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Hans Joas (1948) szociológus, társadalomfilozófus, a berlini Humboldt
Egyetem és a chicagói egyetem professzora. Könyveiben az emberi cselekvés
elméletével, az önfelülmúlás és az értékképződés folyamataival, az erőszak és
a háború szociológiájával, a vallás világméretű helyzetével, az emberi jogok ki-
alakulásával és az úgynevezett tengelykor problematikájával foglalkozik. A hit
választása című könyve 2015-ben magyarul is megjelent a Vigilia kiadónál.
2012-ben elsőként töltötte be a Joseph Ratzinger/XVI. Benedek professzori stá-
tuszt Regensburgban. Munkásságát számos díjjal ismerték el, legutóbb
2018. augusztus 1-én a Salzburgi Egyetemi Hetek teológiai díjával.

Ha szabad a modernitás fogalmával kezdenem, először is nem vi-
lágos, hogy pontosan milyen időtávot is kellene lefednie. A külön-
böző vitákban teljesen eltérő értelemben használják. Nem lehet tud-
ni, mikor is kezdődne ez a bizonyos modern kor — egyesek szerint
a reformációval vagy a reneszánsszal, mások szerint az ipari forra-
dalommal, a francia forradalommal, az első világháborúval, vagy ép-
pen a világháború végével, esetleg 1968-ban, vagy csak 1989-ben. Mind -
ezeknek az elképzeléseknek természetesen van jogosultságuk, s én
meg is értem, miért tekinti valaki fordulópontnak az említett ese-
ményeket vagy fejlődési folyamatokat. De lehetetlen, hogy egyszerre
legyen helytálló a modernitásról alkotott összes ilyen elgondolás. Ép-
pen ezért jobb lenne, ha modernitás helyett pontosan meghatározott
időbeli folyamatokról beszélnénk, például kizárólag a reformáció ko-
ráról, a francia forradalom időszakáról vagy a kommunizmus ösz-
szeomlásának idejéről.

Másodsorban szintén nem egyértelmű, hogy a modernitás fogalma
csak bizonyos jelenségeket ír-e le (vagyis empirikus jellegű), vagy igé-
nyeket is magában foglal (azaz normatív tartalmú). Nem világos, hogy
hozzátartoznak-e olyan normatív tartalmak, mint például a demok-
rácia és a jogállamiság. Ha kronológiai értelemben használjuk a mo-
dernitás fogalmát, azzal a nehézséggel kell szembesülnünk, hogy olyan
társadalmi berendezkedések is erre az időszakra esnek, amelyek egyál-
talán nem felelnek meg az említett igényeknek. A német nemzetiszo-
cializmus például a 20. századra esik, de nem minősíthető demokra-
tikusnak és jogállami jellegűnek. Vég nélkül vitáznak arról, hogy a
nemzetiszocializmus modern jelenség-e vagy sem, de az ilyen viták fő-
ként a modernitás fogalmának többértelműségével függnek össze.

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy vannak-e mindent lefedő, át-
fogó folyamatok, a legegyszerűbben úgy tudom megmagyarázni a
problémát, hogy leszögezem, nem jelölhető meg egyetlen olyan alap-
vető folyamat, amely a társadalom minden rétegében érvényesülne.
Több írásomban is bemutattam például, hogy a Kommunista kiált-
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Ön számos írásában
figyelmeztet arra, hogy
az újkor nem írható le
egységes folyamatként,
bár a társadalomtudó-
sok sokszor kísérletet
tesznek erre (megha-
tározott folyamatokat,
például a társadalom
nagy funkcionális te-
rületeinek elkülönülé-
sét kiemelve), s főként
a modernitás fogal-
mával szemben fogal-
maz meg kételyeket.
Miért?
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ványban Marx és Engels úgy beszél, mintha a kapitalizmus keretei kö-
zött minden társadalmi szférában a gazdasági cselekvés logikája len-
ne a meghatározó. Még a családban is, ahol a házastársak egymáshoz
fűződő kapcsolatában a táplálkozás és más gazdasági előnyök lennének
a legfontosabbak. Ez pedig egyszerűen nem igaz.

Pontosan. Az imént a modernitás kapcsán csak az idő dimenziójáról
beszéltem, de teljesen igaza van, a térbeli és földrajzi szempontokat ugyan -
úgy figyelembe kell vennünk. És akkor azt látjuk, hogy az ötvenes és
a hatvanas évek tipikusan modern elméletei egyszerűen azt feltételezték,
hogy Európában és Észak-Amerikában olyan folyamatok zajlanak, ame-
lyeket előbb-utóbb a világ többi részének is át kell majd vennie. Ter-
mészetesen ez az elgondolás is teljesen téves. Elvégre az európai fo-
lyamatok és az Európán kívüli világ között már korábban is voltak
oksági összefüggések, vagyis nem jelenthető ki például, hogy Indiá-
nak be kell hoznia a brit folyamatokhoz képest fennálló lemaradását,
hiszen India sajátos helyzete csak a brit gyarmatosítás történetével ösz-
szefüggésben érthető meg. Nem állítható tehát, hogy a társadalmi át-
alakulásnak lenne olyan sémája, amelynek mindenhol egyformán meg
kellene valósulnia.

A könyvemben megpróbálom kimutatni, hogy a fogalomnak legalább
három különböző jelentése van. Nem az volt a szándékom, hogy pon-
tatlanságot olvassak Max Weber fejére, aki amúgy is híres volt arról, hogy
egészen szabatosan meghatározott minden kifejezést, amelyet használt.
Megvan ez a pontatlanság Webernél, de számomra nem ez a legfonto-
sabb. Azt szerettem volna kimutatni, hogy az az állítás, miszerint létezik
egyetlen átfogó világtörténelmi folyamat, nevezetesen a varázstalanodás,
amely az ószövetségi prófétákkal kezdődik, s bár vannak benne vissza-
esések, mégis meghatározza a modern világ sorsát, olyan történelemképet
tár elénk, amely pontosan az említett fogalmi tisztázatlanságon alapul.
És ez a történelemkép nyomban összeomlik, ha felismerjük, hogy a
varázstalanodás fogalma nem világos. Ez a legfontosabb a könyvemben.
A varázstalanodásnak három jelentésrétegét különböztetem meg: a má-
gia, a szakralitás és a transzcendencia eltűnését, és azt hangsúlyozom, hogy
három különböző folyamatról van szó. A varázstalanodás fogalmát to-
vábbra is használhatjuk, ha egyetlen konkrét jelentéssel ruházzuk fel,
vagy is ha azt mondjuk, a varázstalanodás nem más, mint a mágia meg-
gyengülése, hiszen ilyen folyamatok valóban megfigyelhetők. Csak ép-
pen nem egyenes vonalú fejlődésről van szó, mert mágikus elképzelé-
sek bizonyos időszakokban újra előtérbe kerülnek. Másrészt a
transzcendenciáról alkotott elgondolások éppenséggel a mágia meg-
gyengülésének eredményeképpen jönnek létre, vagy legalábbis szorosan
összefüggenek a mágikus elképzelések visszaszorulásával. Az én sze-
memben tehát az a legfontosabb, hogy a három említett folyamat nem
kapcsolható össze egyetlen átfogó folyamattá, nevezetesen a varázs tala -
nodássá. E problémák láttán egészen megdöbbentő, hogy a varázstalano -
dás fogalma az elmúlt száz évben milyen óriási jelentőségre tett szert.

És még ha helytállóak
lennének is ezek az át-
fogó folyamatokat leíró
fogalmak, akkor is csak
az észak-atlanti világ-
ra lennének érvényesek.

A szent hatalma. A
va rázstalanodás tör-
ténetének alternatí-
vája címmel tavaly
megjelent új könyvé-
ben a legismertebb
ilyen átfogó fogalmat, a
Max Weber-féle va -
rázstalanodás fogalmát
vizsgálja, s megpró-
bálja szétválasztani a
kifejezés különböző je-
lentésrétegeit. Mi a
végkövetkeztetése?
Használható-e még a
varázstalanodás kife-
jezés? Valóban le tud-
ja írni az újabb európai
folyamatokat? Vagy át
kell adnia a helyét má-
sok, például Charles
Taylor elemzéseinek?

689



Így van, megítélése szerint ugyanis az egész középkor visszacsúszik
egy olyan állapotba, amelyet a mágikus elgondolásokkal leszámo-
ló próféták és keresztény szerzők már túlhaladtak, s úgy véli, hogy
a próféták szellemisége csak a reformációval tér vissza ismét. E szem-
pontból jellegzetesen protestáns értelmezést nyújt a történelemről.

Igen, és több helyütt bíráltam is Max Webert, amiért a szakramen talitás
és a mágia fogalmát mindig egyazon összefüggésen belül használja.
Az Eucharisztiát például minden további nélkül mágikus-szakra men -
tális természetűnek mondja, amiben az Eucharisztia katolikus felfo-
gásával szemben megfogalmazott protestáns vádak tükröződnek. Weber
azonban egyáltalán nincs tudatában ennek, és persze a szociológu-
sok közül sem tűnik fel senkinek. 

Ami engem illet, én csodálom Charles Taylort, és számos vonatkozásban
osztom a nézeteit. Az európai történelem rekonstrukciójának szem-
pontjából Taylor azonban részben Max Weber nyomdokain jár, és na-
gyobb mértékben követi a varázstalanodásról alkotott weberi gon-
dolatmenetet, mint amennyire én azt megengedhetőnek tartom.
Szekuláris kor című monumentális művében is másként mutatja be a
vallás európai történetét, mint ahogyan én próbálom bemutatni. Tay-
lorral ellentétben én például nem állítanám, hogy a középkor a va -
rázstalanodást megelőző történelmi időszaknak tekintendő. Az európai
középkornak ugyanis az a jellegzetessége, hogy a tengelykorban vég-
bemenő „mágiátlanodás” egyik eredménye; a kereszténység olyan kör-
nyezetbe kerül, amelynek eredetileg a törzsi kultúrára jellemző archaikus
vonásai voltak, gondoljunk csak például a germán törzsekre. A kö-
zépkorban a tengelykori vallás és az ezt megtestesítő egyház feszült-
ségbe kerül olyan politikai és gazdasági viszonyokkal, amelyek
egyáltalán nincsenek összhangban vele. A középkorban tehát olyan kö-
rülmények közé importálódik a tengelykori vallás, amelyek eleinte nem
voltak alkalmasak a befogadására. Charles Taylor ezt nem így gondolja.

Pontosan. Úgy vélem, ez a folyamat soha nem fog véget érni, mégpedig azért,
mert az emberek spontán módon ismételten új szakrális jelenségeket hoz-
nak létre, a mágiának pedig a szakralitás eszközszerű alkalmazása a lényege.
A szakralitás minden új formájánál megfigyelhető ez az eszközszerű fel-
használás. A berlini városi múzeum egyik munkatársától például azt hal-
lottam, hogy egyes protestánsok betegségek ellen használtak olyan fa-
 darabkákat, amelyeket Luther Márton ágyából vágtak le. A reformáció
vezéralakjának spontán szakralizálása ebben az esetben tehát mágikus el-
járásokat eredményezett. Ugyanígy Lenin és Mao bebalzsamozása is azt pél-
dázza, hogy a mágia még szigorúan szekuláris, sőt vallásellenes világkép
keretei között is nagy teret nyerhet. Ezért nem hiszem, hogy létezne a
varázstalanodás folyamatosan előrehaladó folyamata. Inkább úgy vélem,
hogy a mágia visszaszorulásának és előretörésének, a szakralitás eltörlésének
és újjáépítésének, a transzcendenciával kapcsolatos elgondolások hangsú-
lyozásának és elvetésének folyamatai zajlanak a kiszámíthatatlan jövő felé.

A mágia terén az  ér-
téksemlegesnek számí-
tó We ber mintha jel-
legzetesen protestáns
gondolkodó lenne.

Ily módon az európai
társadalomtudomány
már a megszületésénél
szinte felekezeti meg-
határozottságúnak
mutatkozik.

Ajánlatos-e akkor te-
hát inkább ahhoz iga-
zodnunk, ahogyan
Charles Taylor mu-
tatja be az újkori tör-
ténelmet?

Kijelenthető-e egyálta-
lán, hogy ez a folyamat
immár véget ért, s a
má gikus elgondolások
időközben teljesen el-
tűntek az európai kul-
túrából? Sokan mintha
még ma is babonásak
lennének, még keresz-
tény hívők is.
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Nem, semmiképpen sem járulékos viszonyban. De a magam részéről
inkább azt próbálom kimutatni, hogy a transzcendencia felismerése az
egyik összetevője ennek a kornak. Hozzá kell tennem, hogy másokkal,
főként szekuláris gondolkodókkal beszélgetve szívesebben hozok szó-
ba egy másik kifejezést, mégpedig a morális univerzalizmust. A transz-
cendencia fogalma ugyanis azonnal vallási asszociációkat eredményez,
a morális univerzalizmus viszont nem feltétlenül. Ennek értelmében a
tengelykor az az időszak, amikor kialakul egy olyan éthosz, amely im-
már az egész emberiséggel számol; más szóval az erkölcsi cselekvés meg-
ítélésében ekkor már nem lehet valamelyik részleges közösség előnye
és haszna a legfontosabb szempont. Nem az a fontos, hogy mi jó nekem,
az én államomnak és népemnek, még csak az sem, hogy mi jó az én val-
lási közösségemnek, hanem az, mi válik javára minden embernek, még
azoknak is, akik csak a jövőben fognak megszületni.

A morális univerzalizmus eszméje pedig nem mindig volt jelen
az emberiség körében. És ha igaz, hogy nem volt eleve ismert az em-
beriség számára, akkor nyilván kialakult. Ha pedig kialakult, van ér-
telme megvizsgálni, hogy mikor alakult ki, hol alakult ki és miért ala-
kult ki. Azért fogalmazok ilyen körülményesen, mert fontosnak
tartom kiemelni, hogy bár Karl Jaspers olyan válaszokat fogalma-
zott meg ezekre a kérdésekre, amelyek empirikusan nem minden
szempontból igazolhatók teljesen — azért még maguk a kérdések nem
vehetők le a napirendről. Sokszor tapasztalom, hogy a protestáns teo-
 lógusok jól ismerik Jasperst, de számos fenntartásuk is van a gon-
dolkodásával kapcsolatban, s ezért a tengelykor kifejezés hallatán
nyomban a Jaspersszel összefüggő problémákkal állnak elő. Karl
Jaspers nyilván nem volt sem történész, sem szociológus, s ezért sok
olyasmit állított, ami a tények tükrében nem állja meg a helyét, de
az elmúlt évtizedekben történészek és szociológusok komoly ered-
ményeket értek el a tengelykor kutatásában. Különösen Shmuel Ei-
senstadt és Robert N. Bellah munkásságát szeretném kiemelni. A gond
csak az, hogy őket meg a teológusok nem ismerik. És még ha lehet
is empirikus alapon bírálni Eisenstadt és Bellah eredményeit, az a
kérdés akkor sem veszít az érvényéből, hogy hol, mikor és miért szü-
letett meg a morális univerzalizmus és vele együtt a transzcenden-
cia eszméje. Természetesen sok vita folyik például arról, hogy mi-
lyen mértékben voltak a transzcendenciával kapcsolatos elgondolásai,
mondjuk, Konfuciusnak vagy Buddhának. Az idevágó kérdések egy-
részt rendkívül termékenyek, másrészt a saját jelenünkre nézve is kö-
vetkezményekkel járnak, mert egyebek mellett rávilágítanak, hogy
nem a zsidó-keresztény hagyomány az egyetlen a világon, amely-
ben kialakult a transzcendencia és a morális univerzalizmus eszméje.

Igen, ez az állítás helytálló, de azért szeretném kiegészíteni egy olyan
gondolattal, amelyet Erkölcsi ügynökség-e az egyház? című kis könyvemben
fejtettem ki. Először is, minden olyan jelenséget ellenzek, amely visz-
szacsúszik a tengelykor morális univerzalizmusához képest korábbi ál-
lapotokba, legyen szó akár a nacionalizmusról, akár a vallási funda-

A középkorról beszélve
említést tett az úgyne-
vezett tengelykorról,
amelyet a Kr. e. 8. és 2.
század közé szokás ten-
ni, s Indiában, Görög -
országban, Kínában és
Izraelben nagyjából egy
időben zajlott. A kife-
jezés Karl Jasperstől
származik. Ezt az idő-
szakot egyre behatób-
ban vizsgálja a törté-
nelmi szociológia, de a
kifejezés sokak számá-
ra még így is ismeret-
lenül cseng, főként Ma-
gyarországon. Ha jól
olvasom a könyveit, az
Ön véleménye szerint
a tengelykor azért fon-
tos, mert ekkor születik
meg a transzcendencia
eszméje. Kijelenthető-e,
hogy a tengelykori kul-
túrák elválaszthatatla-
nok a transzcendencia
eszméjétől, vagy csak
járulékos viszonyban
vannak vele?

Fogalmazhatunk-e ak-
kor úgy, hogy az a gon-
dolkodásmód, amely
egyetlen konkrét cso-
port érdekeit mindenki
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mentalizmusról. Csakhogy még a morális univerzalizmus képviselői-
 nek is vannak részleges kötelezettségeik, amelyeket nem vetkőzhetnek
le magukról. Vegyünk például valakit, akinek gyermekei vannak, és bi-
zonyos vagyonnal is rendelkezik. A halálos ágyán normális esetben nem-
csak az a kötelessége, hogy az egész vagyonát valamilyen nemes univer -
zalista célra ajánlja fel, hanem a gyermekeiről is gondoskodnia kell. Nem
hiszem, hogy erkölcsi szempontból helyes lenne az az érvelés, mely sze-
rint a világ éhezőinek nagyobb szükségük van erre a pénzre, mint az
illető gyermekeinek, akik az európai jómódban nőttek fel. Úgy vélem,
a morális univerzalizmus minden képviselőjének egyensúlyt kell te-
remtenie egyetemes és részleges kötelezettségei között. Így a migráci-
ós politika területén is. Az államoknak nemcsak azokkal szemben
vannak kötelességeik, akik a határaikon kívülről érkeznek, hanem nagy-
mértékben azokkal szemben is, akik a határaikon belül élnek, s komp-
romisszumot kell kötniük a segítségre szorulók és saját polgáraik érdekei
között. A szent hatalma című könyvemnek egyik fontos témája, hogy a
morális univerzalizmus nem olt ki minden részleges kötelességet.

Igen, a történelem nagy részével kapcsolatban valóban így van. Ám
a 18. századtól Európában a szekuláris természetű morális univer-
zalizmus különböző formái is kialakultak, amelyek pontosan a mo-
rális univerzalizmusra hivatkozva szembefordultak bizonyos val-
lási hagyományokkal. Vegyük például Kantot, aki a legjellegzetesebb
alakja ennek a fajta filozófiának: Kant még keresztény, de olyan gon-
dolatmenetet dolgoz ki, amely nem a kereszténységre alapozza a mo-
rális univerzalizmust, hanem, éppen ellenkezőleg, az erkölcsfilo-
zófiára alapozza a vallásfilozófiát. Kant nyomán aztán mások is
szekuláris természetű morális univerzalizmust dolgoznak ki, például
Jürgen Habermas, aki úgy véli, hogy csak úgy képviselheti követ-
kezetesen a morális univerzalizmust, ha távolságot tart a vallási ha-
gyományoktól.

Talán lehet mondani ilyesmit, de óvatosabb lennék, és feltenném azt
a kérdést, hogy voltak-e egyáltalán vallásháborúk Európában. Le-
határolt értelmezését adjuk például a harmincéves háborúnak, ha vallás -
háborúnak nevezzük. Ennél ugyanis sokkal összetettebb volt. A vallás
is szerepet játszott benne, de a vallási szempontot sokszor figyelmen
kívül is hagyták az európai hatalmak, ha ellentétes volt az érdekeik-
 kel. A vallásháború inkább csak a 18. században kialakult utólagos
értelmezésnek tekinthető.

Soha nem állítottam, hogy a vallás visszatérése várható, egyszerűen
azért, mert azt állítom, hogy soha nem is tűnt el. Különbséget kell ten-
nünk a vallásra irányuló nyilvános figyelem fokozódása és a vallásosság
területén lejátszódó konkrét folyamatok között. Ez két különböző do-
log. Lehet, hogy a nyilvánosságban egyszer csak nagyobb mértékű ér-
deklődés észlelhető a vallás kérdésköre iránt, de ennek nincsenek mér-
hető következményei a vallásgyakorlás terén: nem járnak többen

más fölé helyezi, való-
jában olyan állapotba
csúszik vissza, ame-
lyen a tengelykori kul-
túrák már túlléptek?

Elméleti síkon ezt talán
úgy is megfogalmaz-
hatnánk, hogy a mo-
 rális univerzalizmust
min denki csak egy meg-
határozott hagyomány
követőjeként képvisel-
heti.

Lehet, hogy e folyamat
kialakulásában a vallás-
háborúk is hibásak vol-
tak, hiszen ezek után
úgy tűnt, hogy a vallás-
ra már semmiféle egysé-
get nem lehet alapozni.

A tengelykor másik ösz-
szetevőjét, ahogyan em-
lítette, a transzcenden-
cia eszméje jelenti. Ha
az ember azt a számta-
lan egyházi elismerést
látja, amelyben Ön szo-
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templomba, és nem vesznek részt többen a különböző találkozókon.
Hosszabb távon azonban rendszerint már van összefüggés a két té-
nyező között. Én olyan szemléletmódot képviselek, amelyet a vallás
politikai szociológiájának nevezek. Úgy vélem, abból a szempontból,
hogy az emberek tagjai akarnak-e lenni valamely egyháznak vagy val-
lási közösségnek, döntő jelentősége van annak, hogy azonosulni tud-
nak-e az adott közösség egészével. Nem böngészik végig a különböző
katekizmusokat, hogy eldöntsék, hová tartozzanak, hanem valami-
képpen az egész közösséget tartják szem előtt. Ezért ha valamely egy-
házról visszás kép él a köztudatban, annak negatív következményei
lehetnek, ha vonzó kép, annak pozitívak. Nem tudjuk, hogy milyen
hatása lesz majd annak a vallás iránti felfokozott érdeklődésnek, amely
Nyugat-Európában tapasztalható, de biztos, hogy kulturális és poli-
tikai tényezők is jelentős szerepet játszanak e téren.

Nem. A posztszekularitás is olyan fogalom, amely újabban igen divatos
lett, de borzasztóan homályos a tartalma. Ha azt fejezi ki, hogy véget
ért az a kor, amelyben a szekuláris gondolkodásmódnak egyedural-
ma volt, akkor, azt hiszem, téves, vagyis nem állja meg a helyét az a
kronológiai megállapítás, amelyet a poszt előtag kifejez. Azt persze el
kell ismernünk, hogy megnövekedett a vallás iránti érdeklődés, aho-
gyan azt is, hogy egyes gondolkodók érdekes önkorrekciót hajtanak
végre, például Jürgen Habermas, aki ma már nem a szekuláris gon-
dolkodásnak az a meglehetősen militáns szószólója, aki 1980-ban meg-
jelent főművében, A kommunikatív cselekvés elméletében volt, hanem fon-
tosnak tartja a hívők és a nem hívők közötti konstruktív párbeszédet,
bár a vallásos hitet továbbra is elég torzan mutatja be. A végső ítéle-
tet azonban el kell halasztanunk, míg meg nem jelenik Habermas val-
lásról írt nagy műve, amely nagyjából egy év múlva várható, és már
most óriási várakozás előzi meg.

Természetesen a szekularizálódást is alapvető jelenségnek tartom,
s nagyon is tudatában vagyok annak, milyen hallatlan mértékben sze-
kularizált például Berlin, ahol élek. Már a 19. században a világ egyik
legszekularizáltabb városa volt, és a jelennel kapcsolatban millió olyan
történetet tudnék mesélni, amely azt tükrözi, milyen méreteket ölt
errefele a vallás eltűnése. Egyszer vasárnap délelőtt a feleségem az
autónkhoz sétált, hogy misére menjen, találkozott egy ismerősével,
aki megkérdezte, hová tart, s amikor azt hallotta, hogy templomba,
így kiáltott fel: tényleg, van ott ma valamilyen rendezvény? Nem úgy
reagált, hogy ő történetesen nem megy, hanem arról sem volt fogalma,
hogy vasárnaponként mi történik a templomokban. Azt hiszem te-
hát, pontosan tudom, hogy milyen mértékű a szekularizálódás a nyu-
gati világban.

Inkább arról beszélek, hogy a szakralizálás újabb formái akár telje-
sen szekuláris jellegűek is lehetnek. Hogy van-e összefüggés a vallá-
sos hit és a nem vallási jellegű szakralitás között, azt minden esetben
külön kell megvizsgálni, például azt, hogy összefügg-e egymással a

ciológus létére része-
sül, az a benyomása,
mintha a kereszténység
nyilvános jelentőségé-
nek védőszentjeként
tartanák számon, hi-
szen azt hangsúlyozza,
hogy a vallás a mai
társadalmakban is fon-
tos szerepet játszik.
Nem érzi úgy, mintha
a vallás visszatérésére
vonatkozó jóslatokat
várnának Öntől?

Mindenesetre Ön nem
fogadja el, hogy a nyu-
gati társadalmak poszt -
szekulárisnak minősít-
hetők.

Ami a szekularizálódást
illeti, Ön mintha főként
nem erről, nem a vallá-
sos hit hanyatlásáról be-
szélne, hanem arról,
hogy a nyugati emberek
a vallási tartalmak he-
lyett új jelenségeket kez-
denek szentnek tartani
(szak ralizálni), például
az emberi személyt vagy
a sajtószabadságot. Van-
e mégis összefüggés a
vallásos hit hanyat lása és
a szakra lizálás új meg-
nyilvánulásai között?
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nemzet szakralizálása és a vallás. A nacionalizmus történetén belül or-
szágonként óriási különbségek vannak ezzel az összefüggéssel kap-
csolatban. Bizonyos országokban a nacionalizmus valóban a vallás he-
lyébe lép, más országokban viszont a vallás az egyik forrása lesz a
nacionalizmusnak. Általános megállapításokra tehát nincs módunk.
A cseh nacionalizmus túlnyomórészt katolikusellenes, a horvát nacio -
nalizmus azonban katolikus kötődésű. Úgy vélem, hogy ezekre az ösz-
szefüggésekre magyarázatot tudunk adni, mégpedig éppen a vallás
politikai szociológiájának segítségével, azaz megvizsgálva, hogy az egyes
vallási közösségek miként viszonyulnak például a nemzeti kérdéshez
a történelem egy-egy szakaszában.

Ami az emberi személy szakralizálását illeti, amelyről az emberi jo-
gok történetével foglalkozó könyvemben beszélek, bizonyos esetek-
ben meghatározott vallási hagyományokból nő ki, más esetekben vi-
szont éppen hogy a vallás ellenében megy végbe. A katolikus egyház
1791-ben elítélte az emberi jogokat, mert úgy vélte, hogy a francia for-
radalom törekvései fejeződnek ki bennük, azaz szekuláris forrásból ered-
nek, a huszadik században viszont már nemcsak hogy nem tartotta el-
ítélésre méltónak őket, hanem saját vallási hagyományának hiteles
kifejeződéseit ismerte fel bennük.

Így van, David Martin valóban fontos szerepet játszik a gondolko-
dásomban. Idén megjelent a szerkesztésemben egy tanulmánykö-
tet, amely David Martin munkásságát bemutató írásokat tartalmaz,
s ebben én Martin politikai vallásszociológiájáról írok. Martin azt
mondta, hogy ez a kifejezés soha nem jutott volna eszébe önmagá-
val kapcsolatban, de pontosnak tartja. Sajnos David Martin nem any-
nyira ismert, mint Charles Taylor és Robert Bellah, pedig a szelle-
mi nívó szempontjából semmivel nem marad el tőlük.

Összességében helyesen fogalmazza meg, amit gondolok. De nagyon
fontos, hogy pontosan értsék, amiről beszélek. Élesen megkülönböz-
tetem egymástól a szakralizálást és a vallást. A szakralizálás valóban
általános emberi jelenség (A szent hatalma című könyvemben külön al-
fejezetben foglalkozom vele). Ki merem jelenteni, hogy az ember éle-
tében szükségképpen bekövetkeznek olyan tapasztalatok, amelyeket
Max Weber nem hétköznapi tapasztalatnak nevezett. Ha pedig szert tesz-
nek ilyen tapasztalatokra, úgy is beszámolhatnak róluk, hogy túllép-
tek saját magukon, felülmúlták saját magukat. Szubjektíve azt élik át,
hogy olyan erővel találkoznak, amely megragadja őket, majd ezt az erőt
azon szituáció valamely összetevőjének tulajdonítják, amelyben szert
tettek erre a megragadó tapasztalatra, s ebből fakad, hogy bizonyos je-
lenségeket szentnek tartanak. A vallások arra tesznek kísérletet, hogy
gondolati rendszerbe foglalják, társas keretekbe foglalják, s rítusok se-
gítségével az újabb nemzedékeknek továbbadják ezeket a jelenségeket.
Csakhogy a 17. század végétől Európában egyre többen eltávolodnak
a vallástól, miközben a vallástól eltávolodva magától a szentségtől és
a szakralizálástól nem lesznek függetlenek, csak éppen annak bizonyos

Ezekre a vallás nyu-
gati sorsa mögött hú-
zódó politikai ténye-
zőkre mintha David
Martin kezdett volna
rávilágítani bő fél év-
századdal ezelőtt.

A szakralizálás azért is
fontos Önnél, mert az
ember önfelülmúlási
tapasztalataival függ
össze. Ha az ember át-
éli, hogy túllép önma-
gán, akkor hajlamos
szentnek tartani azt,
ami kiváltotta ezt a ta-
pasztalatot. Ennek ér-
telmében tehát a szent-
ség általános emberi
jelenségnek tekinten-
dő. Ön a vallást is az
önfelülmúlás tapasz-
talatával magyarázza,
s ezért úgy tűnhet,
hogy csak az önfelül-
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formáitól szakadnak el, s ezért kijelenthetik magukról, hogy nem val-
lásosak. A legkevésbé sem szeretnék olyan elméletet kidolgozni, amely
vallásosnak nyilvánít olyan embereket, akik egészen egyértelműen nem
tartják vallásosnak magukat. Ilyesmivel gyakran találkozunk, például
azoknál, akik szerint a vallás alapvető igénye az embernek, s aki most
éppen nem vallásos, később majd biztosan jobb belátásra fog térni. Ször-
nyűnek tartom az ilyesmit. Annak viszont van értelme, hogy felhívjuk
az emberek figyelmét arra, hogy bizonyos gondolkodókat hősnek nyil-
vánítanak, vagy önmagukra nézve sérthetetlennek tartanak bizonyos
gondolati tartalmakat. Ha valaki azt mondja, hogy ez a viszonyulás nem
jelölhető a szakralitás fogalmával, hát akkor válasszunk másikat, pél-
dául a sérthetetlenséget, amely egyébként a német alkotmányból
származik. A dolog iróniája, hogy a vallástudományban a sérthetetlenség
pontosan a szent tárgyak ismérvének számít.

Az illető természetesen tévedne. A szakralitás nálam ugyanis nem fel-
tétlenül pozitív fogalom. Mao Ce-tungot is szakralizálják, de ennek sem-
miféle pozitív normatív tartalma nincsen. Én a szakralitás fogalmából
kiindulva jutok el a transzcendencia fogalmához. És pozitív normatív
tartalma nálam a transzcendenciának, illetve a korábban említett mo-
rális univerzalizmusnak van. Más szóval a transzcendenciát nélkülöző
vallásoknak és a morális univerzalizmust nélkülöző szekuláris érték-
rendszereknek nem tulajdonítok normatív jelentőséget. Adolog lénye-
gét tekintve egy szekuláris jellegű morális univerzalizmust képviselő em-
ber közelebb áll hozzám, mint egy olyan vallásos ember, aki nem képvisel
morális univerzalizmust és nem számol a transzcendenciával.

Pontosan. Ezért is szoktam úgy fogalmazni Marx nyomán, hogy mo-
rális univerzalizmust képviselő vallásos és nem vallásos emberek —
egyesüljetek! Szálljatok szembe a vallásos és nem vallásos jellegű mo-
rális partikularistákkal!

Azzal, hogy a tapasztalatainkat ki is kell fejeznünk. Tegyük fel, valaki
sétát tesz az erdőben, csupa lelkesedés, s mélyen átéli, mennyire egy a
természettel. Ez a tapasztalat azonban még nem reflektált. Talán eufó-
rikus hangulatba kerül, s átéli, amit Freud óceáni érzésnek nevezett. Úgy
érzi, megnyugtatóan beágyazódik a környező világba, fellélegzik a tes-
te, és az egész nagyon örömteli számára. Ha azonban ki akarja fejez-
ni, amit átélt, rendszerint olyan eszközöket használ, amelyeket a saját
kultúrája bocsát rendelkezésre: vallási hagyományokból származnak,
vagy az adott kultúra esztétikai eszköztárához tartoznak, és a kettő per-
sze nem is független egymástól. Azt mondhatja például: Istenem, kö-
szönöm neked ezt a szép teremtett világot. Vagy ha német emberről van
szó, elszavalhatja Eichendorff egyik erdőről szóló romantikus költe-
ményét, és hát Eichendorff igen katolikus érzületű volt, vagyis az esz-
tétika és a vallás megint csak nem független egymástól ebben az eset-
ben. Olyan emberek is vannak, akik úgy érzik, hogy a saját vallási vagy
esztétikai hagyományaikban nincsenek megfelelő eszközök a tapasz-

múlás és az antropoló-
giai értelemben vett
szentség egyik alesete-
ként fogja fel. Valóban
levezethető azonban a
vallás az általános em-
beri jelenségnek tekin-
tett szakralitásból?

De mi lenne, ha vala-
ki pontosan ettől az
értelmezéstől féltené a
kereszténységet, s úgy
vélné, hogy Ön szerint
a vallás eltűnése nem
lenne tragikus, hiszen
a hozzá képest alapve-
tőbb szakralitás akkor
is megmaradna?

Akkor tehát Ön nem a
vallásosság szerint,
hanem máshol húzza
meg a határokat.

Az értékek keletke-
zése című könyvében
az önfelülmúlás ta-
pasztalataiból vezeti le
az értékeket. Ha azon-
ban a tapasztalataink
ennyire szubjektívek,
mivel magyarázható,
hogy erkölcsi kozmo-
szunk és egész társa-
dalmunk nem esik szét
szubjektív töredékekre?
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talataik kifejezésére, s ezért más kulturális, vallási és esztétikai hagyo-
mányok kifejezőeszközeihez nyúlnak, például a japán haikuhoz vagy
a fák szakralizálását tanúsító hindu hagyományokhoz. Mindenesetre
senki sem állítja, hogy saját maga találja ki ezeket a kifejezési eszközö-
ket. Ha mégis képes ilyesmire, akkor nagy költővel vagy vallásalapí-
tóval van dolgunk. Mivel pedig ilyen kifejezőeszközöket használunk,
soha nem vagyunk egyedül, amikor tapasztalatokra teszünk szert.
A kifejezés maga is része a tapasztalatnak, s összeköt minket mások-
kal. Ezért állítható, hogy a kultúrák nem teljesen különböző egyéni ta-
pasztalatokból álló egyvelegek, hanem a tapasztalatok és az azokat ki-
fejező eszközök eleve összekovácsolják őket. A kifejezésmód ugyanis
hatással van magára a tapasztalatra, amelyre szert teszünk, s minden
tapasztalatba meghatározott elvárásokkal, a lehetséges tapasztalatokat
érintő előzetes feltételezésekkel bocsátkozunk. A németek például töb-
bet kirándulnak, mint az olaszok, ami persze a német romantika tör-
ténetével függ össze. Berlinben vasárnaponként ezrével sétálnak ki az
emberek az erdőbe, mintha kötelességük lenne. Természetesen nem kö-
telességük, de él a körükben egy ilyen mélyen gyökerező kulturális meg-
szokottság, és szívesen azonosulnak is ezzel a szereppel. Svédország-
ban ugyanígy. Amikor azonban Olaszországban kirándulni megyek, az
emberek megmosolyognak, mert nem értik, mi oka lehet bárkinek gya-
logszerrel elmenni egyik pontból a másikba.

Ez így van, és ez nagyon fontos. Az Ön által is említett könyvemben,
Az értékek keletkezésében, ahol először foglalkoztam a kérdéssel, hajla-
mos voltam csak ezekkel az úgynevezett lelkesült tapasztalatokkal, az
önfelülmúlás tapasztalataival számot vetni, ami nem volt helyes. Ezért
későbbi könyveimben már olyan tapasztalatokkal is foglalkozom, ame-
lyek során az emberek félelmet élnek át és erőszak áldozatai lesznek.
Az ilyen tapasztalatok ugyanolyan fontosak, mint a „lelkesültek”.

A kifejezésnek mindenképpen jelszerűnek vagy szimbolikusnak kell
lennie. Nincs olyan kifejezésmód, amely ne lenne legalább — ahogy
az angol nyelv mondja — enacting, vagyis ne játszana el, ne jeleníte-
ne meg utólag, ne utánozna valamit, s ebben az értelemben ne lenne
szimbolikus jellegű. Egy kép ugyanúgy kifejezhet valamely szubjektív
tapasztalatot, mint a szavak, de a nyelvi formáknál nem a racionális
és a diszkurzív kifejezésmód az elsődleges (ilyen is lehetséges persze,
kijelenthetjük például, hogy meghatározott tapasztalataink alkalmá-
val ismertünk fel bizonyos igazságokat), hanem a költői és az elbeszélő
forma. Egy-egy költői képpel átfogóan kifejezhetjük, amit átéltünk, vagy
éppen elbeszéléshez folyamodva mutatjuk be, hogy mit tettünk és
mennyire meglepő dolgok történtek velünk.

A kereszténység és az értékek összefüggését nem tagadom, de nem sze-
retném, ha a kereszténység valamiféle értékrendszernek tűnne. Ha ér-
tékrendszeren olyan racionális tételek rendszerét értjük, amelyek meg-
mondják, hogy mi a jó és mi a rossz, mit kell tennünk és mit kell

Olyan tapasztalatok
is vannak azonban,
amelyek megrázóak, és
minden előzetes elvá-
rásunkat lerombolják.

Ami a tapasztalatok
kifejezését illeti, nyil-
ván nem csupán nyel-
vi formákkal számol-
hatunk.

Ha már a tapasztala-
tokról és az értékekről
beszélünk, óhatatlanul
adódik a kérdés, hogy
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kerülnünk, akkor a vallást értékrendszerként felfogva elhibázzuk a val-
lási hagyományok lényegét, értelmezésem szerint a vallási hagyo-
mányokat ugyanis alapvetően tapasztalatok, szimbolikus formák és
elbeszélések alkotják. Egy keresztény ember például teljes lényével vi-
szonyul Jézus Krisztushoz, s ez a viszony nem egyenértékű valami-
lyen tétel elfogadásával, hanem azt jelenti, hogy teljes valójában azo-
nosul egy személlyel, akit az evangéliumok elbeszélések formájában
ismertetnek meg. Ezért szeretném megóvni a kereszténységet attól, hogy
olyan tételek rendszerének tűnjön, amelyeket az embernek el kell fo-
gadnia vagy el kell utasítania. Egyáltalán nem akarok persze kitérni
az olyan kérdések elől, mint hogy mit kell tenniük a keresztényeknek,
de az ilyen kérdéseket a keresztény létezés átfogó jellege, a bibliai el-
beszélések vagy szimbolikus formák (például a kereszt) alapján kell
megközelítenünk.

Igen, de nem feleltethető meg az érvelő jellegű, elvont racionalitás-
nak. Nagyon fontosnak tartom, hogy megőrizzük azt a „szintet”, ahol
az elbeszélések mozognak. Jellemző módon Jürgen Habermas pél-
dául azokban a szövegeiben, amelyekben először beszél a tengely-
korról, azt fejtegeti, hogy a zsidó vallásra jellemző narrativitást eb-
ben a korban felváltotta az érvelő, kritikai racionalitás. Azt fejtegeti
tehát, hogy a racionalitás az elbeszélés helyébe lépett, nem pedig azt
a gondolatot fogalmazza meg, hogy a kritikai racionalitással ugyan
valóban új és fontos dolog jelent meg a színen (mert az a kérdés is
lényeges, hogy igaz-e egy-egy elbeszélés), de ennek a következmé-
nye, hogy az elbeszélés jobb és érettebb formái válnak lehetséges-
sé, nem pedig az, hogy az egyik felváltja a másikat.

Mindenekelőtt azt mondanám, hogy egyáltalán nem vagyok annyira
pesszimista, mint oly sokat egyházi körökben, főként Németországban.
Még számos püspök is azt sugározza magából, hogy a kereszténység ügye
elveszett. Az egyik püspök például nemrég így panaszkodott nekem:
ó, jaj, Joas úr, mi mindent megpróbáltunk, de nincs segítség, egyszerű-
en tudomásul kell vennünk, hogy ez van. Mi lett volna, ha Szent Pálból
is ilyen hangulat áradt volna, s azon siránkozik, hogy jaj, állandóan csak
egyik földközi-tengeri kikötővárosból a másikba hajózom, de úgysem
lesz semmi az egészből… Így tényleg nem is lett volna semmi. Nemcsak
úgy általánosságban bírálom ezt a hozzáállást, de úgy vélem, empiri-
kus okaink is vannak arra, hogy nagy bizalommal tekintsünk előre. Azt
hiszem, egyrészt az Európába bevándorló keresztények is óriási hatás-
sal vannak az európai kereszténységre, másrészt Délkelet-Ázsiában szin-
tén nagy ütemben felfelé ível a kereszténység helyzete. A katolikus egy-
házban át fognak helyeződni a súlypontok, az Európán kívüli területek
fontosabbak lesznek (ez a folyamat az anglikán egyházban már évtize-
dekkel ezelőtt lejátszódott). Végül pedig, bár ez már nem empirikus ala-
pú kijelentés, meggyőződésem szerint a keresztény üzenet olyan jelle-
gű, hogy mindig lesz ereje arra késztetni embereket, hogy meghallgassák.
Éppen ezért nem is vagyok pesszimista a jövővel kapcsolatban.

bár Ön sokféle értékről
beszél, miért tartja el-
hibázottnak a keresz-
tény értékek fogalmát?

Az elbeszélés azonban
maga is az egyik for-
mája a racionalitásnak,
nem pedig ellentétes
vele.

Végül már csak arról
szeretném kérdezni,
hogy miként látja a
vallás jövőjét Európá-
ban. Rengeteg pozitív
várakozás és hatalmas
rezignáció tapasztal-
ható e téren.
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