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Zsidó·húsvét

Nem arra gondolok, amit magyarul így szoktak nevezni - nem az Egyiptomból való
kivonulás emlékére, a peszachra, a PaszkaünDepre -, nem arra, amikor Egyiptom
elsőszOlötteimeghaltak, és a megjelölt ajtók mögött megmaradtak Isten kMlasztottai. Azt
próbálom elmondani, mit érez egy zsidó tradíciókhoz kötött, Istent kereső lélek akkor,
amikor egy keresztény templomban - bárhol és bármíkor e viMgon - megáll a
megfeszített Krisztus keresztfaja előtt. Hiszen ha valóban rameredünk erre a keresztre,
mindigújra és mindig aktUaJ.iSan éljük át a nagypénteki passiót. Azegyiptomi kivonuüsban
mi voltunk a megmentettek - most, ebben az aktusban, Isten egyszülött fiának
feláldozásában, mivagyunk az lIdozatok. Hiszen az Istenfiúság és a kMlasztottság fogalma
nagyon közel III egymáshoz - és vajon nem éppen a katolikusvallasevezredes lelki hatása
okozza-e azt, hogy a zsidó, aki megmarad hitében, éppen e megmaradásban ér
legközelebb a Keresztrefeszítetthez: a kereszténység misztikus féri}'ében lesz számára
nyilvánvalóvá saj:1t feláldozottsága. Iszonyú paradoxon ez: a keresztáldozat el nem
fogadása fogadtatja el egyévezredeken :1tívelősors lIdozatis:1g:1t. A Keresztfáratekintve a
zsidó lélek önmagát ütja megfeszítetten: egyembert üt, akinek sorsa mérhetetlenül több
az emberi sorsnál, valóságot és jelképet, akivel egyszerre azonosul, ésakivel reménytele
nül képtelen azonosulni. Egyszerre ütja sorsat a keresztény terminológia szerint a
feláldozottság szimbólumának és Krisztus megtagadása büntetésének - mert a mai
Európában nincs olyan transzcendencia felé hajló zsidó lélek, akit meg ne érintett volna a

. kereszténység vonzasa.
Nem akarok lItal:1nosságban, a mások nevében beszélni. Ha zsidó lélekről,zsidó sorsról

és a zsidóság hitbeli kettészakítotts:1gáról, errol az eredendően és gyógyíthatatlanul
skizofrén lIlapotról beszélek, mondhatnám azt, hogy csak a magam nevében szólok.
Mégsem teljesen van ez igy: szamos jeiből, irásból, egy nagy, országokon :1tívelő kultúra
egésZébőlkOvetkeztethetek arra, hogy van némi jogom a magam sorsát egy jellegzetes
zsidó attitűddel azonositani. Ez az attitűd nem pusztán a ValIaS és a hit tartományában
érvényes, sőt, nem is csak ezekbőlfakad. A belső világ mellett a külsö is meghaW'ozza: a
közép-európai zsidóság metafizikai magatartása, mindaz, amitvalIasi meghasonlottságáról
- és amit ValIaS:1nak megújulási kisérleteiről is - elmondhatunk, ViMgi helyzetének
befoly.1sa alatt lll. A zsidó hit megélése más és más a környező népek ValIaS:1nak
hatastartonWtyában, és más és más a történelem különbözőkorszakaiban. A történelmi
idő is befo~lja a lát:1smódot, a reakciókat, az alapvető értékeket: az igazság igényének
és az lIdozati sors elfogadas:1nak egymassal szemben lIló magatartását. Félelmetesen
befo~lja - félelmetesen. mondom, mert ezzel a közép-európai zsidó lélek olyan,
környezetére is szétsugárzó tudathasad:1s:1t hozza létre, mely, szó szerint véve, elviselhe
tetlen: elker1Uhetetlenül vezet a lélek összeroppanasM1oz, a jelképes halálhoz, melyből
csak kétfelé nyilik út: vagy a keresztény hit idny.1ba, vagy a metafizikai szféra teljes
felad:1sanak tompas1gafelé.'

Éséppen mert hite az abszurditJsszenvedéséből nő ki - vagy úgy is mondhatjuk, hogy
a hitéből fakadó szenvedés az abszurditásig fokoZódik -, a zsidó lélek megszlllottan
vonzódik az abszurd szenvedés VaI.IÚa, a keresztény misztika felé. Zsidósaga hívjaki ezt a
VOI1ZÚt: zsidódga, melyet ha valóban Isten akaratában megnyugodva akar átélni, nem
lehet .ms, mint a Imgoló kereszténység inverziója.
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A modem közép-európai~ kultúrija jellegzetesen kereSZtáJY - l1tszóye a sorsáb6l
fukadó idegensésgeL érzékenységgel és ez idegenség idnti VOO72lOinmal. Fogékonysagának
elkerillhetetlen kövctkezménye, hogya keresztény szellemiséget is elóbb-utóbb a magáévá
tegye - sót, hogy sajátját is ennek a másiknak btivkörében, a kettősségből fdkadó
ellentmondások szenvedésében építse tovább. Gondoljunkcsak a két háboru közti magyar
irodalombanSíkSándorra,SzerbAntalra, Sárközi Györgyre, Radnótira - vagy, amásikoldalon
pap Károly Krisztus..szimboIikával átjárt zsidó miszticizmusl1r Ez a kulturális azonosuljs
nemcsak azt okozza, hogy a zsidó lélek és a 1sidó intellelttus minduntalanazokkal a taszító
ecőkkel is szembesül, melyek az azonosulás vágyott közeg6:>ő1 felé irányulnak (ha a
katolicizmus eszméjét nem is azonosíthatjuk a magyar katolikusok egy csoportjának
zsídöellenesérzelmeível) - hanem azt is, hogy réSZbenezeknek a felé irányuló érzelmeknek
hatására, azelzárt közösségébőlkilépő zsidó mindig árulónak is érzi magát. Nem csakvallása
parancsainak és nem csak tradidonális életformájának feladasa miatt: a nem zsidó közeg a
~ hatalom szempontjából mindig felette áll az ő kiszolgáltatottságának - ezért
minden lépéséveL mellyel a sajátjától távolodik, egy többé-kevtsbé ellenséges tábor felé
közeledik. A zsidó konva"tita, még hitének legbensőbbdragadtltásáhan is, mindig hiteha
gyott - S mert a lelki jelenségek mindig bonyolultan csavarmenetes pályán haladnak, az
árulás búntudata hajtja, még inkább, a szenvedés vállalásának vallása felé. A 1sidó konvertita
Istentől rnenekÜI. Istenhez, de nem azegyikIstentói a másikhoz, hanem, tudottan éswllaltan
ugyanattól ugyanahhoz - sa menekülés, aze~ és acé1baértsabszurditlsaéppen abban
áll, hogy a megtaJáIáS aktusához el kell hagynia azt, akit éppen az elhagyással találmeg újra.
Sokszor gondolok arra, hogy a skizofrénia, mint Iétállapot, nem szánnazhatott máshonnét,
mint a zsidósággénjeiból - nemfizikailag, hanem egysorst'olyamatvts'ió állomásaktnt, mint
az. elviselhetetlenség manifesztációja, mint abszurd menekülés az elviselhetetlenségbóL
inkább a semmi remtnytelenségébe, mint ennek a feloldhatatlan állapotnakvállalásába.

Az, ami a zsidó lelket a kereszténység felé hajtja, legelsősorban a. vállalt szenvedés
kimondhatóságának lehetősége - formába öntés, mely egyszerre artikulálása a kimond
hatatlanul fájdalmasnak, és a szenvedés folytonos újrateremtése is: a liturgia szentsége. .
Mert a zsidó léleknek nemcsaka szenvedés megszelídíthetóllége, hanem azegyre mélyebb
szenvedésbe merülés vágya is karakterisztikuma. Nem kisebb igénybőlfakad ez, mint léte
megindokolásánakvágyából. A hívő zsidó a világért szenved, ez adja mindenfélelmében és
megalázottságában is méltóságát, ez bizonyítja kMlasztottság4t - sorsatehát, amennyire
áldozat, annyira a hübrísz büntetése is. Szégyenérzete, btlntudata éppen ebből a
kettősségból fakad, ez járja át, természetesen öntudatlanul - hiszen az áldozat, a
halálveriték agóniájában fürdő nem lát ki fájdalmánakés félelmének vakságából;abbana
pillanatban, amikor kitekintene belőle, már mérséklódne e szenvedés, már bekövet
keznék az eltávolodás, s ba lénye egyetlen, alig mérhető része megtapasztalná a
szabadságot, odaveszne az ~dozat lényege. A nagypénteki misztérium az Eli! Eli! Lama
Sabaktáni! szavakban csúcsosodik ki, a haldoklótvaló~elhagyja Istene, mert éppen ez
a haldoklás lényege; mindaddig, amíg ezt át nem érezzük, csak megjátszása vagy csak
félelme a haldoklásnak. Az áldozat fogalma csak k:ívülról szakrális - mint ahogyan az
apa-fiú viszony is csak az Istmt61 eredő lét kontextusál9ahelyezveaz. Mf8is: a gyermek
borzongása, akiapjátólkérdeti:lmbolvan a tIlZésafa; deboivanazég6áldozatraszánt
bárányl,nem csak elóérzetból és félelemből f.Ikad: b&eA jelenik itt megj a Neki szóló
áldozat hirtelen megértése is feltárul benne. Izs4késJézus. áldozata nemcsak a történet
hasonl~an áll közel egynWhoz; legalább annyir.l abbaR a viszonyban is, mely
magában foglalja a gyermek.és az atya, az ember és Istallaéaek elientJnondásait is. Izsák
feláldoztatása, a Húsvétnak ez az 6testamentumi el&épeazsidó lBek szmwa egyszerre
jelképezi .hitének beteljesedettségét és Isten-képének elviselhetetlenségét - olyan
pszícholögiaí megterhelés eléállítja,melyteljes fényében mutatja meg számfraVaWSának
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abszurditását. Már csak azért is így van ea, mert a történet az emberi viszonylatokra
leforditva is elbírhatatlan - valamennyiünk életének östörténete, benne az atya
gyennek viszony olyan kiélezettségével, olyan összdonódottságával és csavarolataival,
amelyek nemcsak az Isten-ember viszonyjelképiségét hordozzák, hanem kisgyennekko
ri élményeink aktiválásával a fordított utat, a lélektani valóság transzcendensbe fordulását
is bejáratják velünk. Az elviselhetetlen feszültséget, a félelmet, a szülök iránti ambivalen
ciát, a bibliai szövegben ennek elemi erejfi kimondását - tehát a konfrontációt azzal a
valósággal, amit titokban mindig inkább csak a saját rémképünknek szerettünk volna látni
-, mindezt törvényszerűenemeljük át a transzcendensbe, vagy ismerjük fel a transzcen
dencia jelképeiben. Egyszerre elidegenítés ez, eltávolítás egy fölöttünk álló, lelkiismere
tünk terheitől szabad, emberfölötti világ törvényeibe - és ezen keresztül ennek
legbensőbbvállalása is, azonosulás az apával és a fiúval, az áldozattal és a gyilkossal.

Mert nem a történeti tudáson alapuló rációnk, és nem is hitünk irracionális bizonyossága,
hanem a mai ember lelkiéletét diktáló törvények szerint Ábrahám egyszerre áldozat és
gyilkos (hiszen engedelmességének földi aspektusa mégiscsak a gyilkosság): mint Istennek
gyenneke engedelmes fiú, és mint apa, potenciális bűnös. Ez a kettözöttség, két igazság
egymás mellett létezése, az isteni felszólításban rejlő alapvető ellentmondás: a tökéletes
tisztaság és a tökéletes sötétség (engedelmesség és kegyetlenség) koegzisztenciája - ez az
egyik legmélyebb pont, melyben a zsidó-keresztény hit abszurditása megnyilatkozik, s ez
az az élmény, mely vízválasztóként fordítja két irányba a zsidó és a keresztény vallást.

Izsák megmenekül és ezzel a próba teljesül és a történet befejeződik:Isten megmutatja
erejét - vagy gyengeségét - és irgalmát. Jézus halálában Isten halandóvá degradálja
magát s ezzel, az embert érhető legnagyobb szenvedéssel, a már csak emberfeletti
mértékkel mérhetö haláltudattal, e szenvedés önkéntességével a sötétségen át a
világosságba, a halálból a feltámadásra, a bűnből a megváltásba vezeti népét. Ábrahám
történetében Isten szándéka előtt kell megdermednünk - itt a folyamat: a halál és a
megváltás mitologikus összefüggése marad míndörökre érthetetlen.

A két bibliai történet Isten-képe szinte fedi egymást - mégis mélységesen különbözík
egymástól. Ábrahám Istene ahhoz áll közel, akit Jung nyomán fenomenonnak nevelhe
tünk: parancsa emberi elménk számára racionalizálható, de borzongató - antropomorf
pszícholögíank számára egyenesen taszító. Mai világképünk szerint Ábrahám Istenét
sohasem szerethetjük, sőt, magunkhoz közelállónak, még csak megszölíthatönak sem
érezzük, A krisztusi Isten, aki egyszülött fiát - lényegében saját magát - adja a világ
üdvösségéért, megismerve és vállalva ezzel a feltámadás reménye nélküli agóniát,
önmagától való megfosztatását, lemerül az emberi világba, szenvedésében társunk:ká válik,
konpassióra késztet. S ez a konpassió az elfogadás vagy a szeretet aktusa által megnyitja a
szívet, és a zsidó lélek számára is majdnem elhiteti a megváltás lehetöségét. Csakhogy
ebben a lélekben egyszerre él a kétféle Isten-kép, s a kettő interferenciája szinte kioltja
egymást - az irracionális, megszólíthatatlan, félelmetes, népét hányszor és hányszor
elpusztító vagy pusztulását elbíró zsidó Isten - és a keresztény, aki kézen fogja híveit,
hogy átvezesse őket saját kegyelmének üdvösségébe. Hogyan lehet elképzelni - vagy
hogyan lehet elviselni azt, hogy Isten nincs jelen a gázkamrák rémületében és jelen van
Maximilian Kolbe halál-cellájában?A huszadikszázad másodikfelének zsidó szellemíségé
ben egyszerre él ez a kétféle Isten-koncepció, s a kettő a világ kétféle valóságát képviseli.
Eiért a zsidó lélek, ha elfogadja is Isten létét, az egyértelmfi Istenét nem fogadhatja el 
ettől lesz sorsa elviselhetetlenül irracionális, ezért ütközik mindenütt a szenvedésbe, sőt,
hívja is azt, mint irracionális létezésének egyetlen adekvát közeget, és talán ezért is él
benne megrnagyarázhatatlanul mély vonzalom a számára nem létező hit iránt - ami
Valamilyen tárgytalan módon mégis betölti életét.
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A közép-európai, fóként a magyarorszagi zsidó értelmiség, különösen ennek a két
háború között felnőttnemzedéke áltaJában nem vaWsos, gyakran egyenesen racionalista
ateista közegben nevelődött.Mégis: aligha tudom elképzelni ennek a nemzedéknek olyan
~t, aki ne ismemé a Nagyhét katolikus liturgiáját, aki ezekben a tavaszi napokban ne
térne be egy katolikus templomba, hogy a hívek közösségétőlkissé elkülönülve, részt
vegyen egyik vagymásik szertartáson, hogy meg ne hallgatnaBach valamelyik:passióját. S
mindezt nem a hit felszínén szivárványló áhítatért, nem a templomok titokzatosan lila
félhomályáért, nem a liturgia szépségéért, hanem az azon átsugúzó szentségért teszi: az
áldozat és a halál szentségéért, mely ezekben a napokban közel kerül hoZZá,olyan közel,
mint csakegyetlenmás napján az évnek, saját őszi ünnepén, az Engesztelés Napján, amikor
a halál képletes küszöbén megbánja bűneit, s ez a bűnbánat éppen olyan megrázó
fájdalommal tölti be lelkét, mint Krisztusnak bűneink eltörléséért váUalt ldnhalála.

Csakhogyakkor és most is egyedül áll Isten ítélőszékeelőtt.A zsidó sorsnak ez a magány
a lényege: hite szerint Krisztus nem érte halt meg, az ő bűneit nem tudja magára venni. A
mai zsidó lélekben Isten a ván és a nincs olyan határvonalán helyezkedik el, mely a lét és
nemlét megkülönböztetését már mindörökre kétségessé teszi. Az évnek ezen a két
ünnepén, amikor a szemség borzongása tölti be lelkét, ekkor döbben rá arra, hogy a
szentség nem feltétlenül azonos a hittel, hanem a lét és a nemlét misztériumának
megpillantása, a kettő egytru1sbamerülésének olyan átélése, melyból mint forrásból hit is
fakadhat, Isten bizonyosságának: tudata - de a legsötétebb metafizikai magánynak, Isten
hiányának: reménytelensége is.

Sorsának, az évezredeken átívelő újra és újra átélt örökös veszélyeztetettségnek,
kiszolgáltatottságnak, a folytonos halálközelségnek, vagyegy rejtélyes, sohasem akart és
mégis elkövetett bűnnek következménye-e, hogy az a nép, mely egykor az isteni
kinyilatkoztatás hírnöke és hirdetője volt, most Isten hiá.nyának áldozatáVá lett? Hogy
belőle sugárzik ki legfájdalmasabban ennek a hiánynak elviselhetetlensége - mert talán
még mindig ő hisz legmélyebben abban, aki saját halálának sötétségébe, a nagypénteki
misztériumba rejtőzik előle. Talán nem szentségtörés, ha a Nagypénteket a zsidó vallás
utolsó, legszentebb ünnepének nevezem. Mi is ott állunka megfeszített Krisztus keresztje
alatt, és mint Veronika, mi is ott őrizzükkendőnkönszenvedőarcának, minden szenvedő

emberi arcnak lenyomatát. De mi csak halálában - afel~an és a megváltásban
már nem részesülhetünk
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