
SORSKÖZ ÖSSÉG
Gondolatok A Holokaus zt és a
keresztény világ című kötet kapcsán

1.
A kereszténység és a Holokauszt oly fonto s té
ma körének magyarországi recep ciója kivételes
lehetőséghez érkeze tt A Holokauszt és akeresztény
világ című kötet magyar nyelvű megjelenésével.
Ezért köszönet illeti a magyar fordítás k ő zrea

d óit, elsősorban Heindl Péter szerkesztőt és
Wildma nn Jánost, az Egyházfó rum kiad ó vezető

jét, valamint a fordít ót. Za lotay Melind át, illetve
a külö nöse n gondos munkát végzett olvas ószer
keszt öke t, Herma nn Juditot és Csősz Lászlót.
Mint a kötet aján lásaiból kiderül (Schweitzer J6
zsef és Várszegi Asztrik tollából), olyan munka
került az asztalunkra. am ely nem csupán e tör
ténelmi tragédia egyik legátfo góbb, gyűjtemé

nyes feld olgozása, han em a magyar közéletben
mintegy két évtizede megindult tisztázó együtt
gondo lkodás eddigi legjelentősebb ered ménye .

A kötet olya n tanulmán yok gyűjteménye,

amelyek a kereszténység és a Holokauszt kap
csola t ának különböző témaköreit dolgozzák fel.
Ertelemszerűen a történeti-kronológiai tartalmú
írások vannak többségben, de találunk reflexiókat
a kereszténység és a zsidóság történelmi együ tt
élésének m élyebb, bibl ikus és teológiai problé
máiról is. Külön fejezetek szólnak a keresztény
egy ház ak viszonyá ról a Holokauszthoz. e kap
csolat következményeiről, amelyek ma is éles
viták tápanyagát adják. Külön érdeme a kötetnek
a magyar vonatkozások összefoglalása: nemcsak
Randolph L. Braham történeti váz lata a magyar
álla mi zsid6ellenességről, hanem azok a rövid
ismertetők is, ame lyek a nagy magyar segítők,

Slachta Margit , Salka házi Sára, Sztehlo Gábor
vagy Eliás József bátor helytállásáról szó lnak.

E törté neti adatok, ha ism ertek is, mégsem
képezik sze rves részét a ma i magyar történ eti
köztudatnak. Ennek oka a rend szerválto zás óta
kialakult ellentétek sokasága, az eltérő felfogá
sok k áosza, ami nemcsak az adatokra. han em az
értelmezésekre is kiterj ed . A tisztázó szá ndé k, a
hivatalos megeml ékezések bevezetése ellen ére
ma sem beszélhetünk e téren olyan egységes fel
fogás ról, mint amilyen a német vagy az osz trák
közéletet jellemzi. Az eltérő történeti helyzet
mellett az okok között sze repel, hogy az elmúlt
húsz év hazai történetére egyébként is a sz inte
kibékíthe tetlenek tűnő ellentétek feszü ltsége jel
lemző, s az egyes táborokon belül mind az ada
tok, mint az értelmezések terén jelentős k ül önb-
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ségek figyelhetők meg. Egyfelől látni való a tör
téneti ada tok hiányos ismerete, másfelől sokszor
egyo lda lú értelmezése k megjelenése is, amelyek
a felelősség köreit kellően végig nem gondolva
kívánják kijelölni és recens célok sze rint alkal 
mazni. Sem a tények tagadása, sem az önkényes
interpretációk nem kínálnak követhető utat. Mint
a kötet mottójául szolg ál ó, Hannah Arendtől

szá rmazó idézet kimondja: "A megértés röviden
azt jelenti: előítéletek nélkül, figyelmese n szem
benézünk a valóságga l és elviseljűk, bármi legyen
is az ." A mai magyar közéletben még a tények
kel való egységes sze mbes ülés sem mondható
általánosnak.

Miután a hazai történelmi helyzet élesen eltér
a nyu gat- európaiétól, nem remélhető, hogy a
tisztázás folyamata ahhoz hasonlóan végbe
rnehet, mint ez a kontinens nyugati országaiban
tört ént 1945 ut án. Idehaza többrétű, sokoldalú
tisztázásra van sz üks ég,sokkal átfogóbb erőfe

szítésre tehát, mint amit a nyu gati minták egy
szerű átvé tele kínál. Ha abból indulunk ki, hogy
e kérd éskör a mintaátv étellel idehaza is tisztáz
ható, váratlan ellenve tésekbe ű tkő zhetűnk, ame
lyek gyö kere a kereszténység és zsidóság hazai
történetének a nyugati történethez képest adódó
éles különbsége 1945 és 1990 között. Ez a kűl őnb

ség semmiképpen sem negligálható. Ha mégis
semmibe vesszük, törekvésünk óhatatlanul is al
kalmat nyújt a tiszt ázással ellentétes törekvések
megjelenésére. Ez a veszél y a kötetben közvetve
jelentkezik, a gazdagság mellett tapasztalható,
mégis feltűnő hián yosságokban . E téren a leg
fontosabb a kötet tanulmányaiból hiányzó mód
szertani egység, az egyesítetlen szempontú meg
közelítések sokfélesége; ebből fakad fontos
tén yek emlí tésé nek az elmaradása, illetve az
egységes és átfogó értelmezés kidolgozatlan 
sága. Igy a kötetben nem szerepel az antiszemi
tizmus angolszász és francia gyökereinek egzakt
elemzése, hiányzik a szovjet típusú államok masz
szív zsidó- és Izrael-ellenes politikájának a tár
gyalása, másfelől a keresztény egyházak és egyes
keresztények fellépése a Holokauszt ellenében
sokszor nem kellően megalapozott értelmezé
sekben jelenik meg.

A kötet mégis jelentős, magyar nyelven egye
nesen páratlan segítséget ad abban, hogy a té
nyeket széles körben feltárhassuk és a kapcsolódó
értelmezéseket - az antiszemitizmus eredetéről,

a kereszténység és a zsidóság történelmi együtt
éléséről és elk ü l ö n ü lés é ről. e kapcsolat jövőjének

teológiai-filozófiai lehetőségeiről - megőrizhes

sük az ideológiai túlz ásokt ól. A kötet alapos ta-



nulmányozása mellbevágó erővel mutatja be a
Holokauszt tényét és történelmi jelentőségét.

Ugyanilyen döbbenetes erejű az is, hogya ke
reszténység, amelynek gyökerei belenyúlnak az
archaikus zsidóság történetébe, mennyire kép
telen volt a Holokauszt tényleges megakadályo
zására. S talán sokakban az is meglepetést okoz,
hogy e tehetetlenség közepette a keresztény egy
házak és kiemelkedő személyiségeik mily el
szántsággal fordultak szembe nemcsak a zsidó
ellenesség rasszista elméleteivel (mint XII.Piusz
pápa), hanem lehetőség szerint a tényleges zsi
dóüldözés végrehajtásával is. Mindemellett jog
gal vethető fel e téren az egyházak megosztott
sága és a következetesség hiánya. Másfelől az
igazak, a hősök, az elszántak emlékének felidé
zése - a könyv egyik erőssége - segít abban,
hogya régiek felelősségét világosabban lássuk.
Ebből a szemszögből fájó hiánya a kötetnek
Esterházy János életének és művének említése,
noha az ő személye több - magyar, lengyel és
szlovák - vonatkozásban is releváns.

2.
Az üldözöttek iránti felelősség,amely a vészkor
szak idején számos családban magától értetődő
követelményként jelentkezett, visszanyúlik a ke
resztény világkorszak kezdeteihez. A khrisztia
niszmosz nem egyszerűenzsidó szekta volt, ha
nem olyan mozgalom, amely sok tekintetben a
régi zsidóság szerves továbbfejlődését hozta,
amelynek alapélményei a legszorosabb kapcso
latban állnak a próféták, a zsoltárok, a bö1cses
ségi írások tartalmaival. illetve a hellenisztikus
zsidóság filozófiai törekvéseivel. A khrisztianisz
moszmaga is a hellenisztikus korszak történelmi
teljesítménye, miképpen a Tanach szövegeinek
jelentékeny része, amiképpen az a teológiai-filo
zófiai háttér, mely az újszövetségi írások leg
többjében megjelenik. A Zsoltárok számos verse
nemcsak az újszövetségi iratokban játszik köz
ponti szerepet, nemcsak Jézus mondásaiban buk
kan fel, hanem önmagában, teológiai tartaimát
nézve is elővételezi azt a felfogást, amely a ke
reszténységben válik kifejezetté. A khrisztianisz
mosznem önkényesen tekintette magát a zsidó
ságban megjelenő motívumok kifejtésének.
hanem erre nézve jól meghatározható történeti,
filozófiai és teológiai indokai voltak. Ezek alap
ján a kereszténység önmagát a zsidósággal egy
ségben látta történelmének egészében, amint
erről-a teológián túlmenően- az egyházmű

vészet teljes anyaga, az ószövetségi alakok iro
dalmi és képzőművészeti ábrázolásai lenyűgöző
erővel tanúskodnak.

Ebben az egységben mégis szembetűnő az
éles kontraszt, mely a kereszténységet már a leg-

872

korábbi időszakban elhatárolja a templomhű

zsidóság köreitől. Az újszövetségi iratok ezt a
különbséget olykor a legélesebb formában feje
zik ki, ezzel mintegy történelmileg predeszti
nálva azt az ellentétet, melynek semmiképpen
sem szükségszerű, de reális következménye az
európai zsidóság megszüntetésének tragikus kí
sérletében jelentkezett. Feltételezhető,hogy ez a
kontraszt nem egyszerűenaz újszövetségi írá
sok keletkezési körülményeire vezethetővissza,
vagyis nem arra a folyamatra. amelynek során a
keresztény közösségek elkülönültek a zsidóság
kultuszától. Az ellentét bizonyosan kifejezi azt
a helyzetet is, amelyben a szerkesztési és kano
nizálási munka folyt az első évszázadokban.
Ekkor a zsidóság már elveszítette hivatalos kul
tuszhelyét és szétszóródva a birodalom városai
ban, új önazonosságát keresve, konfliktusos vi
szonyba került a zsidóságtól elszakadt, mégis arra
hivatkozó ókeresztény közösségekkel. A konflik
tus lényege nem lehetett más, mint a hagyomány
körülhatárolásának és univerzális megnyitásá
nak az ellentéte. A kontrasztnak a kanonizálási
folyamat során érvényesülőmegőrzése, sőt tu
datos kiélezése megszabta azt a kapcsolatot,
melyben a zsidó mint a keresztény differenciája
jelent meg és maradt fenn a kereszténység törté
netében. Noha - Pál apostollal szólva - Krisz
tusban nincs sem zsidó, sem görög, a zsidóság
és a kereszténység önmeghatározása elkerülhe
tetlenül vezetett a differencia történelmi hang
súlyozásához.

Másfelől nézve ez a.kontraszt egyben törté
nelmi sorsközösség. A kereszténység a zsidóság
történeti teljesítménye, ennek viszonylatában áll
fenn, amiképpen - kűlönösen a templom lerom
bolását követően - ez bizonyos keretek közőtt

megfordítva is igaz. Mindez nem történelmi bal
eset, nem is csupán egy történeti elhatározásban
létesített kohabitáció, melynek magasabb egy
ségben kell felolvadnia, hanem olyan közösség,
melynek tagjai történelmileg feltételezik egy
mást és reálisan egymásra vannak utalva. A ke
reszténység mindenkor éles figyelmet fordított
azon törekvésekre, melyek meg akarták fosztani
zsidó gyökereitől és vonatkozásaitól; mindenkor
kirekesztette azokat, akik a zsidósággal való
sorsközösséget teológiailag tagadták. Markion
kísérletét. melynek során a kereszténységből

csupán a hellenisztikus vonatkozások maradtak
volna meg, a hagyomány és az atyák felfogása
alapján elutasították; ezzel elutasították a törté
nelmi sorsközösség felbontását is. Noha ezt a
közösséget a régi felfogás és annak megújított
változatai sokszor nem ismerték el, ám a törté
neti események, különösen a Holokauszt esemé
nye élesen rávilágít arra, hogy a közösség nem



számolható fel; sem gyűlölet, sem szánalom, sem
elutasítás, sem elfogadás nem változtathat azon a
tényen, amely a két felet egybekapcsolja. Ameny
nyiben a zsidóság ismert történetének legjelen
tősebb és legtragikusabb eseménye a Holoka
uszt, mely a keresztény Európában vált lehetövé,
annyiban ez a sorsközösség ma még erősebb,

mint valaha.
Ebben a vonatkozásban különösen sajnálatos,

hogy a kötetben nem szerepel a zsidóság jelen
tős képviselőinek teológiai-filozófiai reflexiója a
Holokauszt tényére és következményeire nézve.
Márpedig e nélkül nem lehet teljes az a kép,
amelynek vázlatára a kötet vállalkozott. Arendt
idézett mottója csupán a szembenézést szögezi
le, ez azonban nem jelent megértést. Ami meg
értésként széles körben felmerül s mára kiugró
jelentőségretett szert, vagyis a tradíció érvényé
nek hangsúlyozása, ismét nehezen tekinthetőa
szükséges megértésnek, mivel a tradíció adott
volt a Holokauszt előtt is. Az asszimiláció tradi
eionalista elutasítása elemi reakcióként érthető,

ám csekély megértési lehetőséget nyújt, mivel
következetesen figyelmen kívül hagyja azt a
kontextust, amelyben a Holokauszt bekövetke
zett. A megértés mindenkor az összetartozás, a
szintézis felismerésén nyugszik; a szétválasztás,
a distinkció ennek csak eszköze lehet. Abel tra
gédiája nem fogható fel Káin gonoszsága nélkül,
amiképp József sem az ő testvérei nélkül; s ha
Józsefet testvérei elvetemülten verembe hajítot
ták, majd eladták rabszolgának, ezzel egyszer s
mindenkorra kizárják annak lehetőségét,hogy
József történetét nélkülük kellőenmegérthessük.
Olyan sorsközösség jön ekképpen létre, mely
nem érhet véget egyoldalúan. Erre mutat az ar
chaikus görög dráma felépítése, amelyben a ha
tásra ellenhatás következik és megoldás sem az
egyikben, sem a másikban nem adódhat elszi
getelten, csupán a tényezők összekapcsolásában
és teljes körű meghaladásukban. Ez fejeződik ki
József tettében, amikor testvéreit magához hívja
és feltárja kilétét: egy lezáratlan történet zárul le
az önkinyilatkoztatás és az irgalom aktusával
- melyben új élet keletkezik. Az a történet,
melyben a Holokauszt képezi a sarkpontot, nem
érhet véget a történet egészének integrálása, meg
értése és meghaladása nélkül; ameddig ez az
aktus nem történik meg, még mindig a drámai
megoldatlanság kellős közepén vagyunk, noha
felismerjük a meghaladás kívánalmát.

3.
A mai kereszténység tudatában van mindennek,
noha még nem kerülhetett sor a teljes tisztázásra.
Olyan munkáról van itt szó, amelynek ideális
vége egyben végpontja annak a történelmi össze-
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függésnek is, amelyben ez a kapcsolat fennáll. Ez
a kapcsolat beletagolódik a klasszikus európai
történelembe, ennek leglényegesebb alkotóereje,
mely dinamizmusát nem utolsósorban éppen az
azonosság és különbség drámai feszültségéből

nyeri. Ahogyan a régiek szerint a testi létében
meghasonlott lélek, vagy a bűntettének tudatára
ébredőszemély éppen ebból a meghasonlottság
ból nyeri a továbblépéshez vezetőmotívumot 
mint Philoktétész vagy Oidipusz -, úgy az eu
rópai történelem is ebból a drámai különbségból
táplálkozik. A zsidóság kiemelkedő történeti
alakjai - bibliai személyiségek, misztikusok, tu
dósok, és rnűvészek - oly hatóerőt fejthettek ki e
történelem döntő pontjain, mely egy felbomló,
válságos időszakban a legfontosabb lépést jelen
tette az éppen szükséges megoldás felé vezető

úton. E személyiségek éppen történetileg deter
minált és ekképpen felvállalt másságuk miatt vol
tak képesek új energiák kibocsátására és a meg
oldás katalizálására. A történeti Mózes mellett
ilyen volt Philón, ilyenek voltak a nyugati gon
dolkodásra mélyen ható, arabul alkotó zsidó filo
zófusok, ilyenek voltak a kabbalisták, ilyen volt
Spinoza és Husserl, Heine és Radnóti, Cantor és
Einstein, F.Mendelssohn és Schönberg.

Az istenfogalom Auschwitz után Hans [onas
egyik legérdekesebb és legnagyobb hatású mun
kája. Abból indul ki, aminek többé vagy kevésbé
mindannyian tudatában vagyunk: az európai
történelem, ezzel az emberiség történelme a
nagy háborúval döntő fordulathoz érkezett,
amelyet követőensemmit sem tehetünk ugyan
úgy, mint annak előtte. Ezt a tényt a szerző ezen
írásában kifejezetten a filozófiai teológia oldalá
ról ragadja meg. Amit ezen a téren kínál - az
erőtlen Isten, a deus nullipotens bevezetése - el
tér a klasszikus felfogástól, továbbá következet
len, ezért sokak számára elfogadhatatlan. Am
[onas szerint csak az istenfogalom újragondolá
sával lehetséges megérteni a Holokauszt tragé
diáját, amelynek bekövetkeztét egy deus omnipo
tens soha nem engedhette volna meg. Ez a
gondolat aligha összeegyeztethetőa régi teoló
giával, annak dogmatikus oldalával, noha nem
áll nagyon messze a misztikusok élményvilágá
tól, amelyben Isten nem felhőkön trónoló, koz
moteológiai hatalmasságként, hanem segítségre
szoruló, olykor egyenesen szenvedő személy
ként jelenik meg, mint már az irgalmas szama
ritánus példázatában is - vagy a kereszthalál
történetében. Az irgalom nemcsak embereket il
lethet, akik segítségünket kérik, hanem mélyeb
ben azt, aki - mint Lévinas mondja - a Másik
Arcában ránk tekint.

A régi gondolkodás mélyéből,olykor hango
sabban, máskor halkabban, búvópatak szava-



ként hangzik fel az üzenet, mely arra int ben
nünket, hogy mélyebbre tekintsünk, ahalkabbra
is odafigyeljünk, az elriasztóból, a tragikusból is
reményt merítsünk. Az európai történelem sok
szor alig figyelt erre a hangra, sokkal kevésbé,
mint Sámuel az elhívása történetében; pedig ez
az a hang, mely kivezetheti ezt a történetet abból
a drámai mátrixból, amelynek terébe démiur
goszai belerögzítették. Ezt a drámai feszültséget
a szentek, az alkotók és a gondolkodók nemzedé
kei próbálták meghaladni, mások mellett éppen
azok, akiknek munkája a nagy háború kimond
hatatlan terrorjában ért véget. A misztikusok a ko
ra középkortól kezdve ezt a hangot igyekeztek
meghallani, sokszor éppen azok segítségével,
akik hitük szerint zsidók voltak. S amikor ez a
hang felhangzott, oly csengően és lenyűgözően

szólalt meg, mint József álmainak bibliai törté
nete. Nem állítjuk, hogy a történelemben más
hatna, mint szabad elhatározás, de mégis felsej
lik a gyanú, hogy ez a történet - hihetetlen ze
néjével, valószínűtlen költeményeivel. álmodozó
gondolkodásával és felszikrázó szabadságvá
gyával- az adott körülmények között talán nem
is végződhetett volna másképpen, mint az irigy
ség és árulás iszonyatos tettében, abban a terror
ban, amely a Holokauszt lángtengerébe vezetett.

Meríthetünk ebből reményt? Nem blaszfémi
ával ér fel annak állítása, hogy a tragédia - re
ményforrás? Ha blaszfémia, akkor a zsidóság és
a kereszténység közös blaszfémiája, Józsefé, [óbé,
a Zsoltárosé, a Megfeszítetté, Pálé, mert egyikük
környezete sem hitte el, hogy ami történik, ami a
legnagyobb rossznak tűnik, az - a legnagyobb
jó forrása. Hogyan lehetséges ez? Vagy inkább:
Hogyan menekülhetünk meg az etikai raciona
lizmus hajszálhasogatásától? Hogyan vonulha
tunk vissza abba a meggyőződésbe, amelyről a
régiek is szólnak és mi magunk is megerősíthet

jük, hogy a rossz valamiképpen az összemérhe
tetlenül nagyobb jónak az alkalma, a lehetősége,

mindenekelőtt a reménysége - azzal a szenve
déssel együtt, amit magunkra kell vennünk, amin
áthaladunk, ami alatt összeroskadunk? Van olyan
etika, ami képes itt eligazítani? Igen, a remény
etikája; azok etikája, akik kifosztva, éhezve, szé
gyenbe taszítva, üldöztetve hitük és igazuk miatt
mégis magukba néztek és minden erejüket ösz
szeszedve irgalomért könyörögtek. A halottak
erról nem mesélnek, de a még velünk élők igen;
ők elmondhatják, hogy miközben sárga csillag
nélkül, hamis papírokkal a zsebükben álltak
szemközt a csendőr szuronyával, miközben
azonnali kivégzésre vártak, valami történt, ami
túlemelte őket ezen a ponton és megnyitotta előt

tük a legnagyobbat és a legszebbet. Ezért a leg
nagyobbért és legszebbért érdemes mindent ma-
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gunkra venni; az üldöztetést, a bujkálást, a kény
szermunkát, a sárga csillag viselését, Sára vagy
Izrael nevének felvételét a nevünkbe, vagy - ha
erre önerőnkbőlképesek lennénk - akár ennél
többet is.

4.
Ha mindezt túléltük, még mindig bizonytalan,
hogyan értelmezzük. Nem kétséges, hogy ezek
az események jelentősek.De megértettük-e iga
zán, hogy merre kell továbbhaladnunk? Felfog
tuk-e, hogy gyengeségünk miatt taszíttatunk

. egy nép eltörlésének iszonyatába, ennek makacs
emlékezetébe, melyben egykor felcsendült egy
hang és utat mutatott? Ez az út mára követhetet
lenné vált és bezárult, mert nem voltunk elég ki
tartóak és elszántak, mert nem azzal törődtünk,
ami igazán fontos, ami az emberiséget kivezet
hette volna történetének legnagyobb válságából
- hanem a versengés, a bosszú, a ressentiment
járt a fejünkben és bénította meg szívünket, nem
engedte, hogy szemünket arra a horizontra ves
sük, ahol a költők szava szerint valami egészen
új készülődik. Ezt az újat elmulasztva ismét a ré
gi történet sötét útvesztőjébe zuhantunk és a
magasabb egység helyett a régi ellentétek ádáz
viaskodásainak lettünk megújuló áldozatává.
Ha mainapság ismét számba vesszük ezeket a
tanulságokat, ha végiggondoljuk, ki és mikép
pen veszett oda, fel kell tennünk a kérdést: job
ban látjuk-e azt a célt, amelyre törekedtünk? Ele
sebben észleljük-e, mire szólt a meghívásunk,
amikor ennek a drámai történetnek a kezdetén
egymással egy történelmi sorsközösségben össze
köttetünk? Nem arról tanúskodik-e az itt bemu
tatott kötet egyik hiánya - az elmélyült és átfogó
gondolati reflexióké -, hogy az új helyett ismét
csak a régit látjuk, a szokás- és törvényszerűt, a
megosztottság régi demarkációit? Nem azért tör
tént velünk mindez, mert nem voltunk képesek
túllendülni e határvonalakon, noha egyszer már
úgy tűnt: megtaláltuk a túllépés indítékait?

Nem azért vagyunk-e kitéve a megértés hiá
nyának - ennek a sorstalanságnak -, mert el
utasítjuk a sorsközösséget azokkal, akikkel tör
ténelmileg összetartozunk? Nem azért vagyunk
kénytelenek visszatérni a tradíciók érthetetlen
káoszába, mert ma ismét az egyoldalú bezárkó
zásban élünk és így alkalmatlanná válunk a kő

zösség felismerésére? Nem kockáztatjuk ezáltal,
hogy még mélyebben kell alámerülünk e régi
drámában - mert nem vagyunk képesek meg
nyílni egymás iránt? Egymáshoz kötözve ebben
a sorsközösségben vajon tehetünk-e továbbra is
úgy, mintha nem ismernénk a másikat, nem tud
nánk, mi végre vagyunk együtt, s nem értenénk,
hogy kettősségünkmindaddig megmarad, míg



nem győz szívünkben egy végsőképpeni, egye
sítő irgalom? Nem az irga lom - heszed,eleosz 
teszi lehet öv éa tragédiák, a megosztottság meg
haladását egy olyan jövőben, melyet ma még
csak sejthetünk?

A Holokauszt és a keresztény világ című kötet
túlságosan sokrétű ahhoz, hogy ezekre a kérdé
sekre egyöntetű választ találjunk benne. Mint
egy fajta pedagógiai segédanyagnak talán nem
is lehet a kötet célja az efféle válasz megformá
lása; talán nem akar többet elérni , mint azt, hogy
elmélyed jünk a tények és részinterpretációk so
kaságában és nekilássunk a legfontosabb mun
kának: hogya magunk számára tisztázzuk a tör
ténteket és ezek jelenkori fontosságát. A könyv
jelentős segítséget nyújt ebben a munkában.
Mégsem vezethet ered ményre, ha nem találjuk
meg azt a továbbit, ami az előbbieket megvilá
gítja. Különösen fontos ez a mai Magyarorszá
gon, ahol oly szorosan egy máshoz kötve léte
zünk, a kapcsolat drámai feszültségét minden
elemében és történelmi jelentőségében megélve.
Külön ösen ehelyü tt fon tos, hogy rátaláljunk az
élő horizontra, amely átfogja sajá t perspektíva
inkat, ezeket egybeo lvasztja és egyben meg ha
ladja, ezáltal új történelmet létesítve, ame lyben a
kereszténység és a zsid ós ág közösségének ér
telme ténylegesen is feltárul. Az, hogya Holo-
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kauszt tragédiája részesedhet ebben az értelem
ben - egyelőre alig több, mint reménység. Ez a
remény nemigen válhat valóra, ha nem a sorsta
lanság leküzdése és a sorközösség vállalása,
vagyis az irgalom gyakorlása által, amely mint
heszed Elóllim - Isten irgalmas szeretete - régi
és új történeteink fordulópontja .

A fenti kötetről olyan személy irta leafelfogását, aki
nekfelmenóíközül sokan a Holokauszt áldozatai vagy
túle1óí;akiben annak ismerete,hogymit jelent zsidónak
lenni, hatalmas és döntő mozdulattal Krisztus irgal
mas szeretetére muiat, aminekmegrendftő eseménye
ma is eleven;akiminda mainapig lelkében hordozza
az üldöztetés traumáját,a felszabadulásélményét, az
elkülönülés,az együttélésésaz útkeresésvalamennyi
dilemmáját, egy sokak számára máig megoldatlan
problémagóc minden fájda lmával és reménységével
egyetemben;s akiebben a ezeret éiben mégis az embe
riség új történelméneklehetőségét látja.

(A Holokauszt és a keresztény világ. Szembenézés a
múlttal ésajövő kih(vásaival. Szerkesztette C. Rítt
ner, S. D.Smith, I. Steinfeldt és Y. Bauer. Fordította
Zalotay Melinda , facilitátor Heindl Péter, Egyház
fórum- Balassi Kiadó, Pécs - Budapest, 2009)
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A Vigilia Kiadó ajánlata

Kertész Imre:
A megfogalmazás kalandja

A kötet szerkezete három fejezetre tagolódik: az
első rész sajátos kollázs, mely eredetileg egy han
goskönyv szá mára készült, és (az önidézés írói
m ódszer ével élve) önálló szövegként is olvastatja
magát - egyben felvezefés ül szolgál mindazon té
m ákhoz. amelyeket a következő rész beszélgeté
seiben részletesebben is kifejt, illetve kommentál
a sze rz ö, Az öt interjú kőz űl kettő mos t jelenik
meg kötetben először, közülük a Sorstalanság ke
letkezéstörténetéről szóló eddig publi kálatlan
volt. A harmadik fejezet két esszét és egy nyilat
koza tot tarta lmaz, amelyeket a Vigilia folyóira t
közölt az írótól.

A kiadvány megjelentetésének érdekessége,
hogy - a "Vigilia/Esszék" ámú könyvsorozat irán
ti rokonszenve jeléül - az író maga ajánlotta fel írá
sait Kiadónk számára. E kis kötetünkkel egyben
tisztelegni is kívánunk az idén nyolcvan éves szer
ző emberi és írói teljesítménye előtt.
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