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A keresztény
kinyilatkoztatás

értelmezése

Szenvedélyes
egyoldalúság
Néhány szó Johann Baptist Metz gondolkodásáról

Ma már tagadhatatlan - bár csak a felszínen mutatkozó, és vélt
evidenciájának erősödésével valójában egyenes arányban csökke
nő - jelentőségvesztését a teológia és a kereszténység számos mó
don próbálja feldolgozni. Eberhard Jüngel például méltán hangsú
lyozza ugyan, hogy a tudományok közösségében a teológia olyan,
mint az egykori udvari bolond, akit igazán senki sem vesz komo
lyan, de azért rendszeresen éppen ő kotyogja ki az igazságot a fel
merülő kérdésekben. Mégis azt a gyanút ébreszti, hogy az európai
állami egyetemeken egyre inkább csak megtűrt koloncként létező

teológiai karok és a tudományok dísztermébőlkitessékelt teológia
helyzetének szerencsétlen feldolgozásával szolgál, a csörgősipka

felöltése ugyanis nem sokban különbözik a saját nyakba akasztott
mártírkoszorútól. Mióta a vallásháborúk eredményeképpen a ke
reszténység fokozatosan elvesztette a jelentőségét Európában, je
lentőségvesztésének sokkja számos efféle önábrázolásban meg
nyilvánul. Miközben megpróbálja elhelyezni magát a modern em
ber szakrális koordinátarendszerében (a fejlődés-hanyatlás és a
konzervativizmus-liberalizmus tengelyein), mintha túl sokat fog
lalkozna magával, és identitásának meghatározására törekedve el
feledkezne nemcsak a misztika, de az egész teológia egyik arany
szabályáról, a "cavete psychologiam"-ról.1

A keresztény önértelmezésnek és önképnek azonban csak ak
kor van tartalma, ha a keresztény kinyilatkoztatás értelmezésé
nek egyik részmozzanata. És talán még mindig nem' látjuk pon
tosan/ hogy az elmúlt százötven év során milyen óriási és
üdítően sokszínű erőfeszítések történtek a kinyilatkoztatás értel
mezésére/ a magyar olvasónak ugyanis szerencsétlenségére
egyetlen újkori teológiai életmű megismerésére sincs módja. Mi
nél összetettebb (vagy éppen egyszerűbb) és mellbevágóbb
azonban egy esemény vagy egy műalkotás (a bibliai kinyilatkoz
tatás bizonyos szempontból mindkettőhöz hasonlítható), valódi
megismerése és mellbevágóságának kifejezése csak türelmes
szemlélése révén lehetséges. A teológia egyetlen esélye ma a
gondolkodás- és szemlélésbeli türelem, nem az újabb és újabb el
méletek lázas feldolgozása, hanem - tekintettel gondolkodásbeli
potenciálunk fogyatékosságára - legalább az elmúlt százötven év
roppant életműveinek átgondolása és a széles olvasóközönség szá-
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mára való felkínálása (nem pedig tömör összefoglalása). Ne
künk, kelet-európaiaknak ugyanis ma ugyanazt jelentik a kedve
zőbb körülmények között kialakult teológiai életművek, amit a
középkor analfabétáinak jelentett a Biblia pauperum.

Johann Baptist Metz teológiai gondolkodásának megragadása
több szempontból is nehézségekbe ütközik; részben mivel szöve
gei "rövidek, kihegyezettek, polemikusak, soha nem felszínesek,
olykor csupán vázlatosak, s bár gyakran csupán problémákat je
leznek, nyughatatlan szenvedélyükkel mindig az egész teológiá
val foglalkoznak"} részben azért, mert szokatlan megközelítés
ben az újkori teológiában szokatlan kérdésekkel foglalkozik, és
elsősorban magukra az általa vizsgált kérdésekre, nem pedig
azok kezelésére tekintettel vélik úgy sokan, hogy "még idős ko
rában is megmaradt benne valami a kiszámítottan provokatív
enfant terrible-ből".3 Legsajátabb kategóriáit (a teodicea vagy az
apokaliptika fogalmait) ráadásul sajátos értelemmel ruházza fel,
és a hetvenes évek vége óta egyre nagyobb teret nyer reflexiói
ban egy olyan kérdés, amely gondolkodásának minden ízébe be
hatol: a kereszténység által a II. világháború után a zsidósággal
kialakítható viszony problémája. Metz átalakulásokban és hang
súlyeltolódásokban nem szűkölködő, bár az évek során egyre
homogénebbé váló és számtalan ismétléssel ugyanazokat a kérdé
seket terítékre vevő gondolkodói útjának főbb témáiról azonban a
két legfontosabb könyv, a Glaube in Geschichte und Gesellschaft
(magyarul: Szenvedéstörténet és megváltástörténet) és a legfonto
sabb tanulmányokat összegyűjtő,Az új politikai teológia alapkérdé
sei című kötet révén immár a magyar olvasó önállóan is szinte
teljes képet alkothat magának, aki pedig néhány éve figyelem
mel kísérte a szerző 75. születésnapjával kapcsolatos eseménye
ket, az még egyszer bőségesen áttekinthetett mindent a számos
interjún és előadássorozaton keresztül. A Metzcel kapcsolatos
fóbb kérdések közül ráadásul a legtöbbet már beható alaposság
gal és kellő polémiával elemezték (megváltástani minimáligé
nyét" vagy éppen szemléletének nagyon is szótériológiai megala
pozottságáf és az emlékezés kategóriájának gondolkodói útja
során bekövetkező jelentésmódosulásait" éppúgy, mint hagyo
mányfogalmát/ vagy éppen gondolkodásának egyik alapelemét,
a gyakorlati ész elsőbbségének tételét" és Karl Rahnerhez fűződő

teológiai viszonyát"), A legkülönbözóbb területeken kimutatták,
hogy miként gondolhatók tovább felvetései.'? s a Metz-iskola kép
viselői szerte Európában oktatnak, és alakítják ki Metz nyomán
önálló elméleteiket a teológiai emlékezésről (Jürgen Manemann),
a kommunikatív cselekvés lehetséges értelmezéséról (Edmund
Arens) vagy a teodiceáról (Tiemo Rainer Peters), még ha elgondo
lásaiknak többnyire szokatlanul sok vitatható pontja van is.

Johann Baptist Metz a keresztény kinyilatkoztatás alapján az
emberre gondot viselők, vagy egyszerűbben: a keresztény huma-
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nis ták sokszínű és összetett hagyományához tartozó egyik leg
elevenebb gondolkodó korunkban. A nagy humanisták pedig 
saját koruk szemében - mindig is pengeélen táncoltak: hány és
hány támadás érte mindannyiukat forrásaik és újszerű gondolatí
útjaik miatt, mennyi félreértés forrása volt az ember jelene és jö
vője iránti gondoskodásuk kifejeződését lehetővé tevő, meglepő

- emelkedett vagy homályosnak tűnő - nyelvezetük, a keresz
ténységet mint egyházat óvó-védő belső kritikájuk! A keresztény
humanizmus nagyszabású formái pedig nem csupán hangszere
lésükben különböznek egymástól, hanem lényegi és feloldhatat
lan feszültségek is izzanak közöttük. Ezt pedig Metz szemléleté
nek felderítése közben sem felejthet jük el. Ám mielőtt - ahogy
az Magyarországon nem ritkán szokás - a keresztény gondol
kodásban többnyire meg nem jelenő (elsősorban zsidó gyökerű)

gondolati hagyományok komolyan vételét és gyümölcsöztetését,
az egyházzal szemben megfogalmazott kritíkai kérdéseit, mér
tékadó teológusok gondolkodásán gyakorolt bírálatait, újszerű

kategóriáit és újszerű szenvedélyességét látva elhamarkodottan
elutasítanánk ezt a szellemiséget (vagy éppen ujjongva üdvözöl
nénk, mert tévesen úgy vélnénk, hogy például Hans Künggel
rokonítható fenegyerekkel állunk szemben, aki ilyen-olyan "sza
badságok" nevében vagy az egyházi viszonyok ellen indított
hadjáratainkhoz biztosít tekintélyből kovácsolt vértet számunk
ra), vessünk számot legalább a lehetőségével annak, hogy mégis
csak a keresztény szellem (hallatlanul pozitív meggyőződésből

táplálkozó) aggodalma és következetessége élteti Metz világát.
Nem áll szándékában lerontania semmit (sem a technikát, sem
az újkori polgári vívmányokat, sem az egyházi életgyakorlatot,
sem a krisztológiát, sem a keresztényeszkatológiát), csak azt a
látszattudást vagy a tudásról lemondó joviális felelőtlenséget,

ami "felfuvalkodottá tesz", és nem kíván felépíteni semmit, csak
ami összhangban van a kereszténység - értelmezése szerint 
legbelsöbb lényegével: és ebben az esetben a bírálatok is kellő

komolysággal fejthetők ki. (Egyébként pedig egyáltalán nem biz
tos, hogya Metz által felhasznált - és gyökeresen átalakított! 
filozófiai és társadalomtudományi formák nagyobb újdonságot
jelentenek a keresztény gondolkodásban, mint jelentett az - át
alakított - platóni filozófia a 3. században, vagy a - szintén át
alakított - arisztotelészi bölcselet a 13. században: jól tesszük,
ha Metz megítélése során megőrizzük a történelmi nagyvonalú
ságot. ..)

A bevett katolikus egyetemi teológiához képest Metz gondol
kodása természetesen egészében és részleteiben is szokatlan, új
szerű és időnként megütköztető, s egész sor olyan problémára
hívja fel a figyelmet, amelyet a katolikus szellem viszonylag rit
kán képvisel nyilvános téren. Személye körül is szokatlan ténye
zők jelentkeznek: eleinte Carl Schmitt akarta megnyerni szellemi
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hagyományainak
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l1B. Taubald:
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i. m. 28.

Lyotard és Habermas
bírálata

köre számára, majd Adorno próbált katedrát szerezni számára
Frankfurtban, mesterei Karl Rahner és Ernst Bloch voltak, a
nyolcvanas évektől bírálattal illette Habermast, közös interjúkö
tetet jelentetett meg Elie Wiesellel, és így tovább. De aki nem
sajnálja a fáradságot Metz közvetlen megismerésére, azt a vele
kapcsolatban gyakran felbukkanó hangzatos kategóriákhoz ké
pest számos meglepetés érheti. (E hangzatos kategóriákat sejteti
a háttérben az egyik magyar folyóirat ama hangzatos megjegy
zése is, miszerint Metz írásainak magyarországi megjelenése for
dulópontot jelentene a katolikus könyvkiadás terén: egy efféle
álláspont mintha a katolikus szellem szűkös és Metz differenciá
latlan megítéléséről tanúskodna ... )

Tagadhatatlan, hogy Metznél "a cselekvés- és reményvezérelt
teológia Bloch nyomán kialakított újszerű alakjával katolikus té
ren első ízben került sor a modernitás folyamatainak és a
felvilápo.sodás hagyományainak kritikai igényű teológiai felméré
sére".' Es semmi más nem is háramoltatott annyi vádat Metzre,
mint annak feldolgozása, pontosabban egyáltalán komoly észlelé
se, ami ellen egész gondolkodásának szenvedélye irányul: a fejlő

désközpontú (részben dialektikus) rendszereké és a fejlődéssel

szemben szkeptikus pszeudovallási dialektikáké. A fejlődés prob
lematikája természetesen szervesen összefügg a metzi teológia
kiindulási helyzetével, azzal a megállapítással, hogy a teológia
és az egyház tévedésben van, ha úgy vélí, hogy a felvilágoso
dással megjelenő szabadságtörténet és szabadságpátosz kérdéseit
megoldotta a romantika és az idealizmus. A szabadságtörténet
és a szabadságként gyakorlativá válni akaró ész problematikájá
nak kiemelésével Metz azonban visszás helyzetbe kerül: egy
olyan történelmi helyzetben kénytelen visszanyúlni a teológia ál
tal .még fel nem dolgozott felvilágosodásra, hogy egyáltalán
komolyan észlelni kezdhesse, amelyben már régóta nyilvánvaló
(bár újra és újra háttérbe is szorul) a felvilágosodás dialektikája
és amodernitás projektjének - az ember okozta szenvedés hi
pertrófiájából következő - bevégződése, azaz a végponton túl
ról nyúl vissza a kiindulási pontra, és úgy vesz részt a felvilá
gosodás diskurzusaiban (egyidejűségre törekedve), hogy egyben
eleve ki is szakad belőlük (egyidejűtlenné válva). Éppen ezért
érthető, hogy egyrészt szükségképpen kritikával illeti a felvilá
gosodás pátoszát, másrészt azokhoz a gondolati hagyományok
hoz nyúl, amelyek megtörik a felvilágosodás homogenitását, bár
át is alakítja azokat (máskülönben aligha lenne teológusnak te
kinthető).

A posztmodern vagy a "második modernitás" filozófiája alap
ján tájékozódó olvasó továbbá akár az Adorno nyomán kibonta
kozó francia posztmodern gondolkodással (elsősorban Lyotard
ral) is párhuzamokat vonhatna, hiszen Metznél is előtérben áll
az "úgyszólván heterofil, javarészt francia eredetű posztmo-
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dern"12 két alapkategóriája, az alteritás és az identitáshiány, de
elég Lyotard fő művét, az 1983-ban megjelent Le différend-t is
mernünk ahhoz, hogy lássuk, mennyire más területen mozog
Metz kérdésfeltevése ("a politikai felvilágosodás és a modern
politika talán kizárólag szigorúan diskurzusokból leszűrt emlé
kekből épül fel? Nincsenek már olyan diskurzusirányító kul
turális hagyományok, amelyek megvédhetik ezeket a diskurzuso
kat tulajdon formalizmusaiktól és tartalmi elsorvadásuktólt't':').
De éppúgy bírálattal illeti Lyotard nagy német ellenlábasát,
Habermast is: "Az ész általa kidolgozott formájának keretében a
felvilágosodás nem volt képes túllépni egy mélyen meggyökere
zett előítéleten: az emlékezéssel szembeni előítéleten. Kiemelte a
diskurzus és a konszenzus szükségességét, és alábecsülte - a
hagyományokon gyakorolt absztrakt-totális kritikájával - az
emlékezés értelmi és kritikai erejét, vagyis az anamnetikus racio
nalitást.v '" És végképp megkérdőjelezia politikai szabadság és a
vallás éles liberális elkülönítésének helytállóságát: "a vallásnak a
magánszférába szorítása vajon minden tekintetben jót tett-e a
szabadságot középpontba helyező modern politikának? (. .. ) Már
rögtön demokráciaellenes fundamentalisták vagy pluralizmuselle
nes tradicionalisták vagyunk, ha valamely politikai döntés hely t
állóságát nemcsak a kialakulásához vezető folyamatok kifogásta
lan lefolyása alapján kívánjuk megítélni? (. .. ) Ha tehát nemcsak a
modern demokrácia működését biztosító, diskurzuselméletileg le
képezhető szabályokat, hanem a demokrácia megvédését lehetővé

tevő metapolitikai forrásokat is kutatjuk'"?"
Míg tehát a posztmodern szemléletű, a habermasiánus és a li

berális olvasó egyaránt csak a fejét csóválhatja Metz gondolatai
láttán, a teológia alapján tájékozódók talán már nem is értik
pontosan, miről is van szó, Ami ugyanis társadalomtudományi
szempontból fundamentalizmusnak vagy tradicionalizmusnak
tűnik Metznél, az teológiai szempontból a tradíció feladásának
és a fundamentumoktól való eltávolodásnak mutatkozhat. A ha
gyományos teológiai kérdeskörök valóban csekély szerepet ját
szanak Metznél (leszámítva talán az ekkléziológiát, bár Metz
rendszeresen elutasította azt az értelmezést, mely szerint gondol
kodása egyháztani problematikához kőtődik): de hogy gondol
kodása teológiai logikát követ, az már felszínes ismeretének bir
tokában sem tagadható (s a teológiai igény elsóbbségét Metz
kifejezetten hangsúlyozza is: a politikai teológia politikai irá
nyultsága csak akkor helytálló, ha teológiai irányultsága is az).

Szándéka szerint Metz fundamentális teológiát dolgoz ki (bár
nem csupán tudományelméleti jelentősége van annak, hogy több
helyütt is hangsúlyozza a dogmatika és a fundamentális teológia
elválaszthatatlanságát), vagyis elsősorban azokra a - történelmi,
filozófiai és teológiai - tényezőkre ügyel, amelyek lehetővé te
szik a keresztény üzenetnek egy adott korban érthető kifejtését.

414



A teológiai
gondolkodás és a

keresztény igehirdetés
szituállsága

l6J. B. Metz: Szenvedés
történet és megváltástör

ténet. (Ford. Görtöl
Tibor.) L'Harmattan,

Budapest, 2005, 5. §.

17UO. 3. §.

A szenvedés
emlékezete

A katolikus teológián belül pedig Metz talán mindenkinél erőtel

jesebben hangsúlyozta a teológiai gondolkodás és a keresztény
igehirdetés szituáltságának jelentőségét, és ennek megfelelően el
gondolásai nagyrészt a kor feltérképezéséből indulnak ki. Ez
azonban nem azt jelenti, hogyegyszerűen felsorolná a kor torz
vonásait, és szembeállítaná velük a kereszténység ellentétes aján
latait. Gondolkodásának ennél jóval gyökeresebb vonásáról van
szó. Metzet ugyanis az a tudat mozgatja, hogy "korunkban, ami
kor a posztidealista ideológiakritika és tudásszociológia minden
eszmét és minden fogalmat, köztük tehát Isten eszméjét és fogal
mát is a mögötte rejlő társadalmi érdekre és társadalomtörténeti
összefüggéseire tekintettel határoz meg és leplez le, az Istenről

szóló eszkatologikus üzenet levezethetetlenségét és transzcen
denciáját csak akkor jeleníthetjük meg meggyőzőmódon, ha újra
meg újra szabadon megmutatkozik e társadalmi determinánsok
kal szemben kifejtett kritikai-felszabadító ereje. Ha ekként a teo
lógia a keresztény hitről és a hit jegyében álló hagyományról
való kritikai számvetésre vállalkozik, nem tekinthet el ettől a
»társadalmi« és »gyakorlatí« vonatkozástól, és elméleti igényei
nem engedik meg, hogy elvonatkoztasson a nyilvánosság, a jog,
a szabadság problémáitól, egyszóval: a politikai összefüggések
től. Ennyiben pedig a teológiának lehetősége és kötelessége,
hogy »politikai teológia« legyen.,,16 Más szóval Metz szerint a
teológia legsajátabb racionalitását szervesen formálnia kell a
gyakorlat primátusának, amely a felvilágosodás után alakult ki,
de pontosan azért, hogy ebben az összefüggésben érvényre jut
tassa kritikai potenciálját, mégpedig magával a felvilágosodással
szemben, hiszen Ifa felvilágosodás nyelvezete nem rejtheti el azt
a tényt, hogy végső soron arra szolgált, hogya tőkés polgárt
emelje a politikai ész alanyává. A felvilágosodás a legkevésbé
sem a nincstelenektől várt nagykorúságot, a legkevésbé sem a
vidéki lakosságtól, a földművesektől, akik a nagy enciklopédiák
születésekor szinte valamennyien analfabéták voltak. Ekképpen
tehát a metafizikai ész kritikájában [Metz szerint a felvilágosodás
alapvető célkitűzésében és mozgatójában), a hangsúlyosan »nagy
korúságról« és »szubjektumról« beszélő retorikában végső soron
egy új elit, egy új arisztokrácia nyilatkozik meg, azaz fordított tü
körben pontosan az, ami ellen a felvilágosodás fellépett."l?

Újra azzal szembesülünk tehát, hogy a keresztény üzenetnek
a felvilágosodás hagyományain belül lehetséges megszólaltatása
azt követeli Metztől, hogyafelvilágosodástól elszakadó síkon
értelmezze a felvilágosodás egyik alapkategóriáját, ebben az
esetben a szubjektumot, mégpedig egyidejűleg arra is felhíva a
figyelmet, sőt középpontba állítva azt, ami eltűnt a felvilágoso
dás látómezejéből: az egyenes vonalú fejlődésből kihulló szenve
dést, a szubjektumok szenvedéstörténeteit, mégpedig azért, mert
csakis a történelem során felhalmozódott szenvedés emlékezete
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tudja biztosítani annak lehetőségét, hogy ne nyeljenek el min
dent a gazdasági és technológiai folyamatok struktúrái, hogy
életképes maradjon az erkölcsi jellegű életkultúra. Az új politikai
teológia kortárs otthontalanságának, egyidejűtlenségének egyik
legbeszédesebb jelével állunk szemben itt: míg az uralkodó felfo
gás szerint tudása révén az ember hatalmat gyakorolhat (és e
felfogás körébe tartozik mindaz, amit napjainkban a tudás érté
kéről, a szellemi tőke súlyáról stb. szokás állítani), a szenvedés
emlékezete sajátos "antitudást" jelenít meg, amely a győztesek

fejlődéstörténetével szembenálló antitörténelem elbeszélését kí
vánja, mégpedig keresztény síkon Jézus Krisztus szenvedésének,
halálának és feltámadásának emlékezetével a jövőben mindenki
számára elnyerhető szabadság ígéretét képviselve.

Nem szükséges tovább részleteznünk Metz gondolkodásának
alapvető mozzanatait ahhoz, hogy kitűnjék, miként illeszkedik
szervesen ebbe a koncepcióba a teológia gyakorlati irányultságát
sürgető igény (persze nem antiteoretikus, fogalom nélküli teoló
giára törekszik, hanem pusztán azt kívánja, hogya teológia törje
meg a társadalmi gyakorlatot "a természet leigázására vagy
szükségletek kielégítésére korlátozó szemléletet"- hangsúlyozza
Metz a kiindulópontját - oly sokakhoz hasonlóan - félreértő

Gánóczy Sándorral szemben"), az apokaliptika horizontja
(amely persze nem a katasztrófatudat eluralkodását jelenti, ha
nem az idő és a történelem problémájának a memoria mortis et
resurrectionis Christi jegyében álló megközelítését), a szubjektum
fogalom univerzalizálása és az igazságfogalom szubjektumkőz

pontú felfogása (a teológia gyakorlati igénye mellett az igazság
csak akkor nem relatív, ha a szubjektum fogalmán keresztül uni
verzális: "a szubjektumtól független igazság fogalmát [a politikai
teológia] elhibázottnak és veszélyesnek ítéli", s ezért "az igazsá
got olyan relevanciának tekinti, amely minden szubjektumra ér
vényes: az igaz, ami minden szubjektum számára releváns - a halot
tak és a legyőzöttek számára is"19), és még oly sok minden. És
természetesen ehhez kapcsolódik Metznek az az elmúlt két évti
zed során egyre élesebben megfogalmazott meggyőződése, hogy
a teológiának teodiceává kell alakulnia, nem a teodicea
klasszikus értelmében (miként igazolható Isten a világban lévő

szenvedéssel szemben), hanem a politikai teológia síkján: "Az a
kérdés áll az előtérben (és kizárólag ez), hogy miként beszélhe
tünk egyáltalán Istenró1, ha ismerjük a világnak, az ő világának
mélységes szenvedéstörténetét. Az én szememben ez a teológia
egyetlen kérdése, amelyet sem kiiktatnia, sem végérvényesen
megválaszolnia nem szabad. Ez maga az eszkatológiai kérdés,
amelyre a teológia nem adhat olyan választ, amely mindent ki
békít, hanem olyan nyelvet keres számára, amelynek segítségé
vel megóvhatja a feledéstől.,,2o
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Ezért Metz teológiája összességében egyetlen roppant és ha
talma s egyoldalúság, az egyoldalú ságnak olyan formája, amely
csak a legszenvedélyesebb és a legkomolyabb gondolkod ásmő

dokat jellemzi; ebből következően a vele szemben megfogalmaz
ható krit ikai kérd ések olyannyira kézenfekvőek, hogy ehelyütt
el is tekinthetünk felvetésüktől. Elég megjegyeznünk, hogya kri
tika elsősorban a metzi teológia szó tériológiai fogyatékosságát
veszi célba, hiszen olyan gondolkodóval állunk szemben, aki
minden jel szerint tudatosan vállalja az egyoldalúságot, akkor is,
ha ezzel a keresztény szellem egészéről kíván képet rajzolni (és
itt eszünkbe juthat a nagy tanár, Karl Rahner, aki a gondolkodá
sát - méltán - egyoldalúsággal vádoló bírálatokra azzal felelt,
hogya keresztény teológusok megengedhetik maguknak, hogy
egyetlen szempontot érvényesítsenek). És talán ezzel az egyolda
lúsággal magyarázható, hogya Metz nyomdokain járó és Metz
intellektuális színvonalától többnyire jócskán elmaradó teológu
soknál Metz termékeny egyoldalúsága gyakran bosszantó reduk
cionizmussá torzul. A kritikai szempontok egyértelműsége mia tt
másfelől elsősorban talán nem is a bírá lat a lényeges, hanem a
Metz gondolkodását mozgató törekvés türe lmes megismerése.
Hogy ez termékeny lehet, az aligha kérdőjelezhető meg, és alig
hanem 'már azelőtt is jócskán gyümölcsöket hozhat, hogy bekö
vetkezne az a helyzet, amelyben Metz szerint igazán aktuálissá
válik majd az új politikai teológia: "valamikor, egyáltalán nem is
olyan sokára, megtömek majd a nagy kiterjedésű egyházi struk
túrák, megszűnik az egyezményekkel védett egyházi élet, a di
aszpóra levegője fog fújni. És ekkor újra fontosak lesznek majd a
politikai teológia egyházképei. .. ,,21
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