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Mások szenvedésének emlékezete

Amit a kereszténység elmond 
Istenről, azzal egészen meghatározott emlékezés fonódik össze  
Röviden memoria passionisnak nevezem  Hogy mire gondolok?

Ahogyan a bibliai hagyományok Istenről beszélnek, abban 
szemlátomást a szenvedés iránti érzékenység tükröződik, úgy 
beszélnek ugyanis, hogy szavaikat alapvetően „megtöri” az épp-
úgy megválaszolhatatlan, mint feledhetetlen teodiceai kérdés  A 
bibliai beszédmód nem válaszból kínál túl sokat, hanem kérdés-
ből szegez túl sokat eleve kész válaszainknak; olyan beszédmód, 
amely nem egyszerűen a győztesek történetének, hanem elsőd-
legesen szenvedéstörténetnek tekinti a történelmet, s ezért törté-
nelmi szempontból a memoria passionisban összpontosul, amely 
nélkül a keresztény memoria resurrectionis is győzelmi mítosszá 
torzulna 

A kereszténység mások szenvedésére érzékeny monoteiz-
musa elevenen érintkezik azzal a ma széles körben vita tárgyát 
képező kérdéskörrel, amelynek tárgya, hogy milyen lehetősé-
gei, határai és veszélyei vannak az egyetemes erkölcsnek és az 
univerzalista szemléletmódú etikának  Létezik-e egyetemes fe-
lelősség, létezik-e ilyen felelősség Európa, az univerzalista lá-
tásmód bölcsőjéül szolgáló Európa mindenütt felpanaszolt és 
kétségkívül egyre nyilvánvalóbbá váló erkölcsi kimerülése kö-
zepette? 

A bibliai hagyományokban, amelyeket az Istenről beszélő ke-
reszténység követ, jelen van az egyetemes felelősség sajátos for-
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mája  Csakhogy ez az egyetemes felelősség elsődlegesen nem a 
bűn és az elégtelenség egyetemességét veszi alapul, hanem a vi-
lágban létező szenvedés egyetemességét  Jézus elsősorban nem 
a másik bűnét, hanem a másik szenvedését vette észre  Bűnnek 
mindenekelőtt azt tartotta, ha valaki nem hajlandó részt venni 
a másik szenvedésében, nem hajlandó túlemelni tekintetét saját 
szenvedéstörténetének látóhatárán, ha (ahogyan később Ágos-
ton mondta) „önmagára hajlik vissza a szíve”, s kiszolgáltatottá 
válik a teremtmény titkos nárcizmusának  

Ily módon a szenvedés emlékezete azért lesz egyetemes fele-
lősség alapja, mert általa az ember a másik szenvedését, az ide-
genek szenvedését és – feltétlenül bibliai horizonton – még az 
ellenség szenvedését is tekintetbe veszi, s nem feledkezik meg 
róla, amikor felméri saját szenvedéstörténetét  Mások szenvedé-
sének emlékezete nemcsak az egyidejű emberi egyetértés, az egy 
időben élő emberek közötti kommunikáció erkölcsi alapja, ha-
nem világunk diakrón politikai tájának mélyére is hatol  Ezzel 
kapcsolatban persze többféle példa említhető, éppúgy ismert az 
emlékekből fakadó háború, mint az emlékekből eredő béke je-
lensége 

Az egykori Jugoszláviában a szenvedés emlékezete egy egész 
nemzet halotti leple lett, és kivétel nélkül elfojtotta az etniku-
mok közötti egyetértésre tett összes kísérletet  Ebben az esetben 
az egyes népek csak saját szenvedéstörténetükre emlékeztek, s 
ezért kizárólag önmagukra visszahajló memoria passionisuk nem 
tudott az egyetértés és a béke eszköze lenni, hanem ellenségeske-
dést, gyűlöletet és erőszakot szított  Remélhetőleg másként ala-
kul majd Izrael és a palesztinok kapcsolata  Tudom, hogy az ezen 
az alapon keresett megegyezés rendkívül törékeny, hatalmas ál-
dozatokat követel és fog még követelni  De nem lesz-e példaérté-
kű formája annak az egyetemes felelősségnek, amelyet nem tota-
litárius igények vezérelnek (és egyébiránt nem is a szenvedéstől 
függetlenedő társadalom totalitarizmusa)?

A kölcsönös felelősségvállalás jegyében álló univerzaliz-
mus nem a népek és a kultúrák között nagy fáradsággal kial-
kudott minimális konszenzus alapján születik meg (ahogyan a 
„világéthosz” és a „világkultúra” körül folyó vitákban gyakran 
feltételezni szokás); nem olyan konszenzusból fakad, amelyben 
az egyetértésre jutó felek végül valószínűleg nem is ismerné-
nek rá magukra  Ha megszületik egyáltalán, hát olyan alapvető 
konszenzus talaján születik meg, amelyet folyamatosan ki kell 
küzdeni a népek és a kultúrák között, és amelyet szüntelenül ve-
szélyek fenyegetnek  Létezik ugyanis olyan tekintély, amelyet 
valamennyi nagy kultúra és vallás elismer, és semmilyen tekin-
télyen gyakorolt bírálat nem tesz érvénytelenné: a szenvedők te-
kintélye  A szenvedők tekintélye nem készíthető elő hermene-
utikai eszközökkel és nem biztosítható diszkurzív úton  Előbb 
követel engedelmességet, mint megértést  Erről a tekintélyről 
már nem lehet vitát nyitni, és senki sem teheti meg, hogy er-
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kölcsi elvekre hivatkozva nem teljesíti a parancsát, például nem 
állíthatja, hogy összeegyeztethetetlen a saját „autonómiájával”  
Így tekintve a mások szenvedésével való szembesülés lényegé-
ben „kivételes állapot”, amely nem átmeneti jelleggel eligazí-
tást nyújtó általánosabb szabályokon alapul  Én, a keresztény 
teológus ezt a tekintélyt tartom az egyetlen olyan tekintélynek, 
amelyben minden ember számára megnyilvánul a világban az 
ítélő Isten tekintélye  A vele szemben tanúsított engedelmesség-
ben ölt alakot az erkölcsi lelkiismeret; amit pedig a lelkiismeret 
hangjának nevezünk, az nem más, mint a mások szenvedésének 
betörésére adott reakciónk 

Mások szenvedésének tiszteletben tartása minden nagy kul-
túrának alapvető feltétele (bár, ahogyan Walter Benjamin vélte, 
mindegyik elegyedik némileg barbársággal)  És mások szen-
vedésének nyelvi kifejezése előfeltétele minden univerzalista 
igénynek, így annak is, amit a kereszténység elmond Istenről  
Ezért pedig lehetséges, hogy a memoria passionis „gyenge”, azaz 
mindig veszélyeztetett kategóriája messzebb ér el, mint a teoló-
giai gondolkodásforma, amelyben végül mindig csak egyetlen 
meghatározott kultúra, mégpedig a nyugati-európai kultúra kör-
körös önértelmezése képződik le és fejeződik ki; azé a kultúráé, 
amely bár univerzalista irányultságú, mindig is nehezére esett, 
hogy más kultúrák tapasztalati és gondolati világára is szeme 
legyen  Úgy vélem, a szenvedők tekintélyének elismerése révén 
a monoteista vallások például kapcsolatot tudnának létesíteni a 
keleti vallásokkal és kultúrákkal  Ily módon pedig el tudnák há-
rítani azt az ellenvetést, mely szerint végső soron csak rendkívül 
eltérő, sőt ellentétes felfogások léteznek az emberi méltóságról, s 
ezért az emberi jogokról is  E téren szemlátomást olyan lehetőség 
nyílik a kultúrák közötti konszenzusra, amely megelőzi az ideo-
lógiai ellentéteket és a politikai világokat 

*

Az Istenről szóló bibliai üzenet az időt állítja középpontba, az 
idő határponthoz rendeltségéről beszél; arról, hogy az időnek 
lesz végső kifutása  A bibliai üzenet egy elsődlegesen emléke-
zetvezérelt, egy elsősorban anamnetikus kultúrában fogalmazó-
dik meg  Az Isten haláláról megfogalmazott üzenet végpont nél-
küli időről szól, s a felejtés jegyében álló kultúrában, kulturális 
amnéziában fejeződik ki  Hát nem ilyen kulturális amnéziában 
szenvedő kor felé sodródunk, amelyben fokozatosan eltűnnek a 
hagyományvezérelt vallások és világnézetek?

A mások szenvedésére való emlékezés csak törékeny kategó-
ria lehet egy olyan korban, amikor az emberek úgy vélik, hogy 
már csak a felejtés fegyverével, az amnézia páncéljával tudják 
felvértezni magukat a folyamatosan áradó szenvedéstörténetek-
kel és rémtettekkel szemben: tegnap Auschwitz, ma Bosznia és 
Ruanda – és holnap? De még ez a felejtés sincs következmények 



nélkül  Az „Auschwitz utáni” helyzetben például mindig külö-
nösen mélyen érintett és nyugtalanított azok boldogtalansága és 
kétségbeesése, akik túlélték a katasztrófát  Mennyi szótlan bol-
dogtalanság, hány öngyilkosság!

Az egyház viszont a maga intézményes valóságában első-
sorban feltorlódott emlékezés, hosszú távú emlékezet, „elefánt-
memória”, amelyben sok minden, túlságosan sok minden van 
felhalmozva, felszabadító és terhet jelentő tartalmak egyaránt  
A teológia sem semleges megfigyelői helyzetben van, nem az 
egyház emlékezetén kívül vagy fölötte helyezkedik el, hanem 
az egyház emlékezetéből táplálkozik  Csak azért viszonyulhat 
hozzá kritikai igénnyel, mert folyamatosan meg kell vizsgálnia, 
hogy mennyiben válik mások szenvedésének emlékezetévé az 
egyház által képviselt krisztusi emlékezés  

(Görföl Tibor fordítása)
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