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Lehet – e imádkozni Auschwitz után? 

 

„Az alábbi történet a 40-es évek végén esett meg, amikor Lengyelország még jó kapcsolatokat ápolt Izraellel. 

Heschel egyik barátja: S.Z.Srágáj a JOINT képviseletében Varsóba utazott. Missziója a koncentrációs táborok 

zsidó túlélői alijázásának megszervezése volt. Munkája végeztével Varsóban vonatra ült és Párizs felé folytatta 

útját. VIP-ként  a vonaton külön fülkét bocsátottak a rendelkezésére. A folyosón észrevett egy toprongyos, csupa 

csont-és-bőr zsidót, aki nem talált ülőhelyet magának a zsúfolt vonaton. Srágáj meghívta őt a fülkéjébe - A 

szegény ördög belépett az elegáns, kényelmes fülkébe, s batyuját maga mellé helyezve, leült.  Barátunk 

társalgást kezdeményezett vele, de a másik nem válaszolt. Amikor beesteledett, Srágáj, aki vallásos zsidó volt, 

elimádkozta a máárivot, míg társa egy szót sem szólt. Másnap reggel Srágáj elővette a tfilinjét és a tálitját és 

sáhárit-ot imádkozott – szánalmasan boldogtalan és komor külsejű útitársa nem nyitotta imára száját, s csak 

hallgatott. Ám a nap vége felé mégis elkezdtek beszélgetni. „Soha többet nem fogok imádkozni amiatt, ami 

Auschwitzban történt velünk” – mondta a férfi. „Hogy is tudnék még valaha is imádkozni?” A hosszú vonatúton 

a másnap reggel is együtt találta kettejüket. A szegény zsidó hirtelen kinyitotta ócska batyuját, tálitot és tfilint 

vett ki belőle, és imádkozni kezdett. Srágáj később megkérdezte tőle: Mi indított arra, hogy megváltoztasd 

elhatározásodat? A másik így felelt: 

„Egyszerre csak belém hasított, hogy milyen magányos lehet Isten; nézd, hányan maradtunk meg Neki. 

Megsajnáltam.” (1.) 

 

 

Az európai túlélő zsidóságban nagyon sokan voltak-vannak olyanok, akik életük végéig cipelik az Istentől való 

elszakadás tragikusan nehéz terhét, akik számára a Soá Istentől való végleges elidegenedéshez, imádkozásra 

képtelenséghez vezetett, s ezt adták örökül gyerekeiknek is. 

Mégis, sokunk számára Isten túlélte Auschwitzot. Hogyan? 

A Beregszászról 13 éves korában Auschwitzba deportált Hugo Gryn számára a KZ bugyrainak megéléséből az a 

döntés fakadt, hogy rabbiként kell tanúbizonyságot tennie amellett, hogy az élet Isten ajándéka, s hogy az élet 

szent. A század második felében a brit progresszív zsidóság karizmatikus vezéralakjává vált. Pályája során 

sokszor kérdezték tőle, hogy hol volt az Isten Auschwitzban. Hite szerint Isten jelen volt Auschwitzban – 

meggyalázva és megszégyenítve. Az igazi kérdés számára így szólt: Hol volt az ember Auschwitzban? 

Számos más, kiemelkedő zsidó gondolkodót is az ember megnövekedett felelőssége foglalkoztatja a poszt-Soá 

Isten-ember kapcsolatban. 
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„Egy olyan világban, amelyben Isten meg van tagadva, ahol szembeszállnak az akaratával, ahol semmibe veszik 

az Igazságot, ahol az emberek régi, elhasznált bőrként levedlik magukról az Együttérzést, ahol az Erőszakot 

megtapsolják, ahol Isten szövetségesek nélkül marad – van-e az embernek joga arra, hogy törvényszék elé idézze 

Istent?” (2.) 

Visszaadni Istennek elvesztett szövetségesét; ez – a történetbeli vonat-útitárshoz hasonlóan – a progresszív 

teológia egyik fő célkitűzése. 

Számunkra különleges hangsúlyt kap a tradicionális zsidóság egyik alappillére: az etikai judaizmus; minden 

egyes zsidó személyes felelőssége mind saját egyéni, mind pedig az egész világ sorsának alakításában. 

Progresszív zsidók számára vallásosságuk megélésének, gyakorlásának egyik fő útja az aktív cselekvés az ősi 

tikkun olám eszméért: a világ megjavításáért, harmonikus egésszé való újbóli összerakásáért. 

„És mi a helyzet Partnerünkkel a Szövetségben? Milyennek látjuk Őt, a Láthatatlant? Istenképünk lényeges 

változáson ment keresztül – s ez a változás nem 60 éve kezdődött, hanem jóval korábban, a modernitás 

küszöbén. Másképpen tapasztaljuk meg Istent, mint a bibliai időkben vagy a középkorban élt őseink. A reform 

zsidóság istenképe már nem egy mindenható férfi figura, aki villámcsapással sújtja a gonoszakat, a jókat pedig 

egészséggel és jóléttel áldja meg. Nem feltétlenül hisszük azt, hogy Isten bármilyen nyilvánvaló és konzisztens 

módon beavatkozna külső életünk eseményeibe. Számtalanszor kerülünk ugyanis olyan helyzetbe, amelyben azt 

kívánjuk, hogy bárcsak Isten közbelépne, és nincs rá elfogadható magyarázatunk, hogy miért nem tette meg. 

Tapasztaljuk, hogy az istenhit nem jelent biztosítást az ellen, hogy rettenetes és igazságtalan dolgok történjenek. 

Amikor rossz dolgok történnek, imádkozunk és reménykedünk, de ha nem kaptuk meg azt, amit kértünk, az nem 

azt jelenti, hogy Isten nemet mondott. Számolnunk kell az emberi kegyetlenséggel, hanyagsággal és közönnyel; 

vannak természeti törvények és történnek balesetek… Sokunk számára Isten nem valamiféle csodaszer, hogy 

megszüntesse minden fájdalmunkat… Isten nem végső placebó.” (3.) 

 

Milyen Istenhez imádkozunk hát?  

 

Együttérző Istenhez, aki velünk tud lenni szenvedéseinkben, teremtő és megtartó Istenhez, olyan Istenhez, aki 

arra inspirál minket, hogy lángra lobbantsuk a belénk helyezett isteni szikrát. Ahhoz az Istenhez, aki Ádámot és 

Évát egyaránt a saját képére teremtette – és ahhoz az Istenhez, akivel Jákob ősatyánk megküzdött a Jabbok 

partján, és kibírta (a héber szó eredeti jelentéséhez híven; a közkeletű „győzött” már értelmezés). Így lettünk mi 

mindannyian Jiszráél: az Istennel küzdő – és azok vagyunk ma is. És kibírjuk mi is. És kibírja Isten is. 

A judaizmus ugyanis  nem a könnyű válaszok, hanem a nehéz kérdések vallása… 

Ide kapcsolódik az a – kívülállók körében gyakori -  tévhit, hogy a reformzsidóság valami könnyű, könnyített 

változata volna vallásunknak. Az igazság az, hogy inkább másképpen nehéz, mint az ortodoxia. Azoknak való, 

akik a vallást kényszer nélkül akarják megélni, nem pedig úgy, mint a nem autonóm személy alávetettségét egy 

kívülről érkező, isteni eredetű Törvénynek, amit teljes egészében el kell fogadni. A progresszív irányzat az 

egyén autonómiájára épít (és épül), az egyénére, aki felvállalja a mindenkori döntés felelősségét. 

Nem azt tartja a vallás feladatának, hogy kellemessé vagy boldoggá tegye az emberek életét, hanem hogy az élet 

teljesebb, mélyebb megértéséhez, átéléséhez vezessen, hogy etikai érzékenységünket erősítse, hogy 

szenvedéseinkben vigaszt nyújtson, s hogy felébressze bennünk a Lét misztériuma iránti áhítat, csodálat és hála 

érzéseit. 

„Olyan szívet akarunk, mely nyitott Isten létezésére, nem pedig olyant, amely kemény Isten válaszaitól…” (4.) 
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