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Chile felett a jó Isten 
Kleist: A chilei földrengés című elbeszélése nyomán 

SÁNDOR CLAUDIA 

Ha valakihez közelebb áll egy negatív Isten-kép, úgy az az alcímet adó elbeszélés 
első olvasása után ismét megerősítve érzi magát. Valószínűleg azért fogja fenntartani 
véleményét, mert azt látja, hogy az ember csak az Isten játékszere, s hiába tűnik úgy, hogy 
bármiben is saját maga dönthet, tulajdonképpen ennek az ellenkezőjéről van szó, tehát az 
egész csak látszat. 

Hogy hogyan alakult ki az emberben az Isten mindenhatóságát, mindentudását, 
mindenlátását, sőt, előrelátását érintő kételye, hogyan születtek egymás után az Ő létét 
kétségbe vonó írások? Azt hiszem, az Istent teremtő ember kezéből kicsúszott az isteni 
akarat, mert ugyan ki viselné el az állandó alárendeltséget! Bár szükségünk van egy végső 
okra, célra, egy oltalmazóra vagy bíróra, mindezeket mi újuk meg, mi találjuk ki. Van, 
amikor hiba csúszik az elképzelésbe, és akkor azonnal ott a lehetőség a saját magunk által 
és a magunk számára kreált Isten kigúnyolására. Ezeket a hibákat szoktuk véletlennek 
hívni. 

Véletlen történnek meg azok a dolgok, melyeket az Isten nem vett bele a tervébe. 
Lehet, hogy az időtlen idők óta rendet tartó lény néha elfárad s elszundikál - ilyenkor 
aztán elszabadul a pokol, ami azért mégsem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik, mert 
utólag is lehet korrigálni a művön. Mindig van egy istenien világos, frappáns válasz, ami 
megmagyarázza, miért is volt erre vagy éppen arra szükség. - Az ember az Isten képére 
teremtetett, annak minden tulajdonságával. Az Ótestamentum Istene nem bír másként az 
emberrel, mint kegyetlenkedéssel, de ez a szerencsétlen teremtmény az Istennek sem akar 
szót fogadni. Annál inkább megjegyezte, hogyan lehet igazán gonosz, még azt is kitalálta, 
hogyan uralkodhat földi istenként embertársai felett. 

Ha a Teremtő-teremtmény kérdést a visszájára fordítjuk, kiderül, miért is nem 
lehet az Isten teljesen tökéletes: egy tökéletlen teremtő csak hozzá valamelyest hasonló 
Teremtőt tud magának megalkotni. Ez azonban nem ment fel senkit az alól, hogy töreked-
jék a tökély felé, s ezáltal teljesítse a lenzi morál-principiumot. Az ember alkotta Isten 
valahogy teljesebben alkotta meg az embert abban, hogy ő bűnt követett el, és képes 
meghalni. Hogy az eredendő bűn csak az Isten szemszögéből lehet az, világos kell legyen, 
hiszen egy rosszat nem ismerő Éva honnan feltételezné, hogy abból az átkozott kígyóból a 
Sátán beszél. Mi késztetné arra, hogy ne higgyen a kísértőnek, ha még nincs ítélőképessé-
ge, tapasztalata? Szabad Akarata?! Az volt - csak éppen nem arról van szó, hogy az 
Istennek nem akar hinni, hanem arról, hogy miért ne higgyen a kígyónak. Mint később 
kiderült, nagyon is hasznos volt ez a kis huncutkodás, mert hiszen kezdetét vette az Üdv-
történet. Eszerint szükség volt rá, hiszen ha nincs kiűzetés, még mindig ott csücsülnénk, és 
bambán bámulnánk egymást a Paradicsomban, ami nagyon unalmas volna. Akkor most 
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ismét meg kell kérdezni: kinek volt itt szabad az akarata? A rosszabbik választásra is 
azonnal előállt az Isten egy fantasztikus Tervvel, ami azóta működik. Ha valaki nem tudná 
teljes mértékben követni a Mindenható gondolatmenetét, nem is csoda, mert hát mi csak 
emberi fogalmakban vagyunk képesek gondolkodni, és nem vagyunk birtokában az Isten 
(sokak szerint a hallgatás, a csend ) nyelvének, és nem vagyunk istenek sem. 

Ha minden olyan esetet, amikor az ember Szabad Akarata nem érvényesülhetett, 
véletlennek veszünk, majd elolvassuk Kleist írását, megállapíthatjuk, hogy amikor valami 
véletlenül történik, akkor az Isten Akarata érvényesül, nem pedig másé. 

Egy chilei szerelmespárnak erőszakos szétválasztásuk után egy „...szerencsés 
véletlen folytán ... is sikerült kapcsolatukat ismét felújítaniuk", és egy csöndes éjszakán 
beteljesült boldogságuk színterévé változtatták a kolostorkertet. Ennek aztán olyan követ-
kezményei voltak, amit az Isten már nem nézhetett jó szemmel: „az isteni bosszú számára 
rendezett színjátékon" kivégezték volna Josefát, Jeronimo pedig, aki „gyűlöletesnek érezte 
az életet..., eltökélte, hogy egy kötél segítségével, amelyet véletlenül nála hagytak, megöli 
magát", hacsak közbe nem jön a földrengés. Ez a földrengés pedig a Vízözönhöz hason-
lóan csak azokat hagyta életben, akik méltónak tűntek az életre, s akiknek még valami 
fontos szerepet szán az Isten. A két új ősszülő most még nem is sejti kiválasztott voltát, de 
Jeronimo mindenesetre „nem értette, hogy, noha nyomorult lelke még kereste is, miért 
menekült meg a halálból azokban a pillanatokban, amikor az önkéntes megmentójeként 
tűnt fel minden oldalról", és „félelmetesnek látszott előtte az a lény, aki a felhők fölött 
uralkodik". Josefa „mintha az ég minden angyala óvta volna", sértetlenül biztonságos 
helyre ért, történetesen egy völgybe, mely „mintha ...az Éden völgye volna". Csordogált 
benne patak, és még gránátalmafa is volt benne. 

Az általános veszteség szinte nagy családdá forrasztotta össze a túlélők sokaságát, 
„és valóban, úgy tetszett, hogy ez irtózatos pillanatok közepette, amikor az emberek 
minden földi java odaveszett, ...szép virágként bontakozott ki maga az emberi szellem". így 
senki sem lepődhet meg azon, ha egy ismerős megkér egy fiatal anyát - adott esetben 
Josefát - , hogy szoptassa az ő kisfiát is. Hogy ez azonban valójában milyen veszélyt 
jelenthet a földrengést túlélő generáció megváltója számára, csak annak lehet egyértelmű, 
aki tanult az ember eddigi történetéből, s igyekszik elkerülni az olyan testvérgyilkosságot, 
mint amilyen Káin és Ábel idején volt. 

A katasztrófát követő harmónia, a szent család lehetősége tehát mégis felborulni 
látszik, az ősszülők azonban már-már azt feltételezik, hogy a szerencsétlenség következ-
tében az O bűnükre fátylat borítanak. Ez a tévedés azonban leghamarabb akkor tisztázó-
dik, „amikor is elterjed az a hír: a dominikánusoknál, az egyetlen templomban, amelyet 
megkímélt a földrengés, ünnepi misét fog mondani a kolostor prelátusa, könyörögve az 
éghez, hogy óvja meg őket a további szerencsétlenségektől". Egy bizonyos Dona Elizabeth, 
aki már a lefejezési ceremónián sem volt hajlandó részt venni, kissé elhamarkodottnak érzi 
a szerelmespár mutatkozását a gyülekezetben, valamiféle „szerencsétlen sejtelem égett 
benne", s ez be is fog igazolódni. Ezzel szemben Josefa „soha még élénkebb ösztönzést 
nem érzett rá, hogy arcát az Alkotó előtt porba hajtsa, mint éppen most, amikor meg-
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foghatatlan és magasztos hatalmát így feltárja". így elindulnak az Isten házába, hogy 
könyörögjenek és imádkozzanak, a könyörgés azonban olyasvalamiért szól, amibe az ember 
nem szólhatna bele, ha már elfogadja az Istent mindenhatónak és igazságos bírónak; 
ugyanis vagy vállalom alárendelt szerepemet, és elviselem a csapásokat, vagy én irányítok 
másokat. 

Furcsa módon nem a szent család halad együtt a templom felé, hanem egy meg-
kevert párosítás, ami olyan félreértéseket okoz, melyeket már nem lehet tisztázni egy 
előítélettel teli embertömeg előtt. Hiába figyelmezteti Dona Elizabeth Don Fernandot, a 
tejtestvér apját (bár csak fülébe súgja, s így az olvasó számára sem hallható, azért világos, 
hogy mit), ő bízva az emberekben, hátrahagyva beteg feleségét, biztos léptekkel belép a 
fiát tartó Josefa oldalán a templomba. Mögöttük halad Jeronimo saját fiával, de egy 
kívülálló hölgy mellett. Olyanok, akik tényleg hálaadásra érkeztek, bizonyosan nem talál-
nának ebben semmi kifogásolnivalót, de tudnunk kell, hogy az ember szívesen játssza az 
Isten szerepét, és különösen saját szerencsétlenségén túljutva eltúlozva kínoz másokat, hogy 
értékrendjét valahogyan helyreállítsa. 

Nem csoda hát, hogy a mise is átfordult a városi közerkölcs latolgatásába, s „az 
alkalom kapcsán körülményesen megemlékezett arról a bűnről, amit a karmelita apácák 
klastromkertjében követtek el", és persze nem hagyhatta el a gyülekezet úgy a Házat, hogy 
az elátkozottak nevét meg ne tudja. Szerencsére megtaláltattak a bűnbakok, akiken most 
meg lehetett bosszulni a földrengés áldozatait, tekintet nélkül arra, hogy az Ősapa melletti 
hölgy valóban a „fatty" anyja, vagy netán egy ártatlan lélek az, akit legyilkol a rögtönítél 
bíróság. Hogy a két ősszülő elpusztul, csak elvárásaink beteljesülése, s az, hogy az egyik 
gyermeknek is halnia kell, elengedhetetlen a már említett testvérgyilkosság lehetősége 
miatt. Az azonban, hogy Don Fernando két gyereket tart a karján, és a tömeg találomra 
tépi ki a tejtestvért onnan, azaz nem választás eredményeként, lehet megint az Isten 
véletlenje - mert ő kellett, hogy életben maradjon. Egy gyerek nem véletlenül sír, hogy az 
őt szoptató anyához való ragaszkodása miatt vitték magukkal a misére, a halálba - megad-
ta a lehetőséget arra, hogy ő váltsa meg a jövő nemzedék potenciális Megváltóját halálával, 
hogy az élő aztán újabb kiválasztottat nemzzen. Szükséges volt hát, hogy ő maradjon meg, 
de szülei elvesztése sem jelenthet az ő számukra katasztrófát, hiszen egy kegyetlen világból 
menekülhettek meg, s a halál számukra egy késleltetett megváltás. 

Ha sakkjátszma formájában próbáljuk meg elképzelni Isten tervének beteljesítését, 
s feltételezzük, hogy magával játszik (így mindenképpen Ó nyer, de egyébként is, hiszen 
legalább egy lépéssel előre tudja, mit fog lépni az ellenkező oldalon), láthatjuk, hogy sok 
bábuja elveszik, de a számára fontosakat védi, s értük mindent feláldoz - ezek pedig, ha 
megérdemlik, a Mennyországba kerülnek... 

Megjegyzés: Ha valaki még netán az almafalaton rágódna, beláthatja, hogy ártatlanul 
ugyanúgy kiterítik, mint bűnösen; s itt, ebben az elbeszélésben inkább az 
emberi és az isteni szabad akarat ütköztetése játszott szerepet, nem pedig 
a „mi lett volna, ha...". 
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