
NAGY GÁSPÁR

Ima

Ima az, ami
templomi csöndben,
a lehunyt szemek mögöttiben
megtörténik –
és ima az, ami
mögött látszik a mécs örök fénye
és hallatszik egyetlen orgonahang,
nem innen, hanem.

Ami ima, az
már az elejétől a végéig
megfordítva is ugyanaz marad,
ugyanannak szóló szó –
és ami ima, az
mégis váratlanul nyílik ki
ég és föld határán,
akár egy szirmos ejtőernyő.

(2001. január)

BENEY ZSUZSA

Naplójegyzetek

Egész életemben istenkereső voltam, mondhatnám azóta, amióta első elemista hit-
tankönyvemben Isten láthatatlanságáról, mindenhatóságáról és örökkévalóságá-
ról olvastam. 1944–45 telén, a legnehezebb időkben sem Isten segítségéért, hanem
létezéséért fohászkodtam. Mindenekelőtt azért, hogy létezését bizonyossá tegye.

Ugyanebben az időben, mondhatnám abszurd körülmények között érintett
meg először a kereszténységnek, pontosabban Isten emberré válásának misztéri-
uma. ’44 nyarán elterjedt a hír, hogy a kikeresztelkedett zsidókat kevesebb veszély
fenyegeti. Családom is foglalkozott ezzel a gondolattal (amiből a későbbiekben
semmi sem lett). A kikeresztelkedés feltétele valamelyes hittanoktatás volt – ma
már legnagyobb felháborodásomra: a katolikus egyháznak kötelessége lett volna
a hit eltérítése, akár csak ennek látszata nélkül megmenteni a rászoruló lelkeket (és
külön, hosszan kellene írnom arról, hogy itt valóban a lelkekről, és nem csak a test
a haláláról volt szó).
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Akkoriban tehát néhány alkalommal egy budapesti templomban hallottam egy
katolikus pap – mai emlékeim szerint – nagyon gyenge oktatását a katolicizmus lé-
nyegéről. Mint mondják, Isten útjai kiszámíthatatlanok – engem ott, azokban a za-
varos időkben és zavaros lelkiismereti küzdelmek között érintett meg először Isten
emberréválásának eszméje. Egyszerre vonzott és taszított, úgy, ahogyan egy éle-
ten, egész következő életemen át vonzott és taszított, hol az epiphania egyik, hol
másik oldalához közeledve.

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

Az objektív és szubjektív világkép polarizált szerkezetébe semmiképpen nem fér
el Isten létének bizonyítása. Valójában a „bizonyítás” kifejezés is gyarló ahhoz ké-
pest, amit kívánunk: Isten létének nem bizonyítására, hanem bizonyosságára vá-
gyakozunk. A hagyományos zsidó-keresztény, valójában inkább a keresztény Isten
fogalma mindenhatóságának és jóságának koegzisztenciájában Auschwitz után
tarthatatlanná válik, és ez nem történelmi szakadás (mint például Krisztus földre
születésének történelmileg is releváns időbelisége), hanem az időtől független kér-
dés jelenünkben véressé lett aktualizálása.

Életem Isten és az isteniség, tehát az isteni princípium megismerhetetlensége és
perszonalitása dilemmája közé feszült. Most, életem végén, talán halálom küszö-
bén adatott meg számomra, hogy ha feleletet nem is kapok, kérdésem másféle kör-
vonalait megsejthessem. A teremtés során Isten önmagától különböző létformát, az
örökkévalóval szemben a mulandót, a láthatóval szemben az anyagiságában ér-
zékelhetőt, a mindenható természettel szemben a sorsnak alávetettet alkotta meg.
A mi világunk ban az isteni princípiumok nem jelenvalók, tehát elképzelhetetle-
nek. Az azonban, hogy Isten ezt a tőle különböző, mégis általa létrejött létezést át-
járja, betölti (an nak a kettős tartalomnak értelmében, mely egyszerre hagy helyet
annak, ami más, és tölti be annak teljes terét, a tér határolt és határtalan értelmé-
ben), a mi értelmünk számára, ha nem is érthető, de elfogadható. Az az Isten, aki-
nek arca vágyaink során életre támad bennünk, ma nem lehet más, mint az em-
berrel együttszenvedés istene, aki a szenvedés vállalásában lett emberré, aki részt
vesz szenvedésünk némaságában. Jézus emberi halálában Istent mint az őt elha-
gyót, az önmaga börtönébe zárkózó teremtőt, mindenhatóságában a segítéstől, sőt
a meghallgatástól, a jelenléttől is magát megvonó transzcendens Létezőt ismeri
meg. De ez az emberivé lett halál egyben Isten halála is, tehetetlensége a gázkam-
rák sötétjében, magát elvonása és egyben jelenléte a halál rémületében. Az önmaga
által rámért elhagyatottság roskasztó magányában Isten egyszerre foszt meg ben-
nünket sajátmagunk és önmaga lététől. A lé lek halálos magánya és a transzcendens
halálosságig fokozódott testi szenvedés Isten önmagától történő megvonásából su-
gárzik ránk, nem az embert, hanem önmagát taszítja a megszűnés reménytelensé-
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gének félelmébe. Mindenhatósága nem a világra, hanem önmagára vonatkozik,
arra a lehetőségre, hogy a világ minden anyagi és szellemi részecskéjét, a világ tel-
jes szenvedését átjárja. Az Auschwitz utáni hit egyedül lehetséges formája az, ha
Isten omnipotenciáját a világ minden szenvedésének magára vállalására korlá-
tozzuk – és ez mindenhatóságát nem kevesbíti, hanem megváltoztatja, a cselek-
vésről az elviselésre helyezi. Isten nem képes megváltoztatni teremtményei sor-
sát, de mindannyiunkét képes átélni, a halál rettenetét is beleértve.
Együtt-szenvedése befogadásának csendjében szeretnék átlépni azon a küszöbön.

�

Először valóban abszurd műfajnak tartottam a másoknak írott naplót, csak ké-
sőbben fedeztem fel azt az örömet, amit kettőssége rejt magában. A műfaj nélküli
irodalom gyönyörét, melyben pusztán a szubjektív szavak rendbe-állítása adja a
másokat megszólítás illúzióját és azt, hogy ez a fikció miként támasztja életre a
magunkban rejtőző, még alvó gondolatokat.

Ezért folytatom most ezt a nem régen megkezdett naplót ott, ahol legutóbb ab-
ba hagytam.

Isten omnipotenciája és kompassiója kérdésébe bonyolódva odáig jutottam,
hogy az omnipotenciát a kompassió mindent átfogó erejében véltem meglátni. De
a kettő közötti kapcsolat kérdését, azt, hogy a mindenható erő aktivitása miként
alakul a mindent-elszenvedés passzivitásává (és azt, hogy a teljes vele szenvedés
valóban passzivitás, és nem egy másfajta aktivitás-e?) akkor még sehogyan sem
tudtam megoldani. Még kevésbé tudtam feloldani azt a titokzatos rejtélyt, hogy
kettő kioltja-e egymást, vagy létezhet-e egy időben az emberi erőt meghaladó szen-
vedés és ennek isteni jóváhagyása. Ekkor ébredt bennem szinte villámcsapásként
a felismerés, hogy Isten emberként megjelenésének, önmagát emberré-változtatá-
sának pontjához jutottam – és azt is felismertem, hogy mi lehet az, ami ezt a gon-
dolatot eddig elfedte előlem.

A kérdés kulcsa az a koegzisztencia, ami ember számára sohasem lehet meg-
érthető: nem a különböző idősíkok, hanem az idő és örökkévalóság egyszerre lé-
tezése. Valószínű, hogy minden akaratunk ellenére képtelenek vagyunk elszakadni
az idő feltételezésétől, hiszen az idő, pontosabban a mulandóság lelkünk egyik
alappillére. Pedig az örökkévalóság nem örökké tartót, nem az idő linearitásának
végtelenbe nyúlását, hanem azt a nem-időt jelenti, melynek az idő éppen úgy
része, mint ahogyan Isten isteniségének része az általunk felfogott teremtett világ.

Nem hiszek, pontosabban csalóka képzeteket ébresztőnek érzem a Kabbalában
megfogalmazott zimzum fogalmát (mely Hans Jonas gondolatainak kiindulópont-
ját is adja), azt, hogy Isten összehúzta magát azért, hogy az önmagán kívül eső, sza-
baddá lett térben megalkossa az önmagától lényegében különböző világot (még ha
a tér fogalmát az időhöz hasonló metaforikus értelemben fogjuk is fel). Nem hi-
szem, hogy a teljesség fogalma azonos lenne azzal a határtalansággal, mely a mi
képzetünkben a mindent betöltő egész formájában jelenik meg. Ugyanígy: sem
abban nem tudok hinni, hogy Isten világa elválasztható, sem abban, hogy elvá-
laszthatatlan az emberi világtól –  ez azonban nem a megtestesülés egyszeriségét,
sőt nem is a metaforikus kinyilvánítását jelenti. A krisztusi tett, a halál szenvedése

148

ELEJE VÉGLEGES:Layout 1  2010.01.18.  14:42  Page 148    (Black/Black plate)



nem a jézusi Krisztusra redukált, hanem minden kínhalálban, minden gázömlés
vakrémületében, minden kivég zett végvonaglásában és minden gyötrődő beteg
szenvedésében újra és újra bekövetkezik.

Minden szenvedő testben. Isten a krisztusi végleges szenvedést az Éli, Éli, lamma
szabaktani? elhagyottságában, az önmagától megfoszttatásában, a csak-szenvedés-
ben és nem az áldozatiságban, nem a feláldozottság vállalásának szentségében vál-
lalja magára. Isten megteremtette az embert, és ugyanazzal a mozdulattal teremtette
meg az emberben önmagát, az emberben megszületett és az ember által megismert
(felismert?) megnevezhetetlen és felfoghatatlan Istent. Egyszerre teremtő (a terem-
tés időbeli mozzanatát öröklétéből kizárva) és egyszerre teremtmény (megteremtése
pillanatában az időbe száműzötten), teljességében a teremtménybe költözötten,
abban örökös magányra, az istenhiány magányára ítélten. Mindkét minőségében a
másiktól elhagyottan magányos, kettős létezése folytonosan egyik létformájára,
pontosabban a másik hiányára redukált.

Isten isteni és emberi magányának metaforikus felidézhetősége az üres tükör
egymásra vetített láthatatlansága. Az emberi szenvedésbe belehaló Isten az em-
beri szenvedés megszüntetésére nem, csak átélésére képes. Isten átéli az ember
szenvedését, de az ember nem élheti át, sőt meg sem értheti Isten teremtő om ni -
po tenciáját. Isten látja az embert, haldoklásában, az ember számára az időbe lépő,
azt megteremtő Isten képe megismerhetetlen. Ezért is nevezzük láthatatlannak, s
ezért nem tudjuk az Istenben felidézett emberképet sem láthatónak vélni: hiszen
önmagunkat sem látjuk sohasem.

A hit – talán – a megismerhetetlenség megismerése, emberi létünk tragikus ab-
szurditása, mely semmiképpen nem tartozhat tudatunk tartományába. Megis-
merhetetlenül isteni és megérezhetően emberi léte oszcillálásában a hit az emberi
létbe öltözött Isten felismerésének időtlenül rövid pillanata. De talán megtörténik,
hogy az én időbeli létem éppen ebben a megdermedő pillanatban lép majd át az
időtlenségbe.

�

Mindaz, amit előző két naplójegyzetemben írtam, gondolataim lenyomata. Talán
mondhatom, hogy ihletett (azt nem merem kimondani, hogy sugalmazott, lehet
hogy kissé extatikus állapotban írott) gondolataimé – semmiképpen nem annak
tükrözése, amit hitnek szoktak nevezni.

Azt írtam, hogy világéletemben istenkereső voltam. Nem egészen: Isten létezése,
pontosabban az isteni létezés bizonyossága mindig bennem élt: ennek azonban sem-
miféle formát nem tudtam adni, ez a forma-nélküliség, „Isten láthatatlansága” seho-
gyan sem fért össze emberi létem érzékekre alapozott természetével. Talán ennek
tudatában féltem mindig Isten antropomorf megfogalmazásától. Lehet, hogy gye-
rekkorom hittantanító bácsija valóban jól megtanította azt a félelmes tényt, hogy Isten
örökkévaló, egyetlen-egy, tehát természetéhez semmiképpen nem hasonlítható az
emberi lét. Az Örökkévaló nem szólítható sem Atyának, sem Uramnak, semmiféle
személyes kérdéssel nem fordulhatunk hozzá, nem perszonális. És a Zsoltárok Is-
tene? A „Ments meg az éjszakai rettegéstől” könyörgése? Az Ótestamentum oly sok
helye, mikor Isten személyesen szól, akár Ábrahámhoz, akár Jóbhoz, akár Illéshez?
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Ezt sem tudtam elfogadni. Kerestem a szimbolikus forma jelentését, magát a
formát, a kimondás módját, annak kimondásáét, amire nem találunk szavakat.
Amire nincsenek szavak, hiszen Őt, aki sem az időbeliségen, sem a téren át nem
megközelíthető, s ezért a forma semmiféle bilincsét, sem az időbeliséget, sem a tér
zártságát nem tartalmazza, nem zárhatjuk nyelvünk struktúrájába.

A hit azonban nemcsak metafizikai adottság, hanem pszichológiai esemény is.
Azzal vádoltam – és vádolom ma is – önmagamat, hogy hiányzik belőlem az el-
fogadás alázata, a bizalom képessége, az a nyitottság, melyet talán szeretetnek is
mondhatnánk, az, ami feloldja önmagam kemény burkát, és nyitottá tesz, nem
másra, mint magára a nyitottságra. Talán ezt a nyitottságot nevezik kegyelemnek,
gondoltam, s ez a kegyelem létezik, de el is taszítható. Eltaszítható? Isten nem adja,
csak felkínálja? Ismét az antropomorfia kísértése: a mindenhatóság és a választás
szabadságának adománya nem fér össze gondolataimban. Az istentapasztalat
passzivitása által lesz aktívvá, mint a nagy misztikusoknál, akik teljes valójukba fo-
gadják Istent, megszűnnek ebben a mindent betöltő teljességben, és ezáltal, a tér-
ben elképzelhetetlen módon, töltik be önmagukat Isten jelenlétével, mely egyben
önmaguk teljessé fokozása is.

Ahhoz, hogy hívőnek mondhassam magam, nem elég a szavak nélküli, a sza-
vakon felülemelkedő tudás bizonyossága, nem elég a lélek nyitottsága. És nem
elég a metafizikai sejtelem intenzitása sem. A hit abszurditását kell megéreznünk,
ezt a szinte elviselhetetlenül tragikus tényt: Istent, perszonálisan, csak hiányában,
a hitet csak a lélektani hitetlenség szárazságában, Isten metafizikai valóságát csak
a hitetlenség metafizikai szenvedésében élhetjük át.

Mert a hit nem tudásunkból, nem lélektani állapotunkból, és nem is metafizi-
kai borzongásunkból, hanem a létélmény intenzitásából fakad, ebből az egyszerre
passzív és aktív, egyszerre pozitív és negatív, felemelő és tragikus érzetből. Talán
az, amit általában hitnek nevezünk, nem más, mint amit egy chaszid mester mon-
dott tanítványának: Hinni annyit tesz, mint: vajha hinnék.

Nem kívánhatunk többet, mint azt, hogy a „vajha hinnék” vágya töltse be éle-
tünket és halálunkat.

�

Pilinszky költészetének utolsó fázisát próbálom megérteni. Természetesen nem ér-
telmezni, hanem megtalálni azt a rést, melyen át bepillanthatnék e megközelíthe-
tetlennek tűnő költészet motivációjába. Számtalan helyen megtalálhatnám a „csak
nekem készült” kaput, de nyilvánvalóan ott keresem, ahol elsősorban magamat is
megközelítem. Ez pedig, saját életemre is visszanézve, a világ (és önmagam) bű-
nössége, a bűn szerepe a világ mindig remélt és soha meg nem valósulható meg-
váltástörténetében.

Legutolsó egyetemi tanítási évemben megpróbáltam Pilinszky verseit mint a ho-
lokauszt utáni költészet modelljét vizsgálni. A narratív, metafizikai, mitikus állo-
mások után jutottunk el a negyedik, önmagába záruló fázisig, melynek lényege for-
mailag a feloldhatatlan metaforikusság, ennek előhívója pedig, mint „a történelem
átvérzett szövetén” átnyomódott minta, a bűn megszentelésének felfoghatatlan je-
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lensége. „Átvérzett szövet” (Pilinszky) – mint Paradzsanov gyönyörű filmjében, a
Gránátalma színében a szöveten kiütköző átpréselt szőlőszemek töviskoszorú-vére.

A holokauszt szakrális értelmezésében, az isteni tehetetlenségnek és az áldo -
zatiságnak olyan példáját láthatjuk meg, mely a krisztusi halál Istentől elhagya-
tottságában, tehát Krisztus agóniájában magának Istennek tehetetlenségét és az
Isten önmagát feláldozó áldozata által elárasztó megváltás-reményt reprodukálja.
Olyan komplexitást, melyben az összefonódás nem bonható részeire: minél na-
gyobb a bűn, annál nagyobb a ráirányuló kegyelem szentsége, és ezáltal megszen-
telődésének foka, de annál nagyobb a bűn megszenvedésének mélysége is. Isten
nem megbocsájt, hanem elfogad, és ezt az elfogadást tartjuk a szentség lényegének,
ezért látjuk az örökségét eltékozló, fiatalabb, és nem az idősebb fiút visszafoga-
dottságában önmaga és apja szenvedése által megszenteltnek. Hiszen az elhagyott
apa kétszeresen szenvedi meg a fiú eltávozását: a hiány és a sérelem önmagára vo-
natkozó, és a távollévőnek átvett szenvedésével. A fiú, akit talán önnön balsorsa
kergetett a visszatérésbe, most, ebben a pillanatban, a visszafogadottságéban érzi
át nemcsak elmúlt idejének fizikai gyötrelmeit, hanem a befogadottság mindent el-
árasztó harmóniájában meri vállalni elmúlt szenvedése minden elmúlhatatlan ter-
hét. Egyetlen pillanatban, melyben mintegy összegyűlik a megelőző évek minden
szenvedése, és a szenvedés tüze fellobban a kimondhatatlan befogadottság extázi-
sában. A bűn az idő folyamatosságában történik, de az idő egyetlen, örökké tartó
pillanatában „nem tud véget érni”, hogy ismét Pilinszkyt idézzem. De ha már idé-
zem, tegyem pontosan: valami mégsem tud véget érni. A megtörténtet Isten sem képes
megváltoztatni – mindörökre az emberi létezés nyoma marad a Földet övező egyre
sűrűbb szférában. Az egyszerre-létben az idő folyamatossága, elmúlhatatlansága,
és kilépés az időből. Mint a misztikus élményben – és nem is áll messze egymástól
ez a kétféle egyesülés, a két végzet: a mulandó és az örök, a lélek és a lélek-feletti,
a szenny és a szentség ívfény-ragyogása.

De mi ez a misztikus örökkévalóságba emelt valami, értelmezhető-e egyetlen
kategóriára (akár az erkölcsire, akár a társadalmira, akár a pszichológiaira) szű-
kítve a bűn fogalma? Természetesen igen, annak ellenére, hogy mindezek a té-
nyezők benne foglaltatnak, még akkor is, ha a létállapot érzékelése felől közelítjük
meg kérdését. A létállapot azonban felfogható misztikus értelemben az egymást
erősítő ellentétek összecsapásának villámfényében is, melyben a bűn a szentség
forrásává válik, és a szentség a bűnbeesés elviselhetetlen szenvedésében képes
megnyilatkozni. Még ha a bűnös megbánás nélkül éli át szenvedését, az akkor is,
Isten szenvedésében, örökkévalóvá lesz.

A bűn tehát mindannyiunkat örvényébe rántó abszurditás lenne? Abszurditás,
mint a hit, mint a halál tudata, mint Isten gondolata az emberi létben? Az abszur-
ditás valósága, mint maga a létezés?

(2006. június, július, augusztus, szeptember)
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