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ERŐ ÉS ERŐTLENSÉG

Az idegen
szenuedésre való
erőtlen emlékezés
Megjegyzések egy teológiai-politikai világprogramhoz

Az új politikai teológia arra törekszik, az időről, közelebbről a
mindenkori történelmi-társadalmi és kulturális helyzetről arra te
kintettel beszéljen, hogy benne jövője van annak az Istenre való
emlékezésnek, amelyet a bibliai hagyományok hordoznak. Ezért
a politikai teológián belül újra meg újra találkozunk kiindulási
helyzetének általánosító jellemzéseivel ("szignatúráival"), azzal,
amit fIa kor feltérképezésének" nevezünk. A politikai teológia
például "Isten válságának koráról", fI a kulturális amnézia korá
ról" és - e mozzanatokra tekintettel - a "lényegi pluralizmus
kor ár ól"! beszél: mindezekkel arra tesz kísérletet, hogy a "kor szel
lemi helyzet ét'" megfeleló1<éppen leíró kifejezéseket alkosson.

I.

Korunkhoz lényegileg hozzátartozik a pluralizmus - a kul túrák,
a vallások, a világnézetek pluralizmusa. Gyanús minden olyan
kísérlet, amely e pluralizmus hátterét igyekszik feltárni . Az uni
verzalizmus rejtett imperializmusnak számít, minden, ami egye
temesen kötelező erőt képvisel, megtévesztő intellektuális és er
kölcsi csapda. A kutatás és az érdeklődés tárgya a különbözőség

és az alteritás érzékelése és biztosítása - és ezt csak támogatja az
univerzalista, a pluralitás és a különbözőség leértékel ésével vá
dolható szemléletmódok által megjelenítetett, folytonosan kísértő

veszély iránti posztmodern érzékenység.
Ám a hagyomány részét képző univerzalista szeml életm ó

dok válsága nem jelenti azt, hogy tárgytalanná válna az univer
zalizmus és a pluralizmus viszonyának vizsgálata. A megítélé
sem szerint legfontosabb kérdést a következőképpen fogal
maznám meg: a kulturális és vallási világok visszavonhatatla
nul elfogadott sokfélesége idején van-e még a megegyezésnek
mindenkire nézve kötelező érvényű és ebben az értelemben az
igazságot képviselni képes kritériuma? Vagy minden ki van
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szolgáltatva a "posztmodern" piac önkényességének? A "poszt
modern" széttöredeződés kora meghatározott "etikai apóriát"
von magával. Egyfelől olyan korban élünk, amelyben tudomá
nyos-technikai és gazdasági civilizációnk etikai problémái foko
zatosan kivonulnak az egyén által befogható területről, és így
voltaképpen - ha egyáltalán - csakis a politika és a politikai
etika vonatkozásában vizsgálhatók és taglalhatók. Az emberiség
történelmében az etikai kihívás még soha nem fonódott össze
ennyire a térbeli és időbeli kiterjedéssel, mint ma, még soha nem
állt a középpontban ennyire a "távhatás etikáját" (Hans [onas)
vállaló elszántság, mint korunkban. Most, az úgynevezett globa
lizálódások korában egyben a magatartás és a cselekvés kialakí
tását megszabni igyekvő minden etikai univerzalizmus a piurali
tást elutasító erkölcsi totalitarizmus gyanújába kerül.

Létezik-e még egyáltalán etikailag egységes szemlélet kereté
ben meghatározható erkölcsi univerzum? Miképpen egyeztethető

össze egymással az emberi jogok univerzalizmusa és az emberi
ség kiiktathatatlan és feladhatatlan kulturális különbségeinek
eszméje, úgy, hogy közben nem relativizálják egymást kölcsönö
sen, és anélkül, hogy érintkezési pontokat, illetve "kötelező ér
vényt" nélkülöző sokféleségbe szétforgácsolódva folytonosan új
és új konfliktusokat és hatalmi kitöréseket eredményeznének?
Létezik-e még olyan kritérium, amelynek segítségével eldönthe
tő, hol van az inkulturált etikai szemléletmódok legitim plurali
tásának határa? E helyzet teljes ellentmondásossága napjainkban
kiválóan megfigyelhetőSamuel Huntinrton Clash of Civilizations?
című, immár bestsellerré vált írásában.

Huntington ugyan veszélyesnek érzi a (szóhasználata szerint)
"nyugati értékek" univerzalizálását, ugyanakkor azonban ő is
szükségesnek tartja az egyetemes erkölcsöt, amely rendszeres
megsértése esetén még intervenciót is szükségessé tehet. Miről is
van szó itt? Milyen kritériumai és miféle sajátos vonásai vannak
ennek az egyetemességnek?

Visszavonhatatlan pluralizmus meghatározta világban élünk,
szokás hangsúlyozni. Követelményként a tolerancia, a párbeszéd
yagy diskurzus jelentkezik. Hát persze. De ez lenne a teljes vá
lasz? Nincsenek-e ugyanakkor határai a toleranciának, és nincse
nek kritériumai a párbeszédnek? És nincsenek-e olyan helyzetek
is, amelyekben a diskurzus formális, merőben procedurális jelle
gű racionalitása csődöt mond? Akárhogy is, a pluralizmus sem
egyszerűen válasz, hanem elsősorban kérdés és probléma. E
probléma megoldása természetesen nem jelenti a pluralizmus
megszűntetését:a megoldás is azt jelenti, hogy meghatározzuk a
pluralizmus kezelésének minden ember számára elsajátítható és
mindenkitől elvárható formáját, és ekképpen elkerüljük a kultu
ralista relativizmust, de úgy, hogy magukat a kultúrákat még
sem relativizáljuk, és nem foszt juk meg őket súlyuktól.
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De mi lenne mégis ez az általános, ez a (ahogy egykor nevez
ték) közjó, amelyet korunkban nagyrészt szigorúan tagadnak, és
ezért azok a kevesek, akik egyáltalán még univerzalista szemlé
letet mernek képviselni lényegileg pluralista világunkban, merő
ben formális, meröben procedurális, állítólagosan kontextustól
független univerzalizmusra szorítkoznak? Nem létezik hát olyan
inkulturált etika, amely minden erőszak nélkül egyetemessé te
hető, s nem forgácsolja szét a kulturális életvilágok pluralízmu
sát, hanem védelembe veszi őket? Nem létezik az élet és a cse
lekvés számára konkrét történelmi hagyomány-összefüggés
alapján útmutatást nyújtó szempontrendszer, amelyet egyetemes
nek, illetve egyetemessé tehetőnek tekinthetnénk, úgy, hogy köz
ben nem imperiális vagy totalitárius, vagyis nem hagyja figyel
men kívül a pluralitás és az indifferencia, a másik másléte.
méltósága és igényei iránti új érzékenységet?

Meg kellene vizsgálnunk és meghatározott szempontok szerint
meg kellene ítélnünk a vallási és kulturális világok hagyományait
és összefüggéseit. E helyütt mindez rendkívül szűkre szabottan
tehető meg. Napjainkban sokan (nagy számban a nyugati kultúr
kőrökben is) hangsúlyozzák az Isten nélküli vallás szükségessé
gét. Hát nem sokkal "simább" és toleránsabb, nem egyeztethető-e

össze jobban a pluralizmussal, s ennélfogva nem megfelelöbb val
lási paradigma-e a lényegi pluralizmus korában, mint például a
bibliai Istenre való emlékezés, aki a hagyomány szerint a történe
lem és a törvények Istene? Mindamellett az univerzalitás megha
tározott formája és a hiteles pluralitás összebékítését célzó javasla
tom éppen ezeket a hagyományokat tartja szem előtt: egyfelől az
Istenre való emlékezésnek a bibliai hagyományokban megjelenő

formáját, amennyiben az emberek szenvedésre való emlékezése
ként fejeződik ki, másfelől a keresztények Krisztusra való emlé
kezését, amennyiben a szenvedésre való történelmi emlékezésben
- memoria passionis - fejeződik ki, amely a feltámadásra való kul
tikus emlékezést - memoria resurrectionis - történelmi tapasztala
tainkhoz kapcsolja, s ekképpen elejét veszi annak, hogy merőben a
történelemtől és minden felelősségtó1 idegen mítoszként ünnepel
jük. Eleinte tehát egészen homályosnak, egészen túlbonyoIítottnak
tűnhet a vallási összefüggésekben megalapozott erkölcsi univerza
lizmusra vonatkozó javaslat, ha elsődlegesen nem valláspolitikai
lag, hanem - az új politikai teológia eljárása szerint - szigorúan
teológiailag kívánjuk megalapozni. Pontosan miről is van szó?

II.

A bibliai hagyományokban megjelenik az egyetemes felelősség

egy sajátos formája. E felelősség univerzalizmusa mindamellett (és
erre behatóbb figyelmet kellene fordítanunk) elsődlegesen nem a
bűn és a kudarc egyetemességére, hanem a világban megvalósuló
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szenvedés univerzalizmusára van tekintettel. Jézus elsődlegesen

nem a másik bűnét, hanem a másik szenvedését tekintette. Jézus
szemében a bűn elsősorban a másik szenvedésében való részese
dés elutasítását jelentette, olyan szűkösséget, amelyben az ember
nem képes túllépni saját szenvedéstörténete horizontján, azt, amit
Ágoston később a "szív önmagába fordulásának" , a teremtmény
rejtett nárcizmusának kiszolgáltatott létállapotnak nevezett. És en
nek nyomán megjelenésekor a kereszténység az emlékezés és az
elbeszélés közössége volt, amely Jézust, az elsősorban az idegen
szenvedést tekintő Jézust követte.

Az idegen szenvedés iránt érzékenységet tanúsító, a másik
szenvedését - még az ellenség szenvedését is! - figyelembe
vevő cselekvés a legmélyebben részét képezi annak az "újfajta
életmódnak", amely Jézussal jelent meg. Nézetem szerint ez az
életalakítás egyben a legmeggyőzöbb kifejeződése annak a
szeretetnek, amelyet Jézus ránk bízott és követelményként állított
elénk, amikor - mindenestől zsidó örökségének irányultságát kö
vetve - kiemelte az Isten és a felebarát iránti szeretet egységét.

Jézusnak vannak olyan példabeszédei, amelyeknek elbeszélésé
vel különösen is beleszövődött az emberiség emlékezetébe. Ilyen
főként az "irgalmas szamaritánusról" szóló példabeszéd, amellyel
a Ilki az én felebarátom" kérdésére adott választ. A mi összefüg
gésünkben a kérdés így hangzik: kivel szemben tartozom fele
lősséggel? Kire kell tekintettel lennem? A példabeszéd - az ar
chaikus vidéki társadalomhoz szabott képek segítségével - egy
valamit egészen világosan feltár: felelősségünk kiterjedését, azok
körét, akikre tekintettel kell lennünk, nem határozhatjuk meg és
jelölhetjük ki eleve egyértelműen. "Felebarátunk" és ekképpen fe
lelősségünk partnere sohasem pusztán az, akik a saját megítélé
sünk szerint annak tartunk és akként elfogadunk. Azok köre,
akikre tekintettel kell lennünk, felelősségünk kiterjedése lényegi
leg korlátlan. A mérték és a kiterjedés kritériuma ma és minden
kor - az idegen szenvedés, mint az az ember Jézus példabeszéd
ében, aki rablók kezére került, s aki mellett a pap és a levita
"elóobre való célból" csak úgy elment. Aki Jézus szelleme szerint
azt mondja, hogy "Isten", az vállalja, hogy korábban rögzített bizo
nyosságait megsérti a másik szerencsétlensége. Aki erról az Istenról
beszél, az az idegen szenvedést fogalmazza meg és vétekként rója
fel a felelősségvállalás elutasítását, a szolidaritás megtagadását.

Amikor visszanyúlunk arra a szenvedés iránt tanúsított érzé
kenységre, amely az Istenről szóló bibliai üzenetben jelenik meg,
és így kiemeljük az ezzel összefüggő memoria passionist, egyálta
lán nem süllyedünk rezignációba, és nem is bújunk ki semmi
elől. Ha így járunk el, a legkevésbé sem vagyunk foglyai valami
féle vallási okokból fakadó nárcizmusnak. A memoria passionis
végső soron úgy emlékszik a szenvedésre, hogy mindenkor te
kintetbe veszi a másik, az idegen és - tökéletesen bibliai szel-
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lemben - az ellenség szenvedését is, és ezt a memoria alanya
akkor is igyekszik emlékezetében tartani, amikor tulajdon szen
vedéstörténetét ítéli meg. Ekképpen pedig - az idegen szenve
désre való emlékezés formájában - a mai világban jelentkező

politikai, társadalmi és kulturális konfliktusok frontjára állít ben
nünket. Az idegen szenvedés kifejezése ugyanis elengedhetetlen
feltétele minden jövőbeli békepolitikának, a szegények és a gaz
dagok között egyre mélyülő szakadékra tekintettel vállalt társa
dalmi szolidaritás minden- formájának és a kulturális és vallási
világok kőzötti minden gyümölcsöző kommunikációnak. Az
egykori Jugoszláviában a szenvedésre való emlékezés egy egész
nemzet szemfedője és az interetnikai megegyezésre irányuló
összes kísérlet béklyója volt. Ebben a közegben az egyes népek
csakis a saját szenvedéstörténetükre emlékeztek, s ekképpen ez a
kizárólag befelé forduló memoria passionis nem válhatott a meg
egyezés és a béke eszközévé, hanem az ellenségeskedés, a gyűlö

let és az erőszak forrásává vált. Másként alakul majd (és ezt a re
ményt nem adhatjuk fel) az Izrael és a palesztinok között
kialakult feszült helyzet. Soha nem fogom elfelejteni azt a jelene
tet, amikor az izraeli Rabin és a palesztin Arafat kezet nyújtottak
egymásnak, és kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy az
elkövetkezőkben nemcsak saját szenvedéseiket fogják tekinteni,
hanem azon lesznek, hogya másik szenvedéseit, az eddigi ellen
ség szenvedéseit sem felejtsék el, és figyelembe vegyék saját
cselekvésük meghatározásában. És ez valóban a bibliai memoria
passionisból fakadó békepolitika! Tudom, hogy az ennek talaján
kialakuló megegyezés nagyon is kényes egyensúlyú, hogy sok ál
dozatot követelt, és a jövőben is áldozatokat fog követelni. De nem
állitja-e elénk követendő példáját annak a kölcsönös felelősségválla

lásnak, amelyet nem az igények totalitarizmusa határoz meg?
És nem azt kell-e mondanunk, hogy ez a memoria passionisból,

az idegen szenvedésre való emlékezésbó1 táplálkozó béke-vízió
más véres konfliktusokra nézve is mérvadó - például a kulturá
lis és vallási nézeteltérések alapján folyó libanoni és írországi pol
gárháborúkra nézvést? És egyáltalán: ha fokozatosan teret nyer
körünkben az idegen szenvedésre való emlékezés táplálta politi
kai kultúra, akkor (és csak akkor) egyre nagyobb az esélye annak,
hogy Európa virágzó és nem lángokban álló multikulturális térség
lesz, a béke földje és nem a kirobbanó erőszak területe, vagyis nem
az újabb és újabb polgárháborúk térsége.

III.

A napjainkban a "világetikáról" (Hans Küng) folyó vitákban olyan
erkölcsi univerzalizmus kérdése áll a középpontban, amelyet úgy
nevezett minimális vagyalapegyetértés talaján - "a közös emberi
értékek, mértékek és magatartásformák szükségszerű minimum-
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jaként:" - kell kialakítanunk. Ám szigorúan teológiai értelemben,
azaz nem pusztán valláspolitikai tekintetben az erkölcsi univerza
lizmus nem konszenzus alapján jön létre. Az erkölcsi univerzaliz
mus egy olyan tekintélyelismerésében gyökerezik, amelyre ma
már minden nagy vallás és kultúra közvetlenül hivatkozhat: a
szenvedők tekintélyéről van szó, Ezzel a tekintéllyel kapcsolatban
ugyanaz állítható, amit a szociológus Zygmunt Baumann a morá
lis lelkiismeretről mond: "olyan engedelmességet [követel], amely
nem vizsgálgatja, hogy engedelmeskednek-e neki. C.. ) Sem meg
győző, sem kényszerítő erőt nem jelent. C..) A modern világ meg
határozó mértékei szerint a lelkiismeret erőtlen.i" Ugyanez igaz a
szenvedők tekintélyére nézvést. Nem lehet hermeneutikailag előké

szíteni vagy diszkurzív úton biztosítani. A szenvedők tekintélyével
szemben tanúsított engedelmesség előbbre való a megegyezésnél és
a diskurzusnál - éspedig akár minden erkölcsiség árán is.

Ennek az engedelmességnek minden olyan etika alá kell hogy
vesse magát, amely nem akar végül meróben az "összeegyeztet
hetőség", az elfogadás vagy az igazolás etikája lenni tudomá
nyos-technológiai világcivilizációnkban, olyan etika, amely már
nem az emberi cselekvést megszabó célok és határok definiálásá
ra irányul, hanem pusztán azt kutatja, miként békíthető ki az
emberi cselekvés a különböző "szakterületeken" jelentkező újabb
és újabb "kényszerekkel"? Hogyan is tiltakozhatna az efféle eti
ka a biotechnika ama fokozatosan kiépülő formája ellen, amely
ben maga "az ember" már csak a termelés maradékának számít,
a természet kísérletileg még nem teljesen feltárt szeletének?

Hogy félreértés ne essék: az e helyütt szóban forgó engedel
messég nem az egyház által örömmel fogadott, engedelmességre
intő felszólítását szavatoló kézizálog. Mert az egyház sem áll fö
lötte ennek a tekintélynek, hanem alá van rendelve. És ezért ezt
az engedelmességet nem lehet ártalmatlanná tenni azzal, hogy
beleszőjük az ekkléziológia szőttesébe. Ellenkezőleg: akár az egy
ház magatartására irányuló mélyreható kritika alapja is lehet.
Vajon nem felejtette-e el túlságosan az egyház Istenről szóló ige
hirdetése, hogy az Istenről való bibliai beszéd az idegen szenve
dés emlékezetében betűződik ki, vagyis hogy az Istenre való
dogmatikai emlékezés nem szakítható el az emberek szenvedés
re való emlékezésétől, amely az égbe kiált? "Isten válságának",
amely a napjainkban oly sokat elemzett egyházi válság hátteré
ben áll, nem oka-e az az egyházi gyakorlat is, amely úgy hirdeti
Istent, hogy közben hátat fordít az emberek szenvedéstörténeté
nek?" Az egyház Istenről szóló igehirdetése talán azért keltheti
azt a benyomást, hogy közel áll a fundamentalizmushoz, mert
Isten tekintélyét elválasztja a szenvedők tekintélyétől, noha az
ítéletről szóló híres példabeszédében (Mt 25) Jézus az emberiség
teljes történetét alárendelte a szenvedők tekintélyének. Az én
szememben a szenvedők tekintélye ezért az egyetlen olyan te-
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kintély, amelyben az ítélő Isten tekintélye a világban minden
ember számára megmutatkozik. A vele szemben tanúsított enge
delmességben képződik meg a morális lelkiismeret; és amit e lel
kiismeret hangjának nevezünk, az az idegen szenvedés szeren
csétlensége kiváltotta reakció bennünk. Mindez feltétlenül azt
igényli, hogy a szenvedők léthelyzetét közelebbről is feltárjuk,
hogy a szenvedőket ártatlanul, igazságtalanul szenvedőkként ha
tározzuk meg. Eddigi. gondolkodásomban is igyekeztem már 
amennyire tudtam - számot vetni ezzel a kérdéssel, és arra pró
báltam felhívni a figyelmet, hogy az igazságosságért folytatott
küzdelem csak "negatív közvetítés" út ján, csak az igazságtalan
szenvedés elleni tiltakozás révén nyerhet egyetemes horizontot.

Nem úgy áll-e a helyzet, hogy az igazságtalan szenvedések
elleni tiltakozás kovácsolja össze (általában a szenvedők képvi
selte tekintéllyel szemben tanúsított tisztelettől hajtva) a legkü
lönbözőbb vallási és kulturális világokhoz tartozó embereket? És
ezek az emberek voltképpen nem az igazságosságról kialakított
elméletet vagy ideológiát követnek, hanem meggyőződésüket,

amelynek alapja az említett engedelmesség - az az engedelmes
ség/ amelynek Pál szerint (Róm 2/14) emberi méltósápa érdeké
ben mindenki - a "pogányok" is - alá van vetve. Ugy vélem,
e ponton a vallások ökumenéjának lehetőségével és feladatával
találkozunk - éspedig teljesen az új politikai teológia ökume
nizmus-fogalmának értelmében, azaz a vallások közvetett ökume
néjára vonatkozóan: a vallások egymás mellett és egymás javára
élt életének nem a vallások közvetlen összehasonlításában kell
megvalósulnia, hanem a világért közösen vállalt felelősség meg
határozta gyakorlatban, az igazságtalan szenvedés okai ellen kö
zösen fellépő tiltakozásban. De tiltakozniuk kell a vallásoknak a
rasszizmussal, az idegengyűlölettel, a nacionalista vagy tisztán
etnikai szempontokra hangsúlyt helyező, polgárháborúra törő

vallásossággal szemben is, s nemkülönben annak a világtársada
lomnak a fagyos alternatívája ellen, amelyben "az ember" egyre
inkább semmivé válik a gazdaság és a technika - kulturális és
kommunikációs ipart fenntartó - rendszereiben; olyan világtár
sadalom ez, amelyben a világpolitika elsőbbsége fokozatosan át
ruházódik az embertől már hosszú ideje elvonatkoztató piaci
törvények alapján működő világgazdaságra. "A világ mozgása
feltartóztathatatlanul az egyik ilyen tragikus mozzanat felé tart;
és a jövő történészei majd azt fogják kérdezni, miért nem tettek
valamit még akkor, amikor tenni lehetett. Nem vették volna ész
re a gazdasági és politikai elitek, hogya gazdasági és technikai
folyamatok miféle mélységes tiltakozásba ütköznek? És mi tar
totta vissza őket attól, hogy megtegyék a szükséges lépéseket a
globális szociális válság megakadályozására?"

Ki is állíthatná, hogy ezek a mondatok elővigyázatlanmódon
riadót fújnak?? Hol is vannak azok az erők, amelyek még időben
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védelmükbe veszik a politika humánus alapjait az egyre gyorsu
ló ütemben öntörvényűvé váló gazdasággal és a technikával
szemben? Elegendő-e még a kockázatos individualizálásra sza
baddá vált polgári társadalom valamiféle új szubpolitikája? Vagy
éppen egyes tekintélyes intézmények (amilyen például az Am
nesty International, a Terre des hommes vagy a Greenpeace) ré
vén kialakított világpolitika? Mert hiszen nem olyan helyzettel ál
lunk-e szemben, amelyben a világszerte gyökerekkel bíró vallási
intézményeknek éppen hogy nagyobb mértékben kell politikai
szerepet vállalniuk, mint a "normális" társadalomnak? Nem érke
zett-e el annak az órája, hogy a világvallások - a fentebb vázolt
közvetett ökumené módján - bekapcsolódjanak a politikába,
nem azért, hogy valamiféle holdkóros érzületi politika vagyegye
nesen fundamentalista valláspolitika mellett emeljenek szót, ha
nem azért, hogy - most, nagy veszély idején - megvédjék a lel
kiismeretes világpolitikát? Erre persze csak akkor lesznek képesek,
ha nem intézményeik önfenntartásának érdekét tartják szem előtt,

hanem alapvetően komolyan veszik az idegen szenvedést.

lY.

A szenvedés iránt érzékeny bibliai vallás elsősorban nem erkölcsi
üzenetet képvisel, hanem meghatározott reményről beszél. Az álta
la Istenről mondottak alapja nem az etika, hanem az eszkatológia.
De mindkettőre nézve igaz, hogy sem a vallás, sem az erkölcs vilá
gával nem egyeztethető össze az eseményeken kívül maradó megfi
gyelő perspektívája. A vallás világába nem a vallásról szóló tanítás
nyújt bevezetést, az erkölcs világába nem az etika révén jutunk el.
Mindkét területre gyakorlás útján jutunk el, mindkettóbe úgyszólván
életünk szálával kell "beleszövődnünk", még mielőtt a reflexió
móduszában is viszonyulnánk hozzájuk. Az az erkölcs és az a vallás,
amely méltó a nevére, voltaképpen emlékezésen alapuló közösségek
ben gyökerezik. És ez természetesen igaz azokra a beállítódásokra is,
amelyek az erkölcs nevében szállnak, illetve szálltak szembe a vallás
sal. Az, hogy lényege szerint a vallás és az erkölcs egyképpen meg
határozott közösséghez és hagyományhoz kötődik, nem teszi sem
missé azt a kérdést, hogy egységessé vált világunkban miként - és
milyen kritériumok szerint - viszonyulnak egymáshoz az emléke
zésen alapuló közösségek, úgy, hogy mégsem buknak minden érint
kezési pontot nélkülöző vagy kizárólag erővel határok közé szorítha
tó relativizmusba. Ezt a kérdést, amely napjainkban például az
összes úgynevezett "kommunitarista" megalapozási kísérlettel szem
ben megfogalmazódik, jelen kötet vizsgálódásai során az egyfelől

meghatározott, másfelől egyetemessé tehető memoria passionis ré
vén, az idegen szenvedésre való emlékezés által igyekeztem megvá
laszolni, s ezt a teológiai-politikai alapkategóriát a korunkban ural
kodó kulturális amnézia ellen tiltakozva próbáltam kifejteni.

169



A vallás, belső lényegénél fogva, a kulturális amnéziával
szembeszegülő tiltakozás. Ez különösen is így van a keresztény
ség esetében. Az egyház - mint intézmény - elsősorban felhal
mozódott emlékezés, hosszú távú emlékezet, "elefántmemória",
amelyben sok minden, túlságosan is sok minden raktározódott
el, felszabadító és terhet jelentő, ragyogó és sötét mozzanatok. A
teológia pedig nem e gazdag emlékezeten kívül vagy fölött léte
zik, nélkülözve minden kapcsolódást. Kritikai képességét a teo
lógia annak köszönhetően nyeri el, hogy az egyház által képvi
selt kánoni emlékezetet folytonosan felülvizsgálja abból a
szempontból, hogy mennyiben válik az idegen szenvedésre való,
gyakorlati irányultságú emlékezéssé, hogy az egyház Istenre
való emlékezése és a dogmatika Krisztus-képe nem távolodott-e
el már hosszú ideje az emberek szenvedésre való emlékezésétől,

a mindennapi memoria passionistól. E kritikai kérdés jelentőségét

a teológia akár a többi monoteista vallással szemben is feltétle
nül hangsúlyozza: talán egyszerűen csak azért keltik a funda
mentalizmus látszatát, mert Istenre való emlékezésük már régóta
kirekesztette magából az idegen szenvedésre való emlékezést?
Az új politikai teológia elengedhetetlennek tartja, hogy a vallá
sok és a kultúrák párbeszéde (amely napjainkban teljes joggal
fogalmazódik meg igényként) a memoria passionis - az idegen
szenvedésre való emlékezés - jegyében álljon. E párbeszéd csak
akkor lehet hiteles és igaz, ha kifejeződik benne az idegen szen
vedés. Az idegen szenvedésre való "erőtlen" emlékezés és az ál
tala meghatározott narratíva szerepet játszhat a vallások és a
kultúrák közötti kommunikáció kialakításában, kifejezve a szen
vedéstörténetek pluralizmusát - például a bibliai vallás és az
ázsiai vallások részvét köré szerveződő etikájának találkozásá
ban. Ezt illetően meghatározó jelentősége van annak, milyen
módon viszonyul a szenvedésmisztika két klasszikus formája az
idegen szenvedéshez. Metaforikus tömörséggel a következőkép

pen tudnám meghatározni a két vallást: a bibliai vallás nyitott
szemű, elsődlegesen a másikra irányuló szenvedésmisztikát kép
visel, míg a buddhizmus zárt szemű, elsődlegesen magára a val
lási szubjektumra visszahajló szenvedésmisztikát. Csak akkor
lesznek képesek tanulni egymástól, ha nem feledkeznek meg
szemléletmódjaik különbözőségéről.

Az általa képviselt kritérium kiemelésével az új politikai teo
lógiának természetesen a társadalmi és kulturális élet "profán"
irányelveire és elméleteire nézvést is van mondanivalója. Felteszi
például azt a kritikai kérdést, hogy poszttradicionális, önmagát a
szenvedésre való (kulturális) emlékezés apriorijától függetlenítő

diskurzustársadalmaink valóban képesek-e felülemelkedni a
piac, a csere és a konkurencia névtelen hatalmán, vagyis hogy
él-e még benne az emberek kölcsönös (minden cserét és konku
renciát megelőző) felelősségvállalásának víziója. És kritikai
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vizsgálódásaival megpróbál kitörni a kulturális felejtés köréból,
kulturális és kommunikációs technikánk virtuális világainak em
lékezetnélküli jelenéből - nem a teológia önfenntartásának ér
dekében, hanem magáért az emberért.

v.

Ezek után az elvont fejtegetések után végezetül ki kell adnom ma
gamból egy gondolkodásomat folytonosan nyugtalanító kérdést.
Vannak-e még egyáltalán, akik nyitottak az idegen szenvedéssel
szemben egyre inkább érzékenységet tanúsító kereszténységre?
Nem arra van-e a vallás, hogy elzárja tőlünk a fájdalmat és a
negativitást? Nem a "pozitívum" uralomra jutásának szolgálatában
áll-e (ha szolgál egyáltalán valamit)? Mert hiszen mit is jelentene a
"jó" hír? És végül: az e helyütt szóban forgó érzékenység nem olyan
magatartás-e, amely éppen a fiatalok számára nehezen befogadha
tó, és nehezen is értethető meg velük? .. Ezekre és a hasonló kérdé
sekre mindig is csak egy víszontkérdéssel tudok válaszolni: kitó1 is
várhatnánk az idegen szenvedésre tekintettel lévő viszonyulást, ki
től is várhatnánk empátiát, és kit is tarthatnánk képesnek arra, hogy
megfeleljen az általa képviselt felfokozott igénynek? Kitó1 is várhat
nánk, hogy megfeleljen annak a talán bizarr elképzelésnek, hogy
úgy is mellé álljon a másiknak, hogy az még nem tett a javára sem
mit? Kinek is ajánihatnánk fel az ekképpen körvonalazódó "új élet
formát"? Kinek hát, kérdezem, ha nem éppen a fiataloknak? Telje
sen elfelejtettük volna, hogy a kereszténység egykor a korabeli zsi
dó világban kirobbanó ifjúsági forradalomként indult útjára?
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