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liA világjelé
fordulva I

Teológiai és önéletrajzi áttekintés

I.
Teológiai biográfiámban elsősorban tanárom és barátom, Karl
Rahner játszik meghatározó szerepet. Rajta keresztül szövődtem
bele a katolikus teológia hagyományának összefüggésébe. Amikor
Karl Rahner 1984-ben meghalt, sokak szemében korának legjelen
tősebb és legnagyobb hatású katolikus teológusa volt, aki hatalmas
ösztönzőerőtadott egyházának, és nagy kihívást intézett hozzá. És
ma a katolikus teológia nem utolsósorban azért tud másfelé tájé
kozódni és messzebbre látni, mint ő, mert az Istenről beszélő teo
lógia "antropológiai fordulatával" Rahner egyszerre termékeny és
kritikai párbeszédbe léptette amodernitás szellemiségével, oly
módon, ahogyan előtte talán senki.

Rahner a modern katolikus teológia klasszikus szerzője, vagyis
olyan gondolkodó, akitől még akkor is tanulhatunk. ha már kritikai
kérdéseket szegezünk neki, és bizonyos pontokon szembehelyez
kedünk vele. Tudom, hogy miről beszélek Kritikai kérdéseket és
ellenvéleményeket elsősorbanRahner imént említett "antropoló
giai fordulatának" filozófiai alapjaival kapcsolatban fogalmaztam
meg. Megítélésem szerint ugyanis az antropológiai fordulat nem
hajtható végre kizárólag tudatfilozófiai - azaz"transzcendentális"
- eljárással. Eleve a történelemben és a társadalomban élő emberre
kell tekintettel lennie - azaz megközeIítésmódja csak "dialektikus"
lehet. Ezt szem előtt tartva beszéltem később"politikai teológiá
ról", amelyet a fundamentális teológia egyik formájának tekintek

Negyven évvel ezelőtt megjelentettem egy olyan könyvet, amely
ben a "világ teológiájáról" szólok.' A könyv kiindulási pontját teljes
mértékben az az univerzalista pátosz határozta meg, amellyel Rahner
beszélt Istenről. Rahner (és később magam is) annak a veszélyét
igyekezett kivédeni, hogy ekkléziológiai keretbe szoruljon, amit el
tudunk mondani Istenről. Meggyőződésevolt (és később magam is
így vélekedtem), hogy a bibliai és az egyházi hagyományok Istene
nem csupán az egyházat, hanem az egész emberiséget érintő téma.'

De mégis milyen volt a "világképe" ennek a világról kidolgozott
teológiának, amely már ebben a korai könyvemben is az egyház és
a világ viszonyát középpontba helyező politikai teológiát próbált

2



3A fogalom történeté
nek megvilágítására a

Memoria passionis
18. §-ának 1. pontjában
(,Kétféle politikai teoló

gia') vállalkozom.

4Ha helyesen fogjuk fel
a lényegét, ateológiát

nem képzelhetjük elbio
gráfia nélkül. Ebben külön

bözik ateológia avallás
tudománytól ésa

vallásfilozófiától. Ateológia
síkján nem azacél, hogy

biográfiai eszközökkel szé
les körben megismerhető

legyen valaki élettörténete,
hanem ahittörténet ésaz
élettörténet, ahitvallás és
atapasztalat napjainkban

egyre inkább kiéleződő du
aiizmusát kell felszámol

nunk. Lásd erröl ateológia
ésabiográfia összefüggé

sét boncolgató fejtegeté
seimet Szenvedéstörlénet
és megváltástörlénet című

könyvemben (L'Har-
mattan, Budapest, 2005).

Aszöveg Karl Rahner het
venedik születésnapján

mondott laudációmon ala
pul, amely először akövet

kező címmel jelent meg:
Karl Rahner - ein

theologisches Leben.
Theologie als mystische
Biographie eines Chris
tenmenschen. Stimmen

der Zeit 192 (1974).

5Lásd erről J. B. Metz:
Memoria passionis,

7-10. § ("A kulturális
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nyújtani? Nem elvont, mintegy a történelemtől idegen univerzali
tás horizontján szemlélte a "világot" vagy akár az "emberiséget",
hanem a világ konkrét, történelmi szingularitása foglalkoztatta, a
világ adott történelmi szituációjában fennálló nyilvánosság, amellyel
betör a magánszférára szorítkozó hit hézagmentesnek vélt világába,
és megvizsgálja a reményét (vö. lPét 3,15). A hit nyelvének "depri
vatizálása" volt az első célkitűzése ennek az új politikai teológia
megteremtésére irányuló korai kísérletnek.' A következők során te
ológiai és önéletrajzi szempontból" világítom meg néhány feltartóz
tató erejű tapasztalatomat. amelyen keresztül és amelyhez kapcso
lódva "világ felé forduló" teológiám megpróbál alakot ölteni az
egyház emlékezetének tartományában. Vázlatom nem időrendisor
rend szerint halad, hanem szisztematikus célkitűzéstkövet.

II.
1. A háború, a második világháború világa. - Túl sok haldokló, túl
sok halott fiatal egy tizenhat évesen, a háború vége felé a hadseregbe
kényszerített gyereknek. Teológiai munkásságomat a mai napig át
hatja ez az életrajzi háttér; a diákjaimmal is megosztottam, és írása
imban részletesebben is nyilatkoztam róla. Teológiai gondolkodá
som nagy hangsúlyt helyez például a veszély jelenlétére. Nem
hajlandó lemondani a hit történetének apokaliptikus metaforáiról,
nem bízik abban az eszkatológiában, amely békésen elegyenget min
den veszélyt. Meggyőződéseszerint a bibliai apokaliptika belsőmag
vát nem a pusztulásról szőtt könnyelművagy elvakult ábrándok él
tetik, hanem a világ érzékelésének olyan formája, amely azt "fedi
fel", szépítés és illúziók nélkül azt"tárja fel", ami valóban történik,
ami a valódi "helyzet" - szembehelyezkedve azzal a minden vallási
világnézeten belül rendszeresen felbukkanó törekvéssel, amelynek
célja, hogy mitikus vagy metafizikai síkon elleplezze a világban lé
tező égbekiáltó nyomorúságot, vagy akár a történelem tényleges fo
lyásának spekulatív retusálásaival és idealista elegyengetéseivel,
amelyek következtében végül nem láthatók többé az áldozatok és
nem hallhatók többé a felszakadó kiáltások. Aki ugyanis a bibliai ha
gyományok Istenéről beszél, az emlékezetet ad a kiáltásoknak, és
megadja idóbeliségét az időnek, azaz végponthoz rendeli,"

Az iskolás teológia nyelvén magyarázat gyanánt még hozzáfűz

hetem: az évek során teológiai munkásságomban egyre inkább sa
játos teodiceai érzékenység érvényesült, vagyis annak tudata, hogy
a bibliai hagyományok Istenérőla világot, az ő világát átjáró mély
séges szenvedéstörténettel szembenézve kell beszélnünk. Hogyan
is foglalkoztathatna bennünket minden további nélkül a saját meg
menekűlésünk,ha látjuk a világ szenvedéstörténetét? Már korán
tudatában voltam annak, hogy aki Jézus szellemében beszél Isten
ről, az vállalja annak a kockázatát, hogya többiek égbekiáltó nyo
morúsága megsérti előre kialakított vallási bizonyosságait. A ke
resztény teológia gyökerénél mindig ott nyugszik az igazságosság
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Az "Auschwitz
utáni" világ

témája, az a kérdés, hogy milyen igazságban lesz részük a jogtala
nul és ártatlanul szenvedőknek. Deus caritas est - Deus iustitiaest.
Ezzel magyarázható, hogya kereszténység nem arctalan, mintegy
ártatlanul befelé forduló vallásosságra kötelez, hanem a "nyitott
szem" arcokat kereső misztikáját kívánja meg, amelyről ejtenünk
kell majd még néhány szót. Amit bibliai és monoteista szellemben
elmondunk Istenről,az csak akkor lehet egyetemesen, azaz minden
ember számára jelentős, ha a többi ember szenvedésére érzékenyen
és a szenvedéssel kapcsolatban felelősségetébresztve beszélünk Is
tenről; ezt világítja meg Jézusnak a világítéletről mondott apoka
liptikus példázata (Mt 25,31-46).

Ezért végül megpróbáltam lebontani a memoria passionis fogal
mának, ennek a szisztematikus teológián belül nagyrészt kizárólag
a krisztológiához kapcsolt fogalomnak a határait, és megpróbáltam
megnyitni arra, ahogyan a kereszténység Istenről beszél. A memoria
passionisban ugyanis a bibliai és egyházi hagyományok Istenrőlőr

zött emlékezete megnyílik az emberiség szenvedéstörténetére,
vagyis arra az egyetlen "nagyelbeszélésre", arra az egyetlen nagy
narratívára, amely még megmaradt a felvilágosodás vallás- és ide
ológiakritikája, a marxizmus és Nietzsche, illetve a történelmet tö
redékekre forgácsoló posztmodern szellem után: a világ az emberek
tényleges szenvedéstörténeteként olvasható.

2. Az "Auschwitz utáni" világ. - Be kell vallanom, hogy nem a
teológia, hanem a múlt század ma már oly sokat ócsárolt hatvan
nyolcas légköre szakított el a keresztény hit általános történelmisé
géről értekező, túlságosan olajozottan előrehaladó teológiai okfejté
sektől, és kényszerített arra, hogy magával a konkrét történelemmel
ütköztessem a teológia logoszát, azzal a nyilvános történelemmel,
amelynekolyan katasztrofális neve van, mint Auschwitz.

Auschwitz: elengedhetetlen helymeghatározása lett-e Auschwitz
mindannak, amit a teológia Istenről mond? Vagy talán a semmibe
süllyedőhellyé jelentéktelenítettük mára - olyan, ember nem lakta,
arctalan történelmi idealizmus segítségével, amely nagyfokú érzé
ketlenséggel van feruházva a történelemben bekövetkező kataszt
rófákkal és pusztulásokkal szemben? De nem irányít-e bennünket,
keresztényeket hitünk és liturgiánk kánonja, hitvallásuk közép
pontja ("szenvedett Pontius Pilatus alatt", "azon az éjszakán, ame
lyen elárultatott... ") a történelemhez, ahhoz a történelemhez,
amelyben megfeszítés, kínzás, sírás, szeretet és gyűlölet van? És a
történelemtől idegen mítoszok, a platonikus ideák Istene, a történe
lemtől az üdvösséget, az üdvösségtől a történelmet elrekesztő, du
alista gnosztikus megváltástanok, az egzisztenciánk történelmisé
gére irányuló elvont reflexiók - semmi nem adhatja vissza nekünk
azt az ártatlanságot, amelyet elvesztettünk a történelemben.

Igaz, Auschwitz már régóta eltűnt sok-sok ember, köztük sok-sok
keresztény emlékezetének horizontjáról. Csak alig néhányan hozzák
összefüggésbe a humanitás mai válságait azzal a katasztrófával,
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amely Auschwitz nevét viseli: az általános és nagy igények és véle
mények iránti, egyre fokozódó érzéketlenséget, az önmagát kis ösz
szefüggésekben meghúzó posztmodern gondolkodást, a szolidari
tás elerőtlenedését, az emberkép morális perspektíváinak egyre
gyengülő elismerését stb. De "az ember" iránti bizalmatlanság feje
ződik-e ki mindebben? Ezért Auschwitz után nem csupán azt a kér
dést kell feltennünk, hogy hol volt Isten Auschwitzban, de azzal a
kérdéssel is szembe kell néznünk, hogy hol volt az ember Ausch
witzban. Ha látjuk az áldozatokat, a bűnösöket is látnunk kell, és a
bűnösökkel együtt szakadékos mélységekbe nyúló emberkép körvo
nalazódik előttünk.Az Auschwitz utáni történelmi helyzetben pon
tosan a katasztrófát túlélőkkétségbeesése töltött el nyugtalansággal:
mennyi hangtalan boldogtalanság, mennyi öngyilkosság! Sokan
azért nem bírták tovább, mert elvesztették a reményt az emberben.
Auschwitz egészen mélyre tolta az ember és ember közötti szégyen
metafizikai határát. Ilyesmit csak azok tudnak kibírni, akik könnyen
felejtenek. Vagy azok, akiknek már sikerült elfelejteniük, hogy elfe
lejtettek valamit. De ők sincsenek teljesen megkímélve. Az ember név
ellen sem lehet tetszés szerint bűnöket elkövetni, mert ahhoz le kell
számolnunk azzal, hogy különbség van jó és rossz között.

Mi lenne, ha egy nap az emberek már csak a felejtés fegyverével
tudnának szembeszállni a világban létező boldogtalansággal és er
kölcstelenséggel, ha már csak az áldozatok részvéttelen elfelejtésére
tudnák építeni boldogságukat, az amnézia kultúrájára, amely azt a
látszatot kelti, hogy az idő minden sebet begyógyít? Miből tudnának
erőt meríteni, akik fellázadnak az ártatlanul és igazságtalanul szen
vedők kínjainak értelmetlensége ellen, mi adna erőt ahhoz, hogy
észrevegyük mások szenvedését és új, nagyobb igazságosság képét
rajzoljuk meg? Mi maradna, ha az emberiség körében kiteljesedne
efféle kulturális amnézia? Mégis micsoda? Talán "túl jón és rosszon"
létező emberiség? Mi lenne, ha a nyilvános észhasználat nem pro
vokálná ki többé, hogy megtörjük feledésvezérelt normalitásunkat?
Ha a modem ész nem engedne meg többé olyan cselekvést előíró

kategorikus imperatívuszt, amely minden időkrekizárja, hogy meg
ismétlődhessen egy olyan katasztrófa, mint amilyen Auschwitz?

Avilágegyház világa 3. A világegyház világa. - A münsteri egyetem teológiai fakul-
tásán végzett tanári tevékenységem első évei még a II. Vatikáni zsi
nat idejére estek. A teológia mindaddig (ha foglalkozott vele egy
általán) elsősorbaneurocentrikus szemszögbőlvizsgálta és taglalta
a "világ" kérdését. Az egyház a zsinat alkalmával jelent meg elő

ször empirikusan és ténylegesen (azaz nem csupán dogmatikai
síkon és szándékai szerint) világegyházként. A nem európai világ
ekkor kezdett behatolni az egyház és az egyházi teológia konkrét
világképébe. A világegyház világa azonban elsősorban szociális
szempontból fájdalmasan megosztott és kulturális szempontból
policentrikus világnak mutatkozott. Éppen ezért kihívást intézett
annak a beszédmódnak az univerzalizmusához, amely a Bibliában
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6Hogy milyen viszony
ban álla politikai teológia
a latin-amerikai felszaba

dítási teológiával, arról
lásd J. B. Metz: Azújpoli

tikai teológia alapkérdé
sei. L'Harmattan, Buda

pest, 2004, 12. §;uö:
Memoria passionis, 18. §.
APaulus-Gesellschatl ke
retében marxista qondol
kódékkal folytatott kritikai

párbeszédeimröl, arról,
hogy milyen jelentösége
volt Emst Blochhal ésa
"frankfurtiakkal", különö
sen Th. W. Adornóval és

J. Habermasszal ápolt
személyes kapcsolatom

nak azújpolitikai teológia
intelligibilis ésgyakorlati

alapjának meghatározása
szempontjából, lásd Azúj
politikai teológia alapkér-
déseinek 12. §-án kivül:

Unterbrechungen.
Theologisch-politische

Perspektiven und Profile.
Gütersloh, 1982.

Aglobalizáció
viharaiba került világ

gyökerezve szól Istenről. Erről nyomban részletesebben is szó lesz
még, elóbb azonban röviden valami másról.

Az "Isten és a világ" kérdése körül folytatott nyilvános vitáknak.
nem utolsósorban az úgynevezett Paulus-Cesellschaft keretében a
kereszténység és a marxizmus viszonyáról folyó (l968-ban az oro
szok prágai bevonulásával hirtelen megszakadó) eszmecseréknek
köszönhetőenmár érzékelni kezdtem a kialakulóban lévő új világ
helyzetet. A marxizmussal folytatott kritikai párbeszéd tárgyát el
sősorban a teodiceai kérdés társadalomkritikai dramatizálásában fe
deztem fel. Azt akartam, hogya politikából és a politikai kultúrából
- a pragmatizmus tanácsával szemben - ne hiányozzék a teodicea
perspektívája, ugyanakkor másként akartam beszélni róla, mint a
marxizmus: folyamatosan és feltétlenül a többi ember szenvedésé
nek, sőt az ellenségeink szenvedésének kérdéseként kívántam fel
vetni, illetve azoknak a múltbeli szenvedéseknek a kérdéseként.
amelyeket az élők mégoly szenvedélyes küzdelme sem tud megbé
kéltetni. A politika és a teodicea összekapcsolásának azonban nagy
ára volt, és ma is nagy ára van; e törekvése miatt a politikai teológia
könnyen a politikai pragmatikusok és lényegében az összes politi
kai utópista gúnyolódásának céltáblájává válhat (a kereszténységen
belül és kívül egyaránt). De a teodiceai perspektíva nélkül mégis ho
gyan menthetőmeg a politikai élet a merő politikai darwinizmustól?
Mindenesetre tény, hogy az említett eszmecserék jóvoltából éleseb
ben kezdtem látni a világegyházban megmutatkozó világot.

A világegyház világában szociális szenvedéstörténettel, szegény
ségbó1, elnyomásból és nyomorúságból fakadó szenvedéssel szem
besü1ünk. És kulturális szenvedéstörténet is elénk tárul, a különbö
zőségbó1 és a méltóságot fenyegető veszélyekből fakadó szenvedés.
A világról szerzett efféle tapasztalat síkján az Evangéliumnak köz
vetlenül ellentmondó viszonyok (a megaláztatás, a kizsákmányolás,
a rasszizmus) azt követelik, hogy "veszélyes emlékezet" formájában,
az ellentmondás és a felszabadító erejű változtatás jegyében álló ka
tegóriákkal fogalmazzuk meg, amit a Biblia Istenről mond. Igaz, a
"változtatás" (a latin-amerikai teológia felszabadításnak nevezi majd)
azt is magában foglalja, hogya keresztényeknek el kell ismerniük:
minden cselekvőszubjektum bűnössé válhat. Egy ilyen "cselekvés
elmélet" azonban nem bénítja meg szükségszerűena változtatás
szándékát, s nem stabilizál és legitimál igazságtalan viszonyokat és
struktúrákat. Csupán azt kívánja eleve elkerülni, hogya gyűlöleten

és a terrorista erőszakon alapuljon a változtatás szándéka."
4. A globalizáció viharaiba került világ. - Aki hozzám hason

lóan úgy véli, hogya teológiának a "világ felé fordulva" kell be
szélnie Istenről, az nem fordíthat hátat az úgynevezett globalizáció
napjainkban zajló folyamata által támasztott kihívásoknak. A glo
balizáció ugyanis nem csupán a piacokat és a technikát, hanem a
vallások és a világnézetek területét is érinti. A globalizáció megha
tározta mai világ a vallási és kulturális világok egyre gyorsabban és
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Aközponti fogalom
a compassio

7Azígy felfogott com
passio ésa távol-keleti,
különösen a buddhista

hagyományokban jelent
kező részvét strukturális

különbségéről lásd
Memoria passionis,

11. § és5.§, 4.Hogy
milyen viszony van a

compassio ésa keresz
tény teológia logosza és
gyakorlati alapja között,

arról a főszöveg most kö
vetkező okfejtésein kívül

lásd főként Memoria
passionis, 14-18.§.

egyre kikerülhetetlenebbül egybenövőpluralizmusának is a világa.
Ezért, mint ismeretes, a toleranciát, a párbeszédet és a diskurzust ál
lítják elénk követendő mintaként. És nyilván helyesen is. Csakhogy
nincsenek-e határai a toleranciának és kritériumai a párbeszédnek?
Nincsenek-e olyan téves fejlődési irányok, nincsenek-e olyan "ki
siklások" (J. Haberrnas), "patologikus" tünetek (J. Ratzinger) a kul
túrák és a vallások tartományában, amelyekkel szembe kell for
dulnunk, amelyeket korrigálnunk kell? Valóban egyforma lenne az
összes vallás, ahogyan ma előszeretettel hangoztatják, valóban egy
formán fognák fel és gyakorolnák a vallásszabadságot, a pozitív és
negatív vallásszabadságot, a vallás számára biztosítandó és a val
lástól való szabadságot?

Ha számot vetünk ilyen kérdésekkel, még korántsem tagadjuk
vagy iktatjuk ki a pluralizmust; egyszeruen csak a pluralizmus ke
zelésének olyan formáját próbáljuk kialakítani, amely minden
ember számára lehetséges és mindenkitől elvárható. De van-e a val
lások és akultúrák egyértelműenés végérvényesen elfogadott plu
ralitásának körülményei között mindenki számára kötelező érvé
nyű és ebben az értelemben az igazság megragadására képes
kritériuma az egyetértésnek és az együttélésnek? Elvégre nem csu
pán a vallások pluralizmusával állunk szemben, hanem, mégpedig
egyre inkább, a vallási alapokon nyugvó és a szigorúan szekuláris
életformák pluralizmusával is. Ezzel kapcsolatban javaslatot tettem
egy lehetséges keresztény világprogramra - középpontjában a
compassio fogalmával, amelyen nem valamilyen homályos "együtt
érzést" értek, nem következmények nélküli "részvétet", nem em
berbarát "érzületet", hanem mások szenvedésének olyan érzékelé
sét, amellyel részt is vállalunk szenvedésükből,a szenvedő másikra
való cselekvő emlékezést."

Mindennek bibliai hátterére most csak egészen röviden áll mó
domban kitérni. Egyrészt az a fontos, hogy ha Ábrahám, Izsák és
Jákob Istenéről beszélünk, aki Jézusnak is Istene, nem valamiféle
absztrakt, valamilyen metahistorikus monoteizmust juttatunk ki
fejezésre, hanem úgy beszélünk Istenről, hogy közben érzékenyek
vagyunk a szenvedésre. Ugyanakkor az iszlámmal folytatott val
lási párbeszéd összefüggésében a közös bibliai gyökerek teljesen
jogos hangsúlyozása nem eredményezheti azt, hogy már teljesen
közömbösek leszünk az iránt, nem húzódnak-e mélyreható kü
lönbségek a szent iratokról és a monoteizmusról alkotott keresz
tény és iszlám felfogás között. A bibliai monoteizmust a szenve
désre lényegileg érzékeny beszédmódként. Istenről hirdetett
üzenetként felfogó értelmezés reflexív természetű, vagyis az "isteni
igének" tekintett Biblia olvasását irányító hermeneutikai kultúrá
ból fakad. De vajon lehetséges és megengedhető-e egyáltalán az isz
lámban - vagy legalábbis az volt-e eddig - efféle hermeneutikai
beállítódás kialakulása a Koránnal kapcsolatban?
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BEzzel a megjegyzés
sel nem azacélom, hogy

a szenvedés iránti ke
resztény érzékenységet

szembeállítsam a bűn

iránti, alapvető keresz
tény érzékenységgel.

Korrektív igénnyel mind
össze annak a kérdésnek
adok hangot, nem fedte-e
ela kereszténység szen-

vedés iránti, ugyanilyen
alapvető érzékenységét a
bűn iránti - elengedhe

tetlen, deegyoldalúan
hangsúlyozott - érzé
kenység, asaját bűne-

inkre, defőként mások és
általában a világ bűnére

való érzékenység.
Arról a lényeges kér

désről, hogy mióta a ke
resztényég teológiává

alakult, mennyiben hajlott
arra, hogy zárójelbe te

gye a szenvedők kérdé
sével összekapcsolódó
teodiceai problematikát,

éskizárólag szótériológi-
aként fogja fel a krisztoló-

giát, lásd Memoria pas
sionis, 2.§ 2.és11. § 3.

Anamnetikus és
tecnikai racionalitás

9Lásd erről uo.
14-18. § (alapvető

megjegyzések az
.anarnnefíkus ész"

dialektikus jellegéről).

A compassio újszövetségi hátterével kapcsolatban másrészt fon
tos, hogy Jézus messiási tekintete elsődlegesennem a bűnre, hanem
az emberek szenvedésére irányult." Pontosan a mások szenvedé
sére érzékeny elementáris figyelem jellemzi a Jézussal megjelenő új
életformát. A szenvedés iránti érzékenységnek semmi köze a szen
velgéshez, nyoma sincs benne valamiféle komor szenvedéskul
tusznak. Szentimentalizmustól mentesen fejeződik ki benne az a
szeretet, amelyről Jézus - amúgy teljességgel zsidó örökségének
irányultságához hűen - az Isten és a felebarát iránti szeretet el
szakíthatatlan egységérőlszólva beszélt: az Isten iránti szenvedély
másokkal közösséget vállaló, részvétteli szenvedély, a compassio je
gyében álló misztika. Ha a kereszténység elhatol a gyökereiig
(szembenézve a vallások és a kultúrák újfajta, drámai pluralizmu
sával), nem kerülheti ki ezt a magatartást. Megítélésem szerint ez a
compassio tekinthető a kereszténység örökségének, annak a világ
programnak, amelyek a kereszténység fel tud ajánlani az úgyneve
zett globalizáció korának.

Mivel a szóban forgó világprogram minden embert meg kíván
szólítani, és minden emberhez meghívást intéz, vallásos és szeku
láris kortársainkhoz egyaránt, legalább néhány szóval utalnom kell
az ilyen világprogram előterjesztésérevállalkozó teológia észről al
kotott felfogására. Ennek a teológiának az észre vonatkozó elmé
lete nem közömbös az erkölcsi vonatkozásokkal szemben. Belsőleg
hozzátartozik mások szenvedésének emlékezete, szavatolva racio
nalitásának humánus természetét. Ezért logosza ellentétes azzal a
racionalitással, amely általánosan kötelező érvényének és haté
konyságának biztosítása érdekében először a történelmi és az er
kölcsi világon felül vagy kívül elhelyezkedősíkon rendezkedik be,
s így "az" emberrőlbeszélve teljesen szem elől téveszti a történelmi
kialakulás és a normatív érvényesség közötti kapcsolatot. E ponton
a modern racionalitás és az általa formált antropológia egyik alap
vető problémájával kerülünk szembe.

Ilyesmit állítva ugyanakkor egyáltalán nem kívánok azokhoz
csatlakozni, akik úgy tesznek, mintha már túlléptek volna a felvi
lágosodáson, jóllehet fel sem mérték igazán. Ha azonban a felvilá
gosodás nevében a modern ész megpróbálja teljesen kivonni magát
az emlékezés és a felejtés történelmi dialektikája alól, ha tehát a me
róben diszkurzív racionalitás mellett döntve lényegében feladja a
"felvilágosodás dialektikáját", akkor óhatatlanul felejtésre alapozza
a felvilágosodás folyamatait, és így a napjainkban uralkodó kultu
rális amnéziát stabilizálja, amelyben már csak egészen csekély mér
tékben él annak a tudata, "ami hiányzik"."

Az "emberi kísérletről" folyó mai vita összefüggésében a mo
dern racionalitás csak akkor tudja biztosítani humánus természe
tét a technikai racionalitás fokozódó dominanciájával szemben, ha
"az emberről" beszélve emlékezés táplálta szemantikára támasz
kodik, vagyis lényegében olyan emlékezésre, amely eleve beleszö-
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Compassio
éspolitikai élet

Aszenvedők tekintélye

vődik emberi nyelvünkbe - és ily módon nem egyszerűen termé
szeti tényként adott, hanem történelmi háttérre. A számunkra
mindeddig ismert és ránk bízott ember ugyanis több, mint önmaga
kísérlete, mindig - és ez sokkal alapvetőbb- tulajdon emlékezete
is. Nem csupán a génjei, de a történetei is megszabják létét. Ha meg
akarja ismerni önmagát, akkor nemcsak kísérleteket kell folytatnia
önmagával, de történeteket is meg kell hallgatnia. A technikai és az
anamnetikus racionalitás körvonalazott különbsége nem pusztán
teológiai szempontból lényeges, de az antropológia szempontjából
is, legalábbis ha az ember több, mint a természetnek az aszelete,
amelyet még nem sikerült - biotechnikai vagy neurotechnikai esz
közökkel - kísérleti úton teljesen feltárni.

Visszatérek a compassióra: mert nem csupán magánéletünk terű

letén, hanem a nyilvános, a politikai élet tartományában is megha
tározó jelentőségevan. Mai világunk politikai, szociális és kulturá
lis konfliktusainak frontjára küld bennünket. A compassio jegyében
álló szellemiség mindenesetre békeajánlatot tud tenni a globalizált
világnak. Csak a compassio tudja megtörni például a Közel-Keleten
uralkodó, elementáris ellenségeskedési kényszert. Csak akkor nyíl
nak majd új utak a béke felé, ha a politikai konfliktusokba betör va
lami a compassio éthoszából, ha a saját népük szenvedéseire emlé
kezők egyszersmind arra is készek lesznek, hogya többiek
szenvedéséről,a mindeddig ellenségüknek számítók szenvedései
ről se feledkezzenek meg, s jövőbeli tárgyalásaik során tekintettel
legyenek a sajátjukétól különböző szenvedéstörténetre.

Mert mi akadályozza meg, hogy globalizált világunk végül ural
hatatlan vallási és kulturális harcok terepévé váljon, egyik oldalon
például a kereszténységgel- a másikon az iszlámmal, egyik olda
lon a Nyugattal- a másikon az arab világgal? Mi tudja a globali
záció korában is békében egybetartani az emberi világot? Az összes
ember alapvetőegyenlőségétkimondó tétel, a legerősebb vélemény,
amely megfogalmazható az emberiségről- bibliai alapon nyug
szik. Körülbelül így fogalmazható meg az a morális vetülete, amely
nek formájában a kereszténység magáévá tette, s az isten- és a fele
baráti szeretet, az Isten iránti szenvedély és a mások szenvedését
érzékelőszenvedély elválaszthatatlan egységérőlszóló üzenetével
hirdeti: nincs olyan szenvedés a világban, amely ne érintene ben
nünket. Az összes ember alapvető egyenlőségétkimondó tétel ily
módon olyan tekintély elismerése felé mutat, amelyet mindenki
meg tud ismerni és tiszteletben tud tartani, az igazságtalanul és ár
tatlanul szenvedők tekintélyére utal, arra a tekintélyre, amelynek
minden szavazást, minden megegyezési eredményt megelőzően
mindenkire, igen, vallási viszonyulásától függetlenül mindenkire
nézve kötelezőereje van, s ezért egyetlen humánus, az összes em
ber egyenlőségérehivatkozó kultúra és egyetlen vallás (természe
tesen köztük az egyház) sem kerülheti meg, és nem relativizálhatja.
Ezért ennek a tekintélynek az elismerése jelentené azt a kritériu-
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lÚMegítélésem szerint
a távol-keleti szenvedés-

misztika úgy próbál túl
lépni azén és a világ
közötti kínzó ellentét
tapasztalatán, hogy

végső soron "illúziónak"
(F. Nietzsche: "valami

mőgötte rejlőnek") minö
síti ésvégül (hosszú

"vándorút" után) azuni
verzum arctalan egységé

ben ésharmóniájában
oldja fel azemberi ént.

Ám ha úgyszólván
misztikusan rendelke

zésre áll azén,
a compassio tapasz
talatának sem lehet

alapja. Ami azÚjszővet

ség szellemében az"én
halálának" nevezhető, az

azzal kezdődik, hogy
saját magunk relativizál
jukelőre rőgzített vágya

inkat ésérdekeinket,
készen arra, hogy "fel

tartóztasson" bennünket
mások szenvedése. Lásd

ehhez az"irgalmas sza
maritánusról" szóló híres

példázatot, amellyel
Jézus narratív úton nem

csak a kereszténység,
deazegész emberiség

emlékezetébe
beleszőtte magát.

mot, amely tájékozódási pontokat tudna biztosítani a globalizált vi
szonyok között folyó vallási és kulturális diszkurzushoz. És végül
alapot nyújtana a világ szigorúan pluralista nyilvánosságának fel
kínálható békeéthosz számára. Akárhogy is, a compassio bibliai
örökségét elismerő európai politika, sőt végső soron világpolitika
nem korlátozódna merőben a piac és a technika működtetésére,és
nem csupán globalizációs korunkban jelentkezőúgynevezett tár
gyi kényszereiknek tenne eleget.

III.
Néhány vázlatos szempontot soroltam fel hosszú évek óta végzett
teológiai munkásságomból. Az évek során fokozatosan eltávolodtam
attól a beszédmódtól, amely a szubjektumoktól függetlenül és a tör
ténelemtől elvonatkoztatva szól Istenről és az ő Krisztusáról. Ennek
következtében teológiám szervesebb kapcsolatba került a világgal,
és ebben az értelemben politikai meghatározottsága is fokozódott.
Ha készek vagyunk szembenézni a történelemmel, az emberek szen
vedéstörténete betör abba, amit teológiai síkon az emberiség üdvös
ségtörténetérőlmondunk. A teológia nem csupán lelkesült énekekbe,
de kiáltásokba is torkoll. Igaz, a keresztények is misztikusok, de - a
távol-keleti misztikától eltérően - "nyitott szemű" misztikusok,
olyan compassio misztikusai, amely ma már lényeges jellemzője a
Jézus követése által meghatározott életgyakorlatnak, annak a gya
korlatnak, amely nélkül a keresztény teológia saját logoszához sem
tud hű maradni. A compassio jegyében álló misztika nem arc nélküli
szenvedésmisztika, mint a kelet-ázsiai misztika legfontosabb for
mái.!" Ellenkezőleg: olyan misztika, amely arcokat keres. A szenvedő

másik arcával szembesít minket. Az ily módon kirajzolódó tapaszta
lat nem szekuláris megfelelője, hanem földi felsejlése annak, ahogyan
Isten közel van az ő Krisztusában: "Uram, mikor láttunk szenvedni
téged? C.. ) Akkor ő így felel majd nekik: »Bizony, mondom nektek:
amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem
tettétek. Amikor nem tettétek meg ezt egynek e legkisebbek közül,
nekem nem tettétek meg«" (vö. Mt 25).

Remélem, hogy vázlatos megjegyzéseimmel nem csupán a "saját"
teológiámról beszéltem, hanem egyszeruen a keresztény emlékezet
tartományában mozgó teológiából mutathattam meg valamit.

Görföl Tibor fordítása
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