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Először is bevezetés gyanánt néhány előzetesmegjegyzés. Korunk
"szellemi szituádójának" jellemzésével kapcsolatban ma már egyre
többen megkérdőjelezika szekularizációs paradigma kitüntetett je
lentőségét. Alapvető revízióra szorul az a klasszikus tétel, miszerint
a modernitás lényegileg összefügg a klasszikus vallásosság jelen
tőségvesztésével. A vallás szigorú privatizálását szorgalmazó, a val
lás szekularista lekicsinyléséről tanúskodó és a vallást a nyilvános
ság szférájából száműzni kívánó szemléletmód ma már világnézeti
és vallási szempontból pluralista nyilvánossággal kénytelen szem
besülni. Ennek az újfajta nyilvánosságnak a jelölésére alkotta meg
Jürgen Habermas a posztszekuláris társadalom könnyen félreért
hető fogalmát. Azt a jelenséget, hogy "egy folyamatosan szekulari
zálódó környezetben változatlanul léteznek vallási közösségek",1

Habermas nem csupán tényként konstatálja, hanem "kognitív kihí
vásként" is igyekszik felfogni, sőt egyenesen arról beszél, hogya sze
kuláris ész "megmentő erővel fordít le" vallási tartalmakat.

Miről is van szó? Olyan modernitás áll előttünk, amely ma már
tudja, hogy "kisiklásai" alapjaiban fenyegetik. A beszédre és cse
lekvésre képes személyek jogállami demokráciák keretében bizto
sított "autonómiatudatát" komoly válságba sodorták a gén- és neu
rotudományok eredményei. Új technológiák térnyerése azt sürgeti,
hogyatapasztalatokra szert tevő szubjektumok naturalista őnér

telmezéssel viszonyuljanak önmagukhoz. Megszűnt a piac, a bü
rokrácia és a társadalmi szolidaritás közötti munkamegosztás.' És
ezért a felvilágosult ész újfajta önfelmérésének szempontjából újra
nagyobb jelentőségetnyerhet Európa egyik olyan öröksége, amely
kezdettől fogva az európai szellem gyökerei közé tartozik: a zsidó
keresztény vallás bibliai öröksége, amelynek sajátos "anamnetikus
szerkezete" van, s etikai hátterű "gondolkodásmódját" a létközpon
tú görög gondolkodástól eltérően történelmi"visszagondolás", tör
ténelmi emlékezés alakítja.

Az említett problematika tudatában megpróbáljuk észelméleti
szempontból közelebbről is szemügyre venni Jürgen Habermas fi
lozófiáját és Johann Baptist Metz politikai teológiáját. Ha nem téve
dek, a két gondolkodót elválasztó távolság ellenére egyre nyilván
valóbb érintkezési pontok, hasonlóságok és konvergenciák mutatkoznak
közöttük, amelyeket érdemes röviden áttekintenünk.
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1. Habermas szerint valójában érdekében kellene állnia a szeku
láris alkotmányos államnak, "hogy kíméletesen bánjon minden
olyan kulturális forrással, amelyből polgárainak normatudata és
szolidaritása táplálkozik"." A demokratikus jogállamok nem vallá
sos és vallásos polgárainak ugyanis meg kell tanulniuk olyan beál
lítódásokat, amelyek révén közösségük szabad és egyenlő polgá
raiként tudják tisztelni egymást.

Saját kulturális terünkben főkénta kereszténységet éri az a kihívás,
hogy szembenézzen a pluralista nyilvánosság követelményeivel. Az
a kérdés szegeződik neki, hogy "saját normatív potenciáljának radi
kálisabb kiaknázásával'" inspiratív, stimuláló és védelmet biztosító
erőt tud-e biztosítani egy pluralitásra nyitott kommunikációs kultú
rához. Legkésóbb a 200l-ben, a békedíj átvételének alkalmával mon
dott beszéde óta megjelent írásaiban Habermas azt hangsúlyozza,
hogy tartósan együtt kell létezniük vallási és szekuláris meggyőző
déseknek. Meggyőződésekiválóan megvilágítható lenne a saját val
lásfilozófiai megközelítésében jelentkező törések tükrében.

De mégis milyen jelentőségevan a "vallási örökség" feldolgozá
sát célzó filozófiai erőfeszítéseknek az úgynevezett "posztszekulá
ris társadalmak" normatív tudatára nézve? A személyek és életfor
mák iránti tisztelet ugyanis még nem minden, a filozófiát nem
csupán funkcionális érdekek, de "tartalmi okok" is arra ösztönzik,
hogy folyamatosan kész legyen tanulni vallási hagyományoktól.
Mire vonatkozik tehát tanulási készsége, és milyen okokon alapul?

A vallási tudat sajátosságát az elmúlt években Habermas egyre
szembetűnóbbenolyan "hiányokon" keresztül ragadta meg, ame
lyeknek szekuláris szempontból is van jelentőségük: "A vallási ha
gyományokban a mai napig annak tudata artikulálódik, ami hiányzik.
Fenntartják az érzékenységet az iránt, aminek nem sikerült kitelje
sednie. Megóvják a feledés től egyűttélésűnk dimenzióit, amelyekben
a racionalizálás fejlődése mélységes pusztulásokat is okozott:"

Szekuláris részről tehát a vallás eltűnésénekkövetkeztében a hu
manitásból is eltűnt valami. A megbocsátás vágyával ugyanis tovább
ra is összefonódik az a szentimentalizmustól mentes vágy, hogy
"meg nem történtté tegyük" azt a szenvedést, amit másoknak okoz
tunk. "Legfőképpen",mondja Habermas, "a múltbeli szenvedés
visszafordíthatatlansága nyugtalanít bennünket - az ártatlanul
bántalmazottakat, megalázottakat és meggyilkoltakat érő jogtalan
ság, amely felülmúl mindent, amire az emberi jóvátétel képes. Érez
hető űrt hagy maga mögött a feltámadás elveszített rernénye.:"

A szekuláris pozíció számára önmagában l'éve továbbra is elérhe
tetlen és átláthatatlan vallási tudat nyugtalanító és irritáló mozzanat
is lehet, s ennyiben termékeny hatással lehet egy felvilágosult kom
munikációs kultúrára. A "nélkülözött szolidaritás és igazságosság"
tapasztalatának és az emberiség szolidáris kötelékét érő mélységes
sérüléseknek a történelmi ismeretéből ugyanis olyan erők fakad
nak, amelyekkel "csökkenthetők,megszüntethetőkvagy megaka-
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dályozhatók egy megsebezhető teremtmény szenvedései". A sze
kuláris filozófusokat sem hagyhatja hidegen az a kérdés, hogy vég
ső soron uralja-e a múlt a jövőt, az a kérdés, hogy nem marad-e más
a cinikus alkalmazkodáson, a melankolikus önalávetésen vagy a
kétségbeesésen kívül.

Metz nyomán feltehető a kérdés, hogy mindebben vajon olyan
emlékezés "intelligibilis és kritikai ereje" nyilvánul-e meg, amely hu
mánuspotenciáljánál fogva meg tudja törni "a múlt jövő feletti ural
mát", s humánus jövő irányában teszi megváltoztathatóvá a vilá
got. Valóban olyannyira beépült és beolvadt volna az emlékezésnek
ez a bibliai hagyományokban otthonos szelleme a gyakorlati ész új
kori hagyományaiba, ahogyan Habermas legalábbis 1993-ban még
állította?" Nem követel-e eleve a "felvilágosodás dialektikájának",
az újkori ész belső ellentmondásainak és kríziseinek ismerete olyan
anamnetikus bázist vagy mögöttes premisszát, amely kritériumként
szolgálhat az ész fejlődésének megítéléséhez?

Mihez mérhető egy észről alkotott felfogás humanitása és mi
tudja megtörni annak az egyre nagyobb teret nyerő racionalitásnak
az igézetét, amelynek síkján végül már csak önmaga technikai kí
sérleteként jelenik meg az ember? A megegyezési folyamatok álta
lános szabályait és feltételeit felvázolva a kommunikatív ész el
tudja-e ismerni egyáltalán az igazság keresésének tartalmi kritériu
mait, amelyek megelőzika megegyezést, és igényeket támasztanak
vele szemben?

2. A megfogalmazott kérdésekkel már meg is jelenik a színen a
teológus Johann Baptist Metz gondolkodásmódja.s Habermas több
alkalommal is (az utóbbi időben egyre határozottabban) kifejezésre
juttatta, hogy érdeklődéssel tanulmányozza az új politikai teoló
giát, mivel az pontosan a lényében fenyegetett modernitás hori
zontját kutatja, hogy új módon, "a világ felé fordulva" tisztázza,
miként beszélhet Istenről. Elsősorban a "szenvedők tekintélye",
vagyis az ártatlanul és igazságtalanul szenvedők, a történelmünk
áldozatai és legyőzöttjei által támasztott kihívás kelti fel az igazsá
gosság egyetemes igényét, amelynek nincs földi megfelelője.

Mi több: a hajlíthatatlan isteni igazságosságot "éhező és szom
jazó" bibliai vágy pontosabban érzékelhetővé teszi az emberiség
számtalan szenvedéstörténetét. A szenvedés szubverzív emlékeze
tét kényszeríti ki az egyre feledékenyebb nyilvánosságban: a
memoria passionis ellenszegül az amnézia kultúrájának.

A memoria passionisnak tehát nem csupán magának a hitnek a
szempontjából van jelentősége.Csak azért lehet releváns a hit sík
ján, mert már előzetesenés lényegibben humánus és humanizáló ereje
van. A bibliai Isten azt kívánja, hogy kinyissuk a szemünket, és
szembeszegüljünk a mélységes szenvedés- és katasztrófatörténete
ket elfedő mítoszokkal. A Biblia Istene nem helyezhetőel a szenve
déstörténeteken kívül vagy a szenvedéstörténetek fölött. Az Isten
iránti szenvedély mások szenvedésének szenvedélyes érzékelésé-
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ben, composeíoceo; mások szenvedésében vállalt cselekvő részese
désben bizonyul hitelesnek. Jézus passiójának története nem csupán
a hitre tartozik. A "történelmünk utcáin"? álló számtalan profán ke
resztre akarja felhívni a figyelmünket. Pontosan ebben mutatkozik
meg annak nyilvános jelentősége, ahogyan az új politikai teológia
me~vizsgálja és kifejti, miért és miként beszélhet Istenről.

Es ezért van mondanivalója ennek a "világ felé forduló" teológiá
nak a szekuláris pozíció számára is. Olyan történelmi tapasztalatokra
mutat rá ugyanis, amelyek kapcsolatot tudnak teremteni külőnböző
kulturális és vallási világokban élő emberek között. Nyelvezete pon
tosan azért bizonyul kommunikációra alkalmasnak, mert a szenvedés
emlékezetével mintegy negatív formában ismeri el és védelmezi az
ember "méltóságát". Es ha ily módon alkot képet önmagáról a ke
reszténység, nem tud-e kulturális ellenerőt kifejteni a kései moder
nitás korának társadalmában hódító "kulturális amnézia" ellen?

Az "anamnetikus mélystruklúrájú" ész szembeszegül azzal, hogy
az emberi identitást kiemeljük tényleges "történeteinek" összefüg
géséből, és alighanem a legerőteljesebb ellentényezője a napjaink
ban hódító naturalizmusnak. A történelem viszont a fenyegetett
identitás tartománya, s ezért küzdelem folyik benne a dehumanizáló
erők ellen - főként annak a nihilizmusnak ellenszegülve, amely az
ártatlanul szenvedőkszenvedésében rejlik. Ebből az emlékezésből

táplálkozik a fennálló viszonyok megváltoztatására törekvő felvi
lágosult és humánus ész kritikai kompetenciája.

3. Ezzel magyarázható, hogy Metz valami lényegeset hiányol a
kommunikatív észbő!. Ha ugyanis az ész fölébe emelkedik a saját tör
ténelmének, és csupán a sikeres diskurzusok játékszabályait rögzíti,
óhatatlanul elveszíti ellenkezésre és ellenállásra képesítő kritikai po
tenciálját, amelyre ma különösen nagy szükség lenne. A humanitá
sért folytatott történelmi küzdelemból kiemeit ész már csakkilúgozott
értelemben beszélhetne "humanitásról". És a történelem (mondjuk el
meg még egyszer Habermasszal szemben) nem csupán "szemantikai
potenciálokat" képvisel.'? Mert márkorábban és eredendéoben kiküzdött
éselvesztett remények történelme, márkorábban éseredendó'bben ellenállást
tanúsítva luzreal a sorssal, amelymagába nyeléseltüntet minden szenvedést.

Metznek nem célja, hogya kommunikatív ésszel szembeállított
koncepciót dolgozzon ki; de felforgató erejű tüskét szúr a pusztán
megegyezésre törekvő észbe. Az igazság megragadására képes ész
kontúrjainak élesítése céljából vissza akarja helyezni méltóságába a
"szenvedők tekintélyét", amelyet az ész háttérbe szorít. Mert az
igazságnak mindig feltétele az az igény, hogy szenvedéseket tegyünk
szóvá (Adorno)."

Habermas valószínűlegegészen pontosan érezte ezt az igényt,
hiszen 2üüS-ban a következő - rendkívül meglepő és mindaddig
elképzelhetetlen - kijelentést tette: "A gyakorlati ész elhibázza a
rendeltetését, ha nincs ereje többé felébreszteni és megtartani annak
tudatát (... ), ami az égbe kiált." Ha nem tévedek, itt merül fel első

14



ízben az "igazságot kereső kiált ás" magában az észben, az u tán,
hogya "kiáltásban" - a humanitás legerőteljesebb kifejeződésé

ben - Metz teológiai síkon Isten közelségének legradikálisabb ki
fejeződését fed ezte fel. E ponton képtelenség nem ész revenni
Habermas és Metz belső rokonságát.

A Jürgen Habermasszal - reményeim szerint - tovább folyó
diskurzu s szempontjából fontosnak tartom az t a gondo latot, mi
sze rint Isten emlékezetének nem önmagá ban véve van közvetlen
észe lméleti jelentősége, hanem csak azért, mert meghatározott em
beri emlékezést kényszerít ki, amely a humanitás szfé rájában nyeri
el és bontako ztatja ki "intelligibilis erejét".

Görföl Tibor fordítása

A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

A Johann Baptist Metz nevéhez kötődő új
politikai teológia annak a meggyőződésnek

a talaján alakult ki, miszerint a vallásna k
sze rve s összefüggésben kell állnia a politi
kummal, az ember történelmi és társad almi
tapasztalata ival, függe tlennek kell lenn ie vi
szont a konkrét cselekvés i-politikai progra
moktól, a politika közvetlen terepétől. Ennek
nyomán fokoza tosan azt a kérdést helyezte
előtérbe, hogy miként szólha t a keresztény
ség Istenről, ha hagyja, hogy megérintse a
világ mélységes szenvedés története, miként
lehet jelen a társad almi valóságban , ha nem
hajlandó megfeledkezni az emberiség szen
v éd ésér ól. s miként tekinthet a j ö v őbe, ha
tudja, hogy határp onthoz van rendelve az
idő. A Memoria passionisban Metz összegző

módo n fejti ki a konkrét történelmi szenve
dés emlékeze tének megőrzésére képes és az
idő végp ont jának tud atában élő keresztény-
ségről alkotott felfogását.
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1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
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