmaga egz meghatározottré-
szét belehelyezte egr szenvedési szituációba (a meg,
testesüléssel és a keresztre feszítéssel). Ha van vala-
mi értelme annak, amit elmondtam, akkor ez az,
hogz Istennek a wilághoz valő viszonya a teremtés
pillanatától kezdve, de egészen biztosan az ember te-
remtésétől kezdve, már tartalmazza a szenvedés
rnozzanatát, Természetesen tartalmazza a teremtmé-
nyek szenvedését is, de ezt a magától értetődőséget
már mindig is minden teológia elismerte. Nem í5r
azt az eszmét, hogz Isten a teremtéssel egrütt szen-
ved, és én erről azt mondtam, hory ez prima/acie ösz-
szeütközik az isteni fenségesség bibliai eszméjével.
De eztvalóban olyan extrém módon teszi, ahogy az
első pillantásra tűnik? Nem találkozunk-e a héber
Bibliában ls azza| az Istennel, akt az emberek áItal
meg,vetettnek és lenézettnek érzimagát, és ezért ag-
gődik az emberekért? Nem látjuk-e, amint megbán-
ja, ho5, az embert teremtette, és 5rakran bánkódik
ama csalódás miatt, arnit az ember okoz neki - és ez
még inkább vonatkozik aváIasztott népre? Emlé-
kezzínk Hóseás prőfétára: Istent szerelmi bánat kí-
nozta az lzrael nevű hútlen asszonya miatt.

Aztán akővetkező lépésben a mítosz egy kelttkező
Isten képét mutatja. Ez az Isten az időben lép fel,
ahe\rett, hog;r eg;r teljes létet birtokolna, arnely az
örökkévalós ágon át azonos marad önmagával. Áz is-
teni keletkezésnek ez az eszrnéje minden bizonnyal
ellentmond a filozófiai teológia görög, platóni-arisz-
totelészi hagyományának, amely (miután magába
kebelezte a zsidó és a keresztény teológiai tradíció)
valamiféle autoritást hódított meg magának, ame\,,re
az autentikus zsidó (és keresztény) mércék szerint
semmiképpen sem tarthatna igénf. A transztempo-
ralitást, az impasszibilitást, az immutabilitást Isten
szükségszerű ittribútumaivá nyilvánították .E" u, u,
ontológiai szembeállítás, amelyet a klasszikus gon-
dolkodás a lét és a keletkezés kőzőtt állitott fel (mi-
közben a keletkezés alacsonyabb rendű, mint a lét,
és az alacsonyabb testi világra jellernző), a keletke-
zésnek rnég az árnyékátis kizárja az Istenség tiszta,
abszolút Iétéből, Ez a hellenisztikus fogalom azon-
ban sohasem illeszkedett jól a Biblia szelleméhez és
nyelvéhez; de az isteni keletkezés fogalma már in-
kább összee5reztethető vele,

Mert mit is jelent akeIetkező Isten? Még akkor
is, ha nem megyünk olyan messzire, mint ahogy a
mítoszunk javasolja, az Istenben lévő keletkezésrőI
Iegalább annyit el kell ismernünk, amenn;ri abban a
puszta tényben fekszik, ho5, a..ilagbeli történések
afficiálják őt, és az,,afficiálás" annyit jelent, mint al-
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terálni, az állapotot rnegváItoztatni. Még akkor is,
ha eltekintünk attól, ho5r már a teremtés mint olyan,
rnint az eredményének aktusa és létezése végül is
dőntő váItozást képvisel Isten állapotában, amennyi-
ben most már nincs e5redül, ú5. a folyamatos viszo-
nya a teremtetthez, ha ez egyszer létezilk, és a kelet-
kezés folyamatában mozog előre, abban áll, hogzva-
lamit megtap asztal, hogy tehát a saját maga létét
befolyásolja az, arníbenne lejátszódik. Ez érwényes
már a puszta viszon;rt kísérő tudásra is, ho5z most
ne is beszéljünk az érdekhez kapcsolódó tudásról.
Ha tehát Isten valamilyen viszonyban ál1 a wilággal

- és ez a vallás kardinális feltevése -, akkor ezáIta|
az örökkévaló ,,időbelivé tette magát", és e5níttal va-
lami mássá is vált a világfolyamat kibontakozásán
keresztül.

A keletkező Isten eszméjének e5z mellékes követ-
kezménye, hogy felbomlasztja az azoí|os visszatéré-
sének eszmé)ét.Ezvolt Nietzsche alternatívája a ke-
resztény metafizikához képest, ame|r ebben a tekin-
tetben azonos a zsidó metafizikával. Nietzsche
eszméje a feltétlen időbeliséghez és immanenciához
való odafordulás szélsőséges szirnbóluma, eltávolod-
va mindennemű transzcendenciától, ame§ az időben
mulandóról e5r örök emlékezettel rendelkezhetne.
Az öt|et u5ranis az, horyr a lehetséges permutációk
puszta kimerítésén keresztiil az anyagielemek elosz-
tásában a világmindens é g,,kezdeti" konfi gu r áciő1 á-
nak újra fel kell lépnie, ami azt jelenti, ho5r minden-
nek azonos módon megint elOlről kell kezdődnie; és
ha ez egyszer megtörténik, akkor megszámlálhatat-
Ianul sokszor is meg kell történnie, Nietzsche ezt a
,65űrűk ffirűjének", yary az ,,örök visszatérés
gyűrű)ének" nevezi. Ha azonban azt feltételezzik,
hogr az örökkévalóság nem marad érintetlen attól,
arni az időben történü, akkor sohasem lehetséges az
azonos visszatérése, mert Isten sem marad :ugyar'az,
miután keresztülment a világfolyamat tapasztalatán.
Minden í) világ, ami egy elmúItra következhet, a
maga saját örökségében magában fogja hordani a
korábbira való emlékezést. Yagy más szavakkal:
nem egy indifferens és holt örökkévalóság lesz,
hanem e5r olyan ülág lesz, amely azidő halmozódó
termésével e5rütt növekszik,

A szenvedő és keletkező Isten fogalmaihoz szoro-
san kapcsolódik a gon?odko?ő Isten eszméj" - "gyobran Istené, amely nem valahol távol, leválasztva és

önmagába bezárkőzva van, hanem beágsraződik
abba, amiről gondoskodik. Bármi is le5ren az Isten-
ség ,,ősi-kezdeti" állapota, abban a pillanatban meg-
szűnne önmagába bezárt lenni, amikor belebocsát-
kozik a világ létezésébe, azáltal, ho5z egr ilyen vilá-
got megteremt, vagy megengedi alétezését. Hogy
Isten a teremtményeinek gondját üseli, természete-
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sen a zsidó hit legismertebb alaptételei kOzé tattozik.
Ezzel szemben a mi mítoszunk azt a kevésbé ismerős
aspektust hangsúlyozza, ho5z ez a gondoskodó Isten
nem egy vatázslő, aki a gondoskodás aktusában
e5,-uttal a maga gondoskodásának célját is beteljesí-
ti: megengedi, hog, bizonyos dolgokat más aktorok
te5renek meg, és ezzel a maga gondoskodását ftig-
gővé teszi űInk. Ezért beszélhetünk veszéIyeztetett
Istenről, eg. Istenról sa)átkockázattal. Ho$r ennek
így kell lennie, az rlát csak abból is világos, hogy
e5zébként a ülágnak a permanens tökéletesség ál-
lapotában kellene lennie. De az a tény, ho5r nincs
abban, csak a következő ket dolog e5zikét jelentheti:
vaw azt, hogr az E5z Isten e5láltalán nem létezik
(vagl talán több mint e5.), vagz azt, hogr az E,ryt
valami másnak magán kívül, valami áItala teremtett-
nek e5z bizonyos játékteret és beleszólási jogot ad,
a gondoskodásának tárgyáből kifolyőIag. Ezért
mondtam azt,hogr a gondoskodó Isten nem varázs-
l0. A feltarhatatlan bölcsesség, vas/ a szeretet va5z
valarnilyen más aktuson keresztül lemondott arról,
hogy önmaga kielégítését a saját hatalmánál fogva
garantálja, miután a teremtésen keresztül már arról
is lemondott, hory ő maga le5ren a minden.

Es ezzel eljutunk a spekulatív teológiai vállalko-
zásunk legkritikusabb pontjáhozi ez az Isten nem
mindenható! Valóban azt állíi.uk - az Isten-képün-
ket és az Istenséghez való egész viszon;runkat szem
előtttartva-, hory nem tudjuk fenntartani az abszo-
lút, korlátlan isteni hatalmat. Engedjék meg, hogz
ezt először egy tisztán logikai szinten a\apozzarn
meg, annak a paradoxonnak az artikulációján ke-
resztül, amely rnár az abszolút hatalom fogalmában
is benne rejlik. A logikai szituáciő egráItalání'eír. az,
hogr az isteni mindenhatóság e5rbeesik az ésszerii-
plauzibilis és valamiképpen önmagát aján|ó tanítás-
sal, miközben ennek korlátozása felforgató hatású,
ami rászorul a védelemre. A hatalom puszta fogal-
mából már következik, hogy a mindenhatóság ön-
magának ellentmondó, önmagát megszüntető, sőt ér-
telmetlen fogalom. U5r állunk ezze|, rnint az emberi
szf&ában a szabadsággal. Egzráltalán nem mondhat,
juk, ho5. a szabadság ott kezdődik, ahol a szükség-
szerűség befejeződik, ezek egrütt állnak fenn, és
csak e5rmáshoz mérve értelmezhetők. A szükség-
szerúség birodalmáról való leválás a szabadságot
megfosztja a maga tárgyátőI, és nélküle u5zanúgy
semmis lesz, mint az erő az ellenállás nélktil. Az ab-
szolút szabadság üres szabadság lenne, amely önma-
gát szüntetné meg. Ugranígz az üres hatalom - ez
lenne az abszolút hatalom - a, egyedili hatalom. Az
abszolút, totális hatalom olyan hatalom, amelyet
semmi sem korlátoz, rnég valami másnak a létezése
sem, valami rajta kivtilalló, valami tőle ktil<;nboző.

Mert valami másnak a puszta Létezése is már korlá-
tozástjelentene, és ezért a hatalomnak (ho5, fenn-
tartsa a maga abszolút voltát) ezt a másikat meg kel-
lene semmisítenie. Az abszolút hatalomnak ezért a
maga magányosságában nincs tár5za, amelyre hatást

5rakorolhatna. Mint tárgz nélküli hatalom azonban
e5r olyan hatalom nélktili hatalom, amely önmagát
szünteti meg, A ,,minden" itt egyúttal ,,semmi" is.
Ahhoz, ho5l hatni tudjon, kell, ho5r létezzenvalarnt
más, és mihe\rst er|éterjk, arEw többé nem min-
denható, habár a hatalma minden mással összevetve
tetszőlegesen nas/ lehet. Egr másik tárgr rnegtűtt
egzísztenciá)a per Je mint a műk<;dés feltétele már Ii
mitálja a leghatalmasabb hatóerő hatalmát, amennyi-
óen egruttal. azt is megengedi neki, ho5r hatóerő le-
gyen. Röviden, a ,,hatalom" egy vi,,lzony-fogalom,
pontosabban már feltételez egz többpólusú viszon;,,t,
Az a hatalom, amely a maga vonatkoztatottságában
nem vált klelbnálkat, olyan, mintha nem is lenne ha-
talom. A hatalom csak o\rasvalaminek a vonatkozá-
sában nyilvánulhat meg, ami maga is hatalom. A ha-
talom, ha nem hiábavaló, abban a képességben áll,
ho5z valamitlegyőzzink; és e5r másiknak a koeg-
zisztenctája már elegendő e feltétel érvényesüIésé-
hez. Mert a létezés annyit jelent mint szembenállás,
vagyis lennie kell e5, szemben ható erőnek, Ezért
aho5r a fizikában, az erő ellenállás vagz ellenerő nél-
kül üres marad, ugzanúgz a metafizikában a hata-
Iom az ellenhatalom nélktil (teljesen minde5r, ho5,
milyen formában) üres lesz. Annak tehát, ami ellen
az ető hat, már magának is rendelkeznie kell e5r ha-
talommal, még akkor is, ha ez az előbbibőI szárrna-
z7k, és a tulajdonosának a maga|étezésével e5rütt
adományozztlk, rnéghozzá azzal, ho5r a teremtés ak-
tusában lemondunk a korlátlan hatalomról. Rövi-
den: az összes hatalom nem állhat e5retlen hatószub-
jektum oldalán. A hatalmat meg kell osztani ahhoz,
hog, a hatalom e5ráltalán léterren.

Emellett a logikai és ontológiai érv mellett van egy
inkabb vallási ellenvetés is az abszolút és a korlátlan
isteni mindenható hatalommal sremben. Az isteni
mindenható hatalom csak azon az íron állhat fenn
az isteni jósággal e5rütt, horyr a, Istenséget teljes-
séggel kutathatatlannak, va5ris rejtélyesnek tekint,
jtik. A gonosznak vagz akár csak a rossznak a világ-
ban való egzisztenciálát tekintve az Istenben való
érthetőséget fel kellene áldornunlo a két másik attri-
bútum összekötése kedvéért. Csak egl teljességgel
megérthetetlen Istenről lehet azt mondani, ho5, e5r-
szerre absrolút jó és abszolút mindenható, és a vilá-
got mégis elviseii olyannak, amilyen, Átalánosabban
szólva: a három szóban forgó attribúturn- az abszo-
lrit jóság, az abszolűt hatalom és a megérthetőség -
olyan viszonyban áll egymással, hogy bármelyik
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kettő összekötése a harmadik kizárásához wezet. A
kérdés ekkor a következő: kOztiltik melyik az, arnely
valóban integráIis és nélktil<;zhetetlen az Istenről ki-
alakított fogalmunk számára, és melyik a, a harma-
dik, amelynek vissza kell lépnie a másik kettő igé-
nyeivel szemben? Az biztos, hog,. a jóság, va5ris a
j óság akarása, elválaszthatatlan az Isten-fo galmunk-
tól, és semmiféle korlátozásnak sem vethető ala. A
megérthetőség va5r a megismerhetőség ket oldalr0l
is feltételezett: Isten lényege és az ember korlátai
feIőI, az utóbbi tekintetben tehát aIá van vetve e5z
korlátozásnak, de a totális tagadást semmiképpen
sem tűrné meg. A ?ed afucon?itud, arejtőzködő Isten
(nem is beszélve az abszurd Istenről) méIyen nem
zsidó elképzelés. A mi tanításunk, a Tőra arra épül,
ho5z Istent megérthetjük, nem teljesen természete-
sen, de valamit belőle - valamit az akaratábóI, a
szándékából, sőt még a lényegéből is, mert eztrneg-
mutatta nekünk, Megtörtént a kinyilatkoztatás, ren-
delkezünk a parancsaival és a törvényeivel, és vol-
tak, akikhez közvetlenül is szólt - a prőfétáthoz -,
néghozzáaz emberek és a kor nyelvén, ebben a kor-
látolt médiumban, de rnégsern maradt sötét titokban.
Egr teljesen elreltőzött, érthetetlen Isten a zsidó nor-
mák szerint elfogadhatatlan fogalom.

De éppen ennek kellene lennie, ha egzszerre tu-
lajdonítunk neki mindenható jóságot és mindenható
hatalmat, Auschwitz után na5zobb határozottsággal
állíthatjuk, mint bármikor korábban, ho5r e5z min-
denható Istenség vas/ nem lenne mindenhatóan jó
(a mai ülág-kormányzásban, amelyben mindeneke-
Iőttlátjuk), vagr teljesen érthetetlen lenne. De ha Is-
tennek e5, bizonyos módon és e5z bizonyos szintig
érthetőnek kell lennie (és ehhez ragaszkodnunk
kell), akkor a)őságát össze kell tudnunk egreztetni
a rossz fennállásával, és ez csak akkor lehetséges, ha
nern min?enható. Csak ekkor tudjuk rlegőrizní azt,
ho5, megérthető és jó, de mégis létezik a rossz a vi-
lagban. Es mivel a mindenható hatalom fogalmát
amú5z is kétségesnek találtuk, ezétt ezt az attribű-
tumot kell elhag.nunk.

Az eddigi érvelésünk a mindenható hatalomról
arra futott ki, ho5r minden, a zsidó örökséggel kon-
tinuitásban alla teológia szárnára érvényes az az
alaptétel, ho5z Isten hatalmát korlátozottnak kell te-
kintenünk, rnéghozzávalami olyasmi által, ami nem
vonja kétségbe Isten egzisztenciáját a sajátjogánáI
fogva és a hatalmát a saját autoritásánál fogva. Ezt
aztán Isten oldaláról egrfajta engedményként is
lehet értelmezni, amelyet vissza is vonhat, ha úgz tet-
szik neki. Vagzis e5, olyan hatalom visszafogottsá-
gáról van szó, amelyet Isten ugzan megrövidítetleniil
birtokol, de a teremtés öntörvénye miatt csak meg-
rövidítve használhat. De ez még nem tűnik elegen-
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dőnek, mert avalóban és teljesen e5roldalú szörn5ű-
ségek esetében - amit e5resek a teremtésbeli hason-
másaikkal szemben olykor-olykor ártatlan másokkal
szemben elkövetnek - a" ember aztvárná, hogr a jó-
ságos Isten ezekben az esetekben megtöri a maga ha-
talmának szélsőséges visszafogott ságára vonatkoző
szabá|rokat, és e5r megmenekítő csodával közbea-
vatkozik. Az Auschwitz-tombolás évei alatt Isten
mé|ren hallgatott. A csodák, ame|rek megtörténtek,
az emberek feIőI érkeztek: voltak olyan e5res em-
berek, 5rakran ismeretlen igaz emberek a népek ko-
zött, akika végső íIdozattő| sem riadtak vissza, ho5z
menekítsenek és csillapítsanak, sőt, bizonyos esetek-
ben még Izrael sorsát is vállalták. Róluk majd még
fogok beszéIni. De Isten hallgatott. ]is én most azt
mondom, hogy nem azért nem avatkozott közbe,
mert nem akart, hanem mert nem tudott. Olyan
okokból, amelyeket a kortárs tapasztalat közvetít
számunkra, én itt egy olyan Isten eszméje mellett
szállok síkra, aki e5rbizonyos időre - az előrehaladő
wilagfolyamatban - lemondott a világi dolgok fizikai
menetébe való beavatkozás hatalm árő|. Ez az Isten
a világi történéseknek a saját letebe való beleütkö-
zésére nem ,,erős kézzeI és kin;,,újtott karral" vála-
szolt (aho5r mi zsidók minden évben az Egriptom-
ból való kivonulás emlékére recitáIjuk), hanem
azz aI, ho gt behíz elgően-némán híveket próbált sze -

rezni a maga megvalósítatlan cé|jai számára.
Itt tehát az én spekulaciaim messze eltávolodnak

a régi zsidó tanítástól. Maimonidész Tizenhárom lait-
beli taníttfuából, ame\reket az istentiszteleten énekel-
nek (az ,,erőskézzel" egrütt), több is elesik: elesik,
hogr Istennek uralmi hatalma van a teremtés fölött,
hog, megjutalrlazza a jőkat és megbünteti a gono-
szakat, és még a megígért Messiás eljövetele is elesik.
De nem esik el a lelkek hívása, aprőfétík inspiráci-
ója és a Tóra, tehát akiváIasztás eszméje sem, mert
Isten tehetetlensége csak a Ezlkai világra vonatko-
zik. Mindenekelőtt megmarad azEgy Isten, és í5r a
,,haljad lzrael" is. Tehát nem valamilyen manicheus
dualizmussal szeretném megmagyar ázní a rosszat,
ez egyedül az emberek szívéből emelkedik fel, és
nyer hatalmat a világban. A puszta szabadság meg-
engedésében már benne yaí), az isteni hatalomról
való lemondás. A hatalom általunk adott magrará-
zatábő1, már következik az isteni omnipotencia taga-
dása. Ez elméletileg nyitva hagrja a választást egz
kezdeti teológiai vagy ontoló giaí ?ualizmu,l és az
e5zetlen Istennek a semmiből való teremté s általl an-
korlátozása kőzött, Adualizmus pedig felveheti a go-
nosz aktív erejének a|aklát, amely a kezdetektől min-
den dologban ellene hat az isteni céInak: eg;r két-
Isten-teológia, vagy pedig e5r passzív médium
platóni alüa, ame\r - éppen annyira univerzálisan
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- az ideálnak a világban való megvaiósulását csak tö-
kéletlentil engedi meg (ez a forma,anyag ontológia).
Az első váIasztás - a két-Isten-teológia - evidensen
elfogadhatatlan a zsidóság szárrláta. A platóni válasz-
tás peÜg a legjobb esetben is csak a tökéletlenség és
a természeti szükségszerűség problém áját váIaszolja
meg, de nem a pozítív gonosz problemaját, amely a
szabadságot saját onfelhatalmazásán keresztül még a
teremtővel szemben is implikálja. A mai zsidó teoló-
giának e szándékos gonosz tényével és sikeres meg-
valósításával, és nem a vak természeti kauzalitás
okozta szenvedéssel - Auschwitzca|, és nem a lissza-
boni földrengéssel - kell szembenéznie. Az isteni
princípium egy,lége a maga őnkorlátozásával csak a
semmiből való teremtés bázisán képzelhető el, amel;r
helyet teremt a világ egztsztenctája és autonómiája
sz ámár a. A tere mté s az ab sz olút s zuverenitás aktus a,
amelyben az, az önrnagát meghatározó létezés ked-
véért, lemondott a maga abszolútságáról - ez tehát
az i.steni önmegnyilatkozás e5riJ< aktusa.

Es itt emlékezziúnk arra, hogz a zsidó ha5zomány
e5láltalán nem olyan monolitikus az isteni szuvere-
nitás dolgaiban, aho5, azt a hivatalos tanítás sugall-
ja. A kabbalának van eg, fold alatti vonulata, ame-
lyet a mi korunkban Gershom Scholem újra nap-
fényre segített: ez tud Isten sorsáról, ame\,.nek a
vi|ággáválással e5rütt aláveti magát. Ebben a tradí-
cióban o\zan magas foloúan eredeti és nem ortodox
spekulációk találhatók, amelyek \ozatt a sajátjaim
nem áIlnának o\ran magányosan. i5, pl. az én míto-
szom alapjában véve csak a Zimzum eszrnéjét, alu-
riánoszi kabbala kozmogóniailag központi fogalmát
radikalizálja, h Zimzum annyit j elent, mint kontrak-
ció, üsszavonulás, önkorlátozás. Ahhoz, ho5r teret
teremtsünk a wilágnak, a kezdet En-Sdof-ját a végte-
lennek önmagában össze kellene hílLznia, és í,5r ön-
magán kivtil létrehozza" az ürességet és a semmit,
amelyben, és amiből kiindulva a világot meg lehetett
teremteni. E nélktil az önmagába való visszavétel
nélktil nem lehetne valami más Istenen kívül, és csak
a további visszafogottsága óvja meg a véges dolgokat
attól, hogr a maguk önlétét megint elveszítsék az is-
teni ,,mindenségben",

De ezen az én rnítoszom még túI is me5u. Az ősz,
szehűződás totális, a végtelen mint egész a maga ha-
talma szerint a végesben nyilvánult meg, és ezzel
e5rütt ki is szolgáltattarnagát nelri. Megha§r-e ez
még valamit azEgr Isten-viszony számára? Enged-
jék meg, hogr még es/szer egy a korábbi írásomból
vett idézettel válaszoljak.5

Lemondva a maga sérthetetlenségérőI, az örök
alap megengedte a világnak, hogr létezzék. Ennek
az önrrragár a vonatkozó tagadásnak köszönheti min-
den teremtmény a maga létezését, és befogadta ma-

gába azt, amit a túlvilágból be lehetett fogadni. Mi-
után teljesen beleereszkedett a keletkező világba, Is-
tennek nincs többé mit adnia: most az embereken a
sor, hog, adjanak neki valamit . E" 

^, 
ember ezt űgr

tudja megtenni, ha az éIetének útjain ü5lel arra,
ho5r ne történjen meg, vas/ ne történjen rneg na-
gyon grakran, és ne őmiatta, hogy Istennek meg
kelljen bánnia, ho5, ha5rta létrejOnni aÁIágot. Ez
lehetne az ismeretlen ,,harminchatigaz ember" titka,
akik a zsidő tanítás szerint sohasem hiányozhatnak

".,il"8 
tovább-létezéséből, és akiknek a szárnához a

mi korunkban a ,,népek kOztil kiválasztott ígaz ern-
berek" is csatlakoztak. Annál fogva, ho5z értékét te-
kintve a jó föIényben van a gonosszal szemben -
amit mi általában a dolgok nem kauzális logüájának
tulajdonítunk -, az elrejtett szentsége képes arra,
ho5r számos bűnt jóvátes/en, kie5zenlítse egz teljes
generáció szárnláját, és megmentse a láthatatlan bi-
rodalom békéjét.

HOlgyeim és uraim! De mindez csak dadogás.
Még a nagr látnokok és imádkozők, apróféták és a
zsoltárosok - akik minden összehasonlítás felett áll-
nak - szavai is csak dadogások voltak az örök titok-
kal szembesülve. Es mináen válasz a Jób-kérdésre
nem lehet más, csak ez. Az én válaszom szemben áll
Jób könyvével: amaz a teremtő Isten hatalmi teljey
úg é t hí9 a, az eny érn a hata]omról v aIő le mo n0 tíd tí t, Es
mégis - elég ktilOnOs kimondani - mindkettő lényege
a dicsőítés: mert a lemondás azért történt, ho5r mi
létezhessünk. E. 

", 
is, számomra úgz tűnik, egy vá-

lasz Jóbnak: ho5z benne Isten maga szenved. F1o5z
ezígaz-e, azt egyetlenválaszból sem tudhatjuk meg.
Az él szegényes szavamtól ezzel kapcsolatban csak
azt remélhetem, ho5z összee5zeztethető azzal, arnit
Goethe a Hagyatkoztí,l a régi perz,ta hitről círnű versé-
ben így fogalmazott meg:

S amit Urunk ?icdére ?a?ognalc,
kdrről karre ott min? /elragyoghat1

I{éme tó ől fo ú íto t ta: We i^dd Jánod

JEGYZETEK

1 Ezt az előadást Hans Jonas Tübingenben tartotta, l984-ben,
amikor áíslette az Eberhard Karls Universitát evangélikus
teológiai fakultásának Leopold Lucas-díját, A fordítás alap-
jául szolgált: Hans Jonas: ,Der Gottubegri// nach Aulchpitz Eine
jűüche Stimmt, Suhrkamp Verlag, l9B7,

2 Lásd Ha.ns Jonas: Zpüchen Ni,:btl un? Ewigkeit, Kleine Van-
dehoeck-Reihe 165, Göttingen, 1965.55. skk.

5 I. m. 60.o.
a Halasi Zoltán fordítása. Az eredeti: ,,Und was nur am Lob

des Höchsten stammelt, / Ist in Kreis' um Kreise dort ver-
samnmelt."
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