
Görföl Tibor

A múlt lezáratlansága

Johann Baptist Metz és a szenvedők emlékezete

Johann Baptist Metz számára 
igen emlékezetes volt 2008-ban tett budapesti látogatása, nem-
csak azért, mert zsúfolásig megtelt előadóteremben beszélhetett 
Memoria passionis című könyvéről, hanem azért is, mivel vasár-
nap hiába állt be a szentáldozáshoz járulók sorába, egy szeren-
csétlen félreértés következtében a miséző pap nem volt hajlandó 
kinyújtott kezébe helyezni az eucharisztiát  „Megfagyott a leve-
gő”, mondta később, majd némi gondolkodás után hozzátette: 
„lehet, hogy ilyen hideg van a pokolban”  Soha életében nem ke-
rült még ilyen helyzetbe, de a fagyos emléket később felolvasz-
totta, hogy sokak részéről őszinte és mély érdeklődést tapasztalt 
gondolkodása iránt  

A rendhagyó esemény nem is tűnik annyira különlegesnek 
egész rendhagyó életútjához és egész rendhagyó teológiai élet-
művéhez képest  Metz azok közé a gondolkodók közé tartozik 
(és mely igazán nagy gondolkodó ne lenne ilyen), akiknek egyet-
len nagy gondolatuk van, s egész életükben annak árnyalatait 
és következményeit bontják ki  Kellett ugyan néhány év ahhoz, 
hogy a kezdeti kísérletek után formát öltsön a metzi teológiá-
ban a szenvedők emlékezetének eszméje, de miután megjelent 
a színen, sötét napként kezdte uralni azt a kiáltásokból szőtt tá-
jat, amelyet maga előtt látott  A katolikus teológiában egészen 
egyedülálló, ahogyan egybekapcsolta az egyetemes történelem 
gondolatának megőrzési igényét, a keresztény hit magánszférá-
ba nem zárkózó nyilvános jelenlétének sürgetését és a racionali-
tás újfajta megvilágítására irányuló törekvést  A három területet 
a múltbeli szenvedőkre irányuló emlékezés kapcsolja össze, és 
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mindháromnak a múltbeli szenvedők emlékezete alkotja a belső 
középpontját  Egységes elnevezésüket pedig az új politikai teo-
lógia elnevezésben kapták meg 

Szellemi életútjának rendhagyó kibontakozását mi sem ta-
núsítja jobban, mint hogy szellemi forrásaihoz egyaránt hozzá-
tartozott Carl Schmitt, a politikai filozófia „sötét géniusza” és 
Theodor W  Adorno, aki egy időben katedrát is próbált szerezni 
neki Frankfurtban; vitapartnerei között egyenrangú helyet fog-
lalt el Karl Rahner és Jürgen Habermas; s írásba foglalt beszél-
getéseiben partnerként éppúgy feltűnik Elie Wiesel, mint Joseph 
Ratzinger  Teológiáját Metz új politikai teológiának nevezte el, 
egyrészt azért, hogy megkülönböztesse Carl Schmitt rossz hírű 
politikai teológiájától, másrészt azért, hogy a kereszténység és a 
pártprogramokhoz kötődő politika kínos összefonódásai helyett 
pontosan a politikai programoktól függetlenítse az intézményes 
kereszténységet, azzal együtt, hogy újra politikaivá teszi, azaz 
kiemeli a magánélet köréből (deprivatizálja), s megvilágítja kéz-
zelfogható társadalmi jelentőségét  Az így értett politikum maga 
a társadalmi valóság, amelynek elharapódzó embertelensége, a 
konkrét ember iránt érzéketlen mechanizmusa, az idő látszóla-
gos végtelenségét feltételező fejlődésmámora az ember méltósá-
gát megmenteni képes tényezőért kiált  És pontosan ezt a ténye-
zőt fedezi fel a metzi gondolkodás a szenvedők tekintélyében 

Az új politikai teológia ellen kíván szegülni a leegyszerűsí-
téseknek, meg akarja akasztani azokat a megfelező eljárásokat, 
amelyek az egész európai gondolkodást, kultúrát és társadalmi 
életet fenyegetik  Vétkesen megfelezzük a történelmet, mond-
ja Metz, ha csupán a győztesek diadalmasan előrenyomuló si-
kertörténetének látjuk, elfeledve azokat az áldozatokat, akiket a 
mindenkor sikeresek maguk alá gyűrnek  A történelem továbbra 
is lehet még egyetemes történelem, de már csak akkor, ha szen-
vedéstörténetként jelenik meg, ha egyetemességét a szenvedés 
egyetemessége biztosítja  Szentimentális sajnálkozás nélküli ér-
zékenység kér szót e téren Metznél: a teodiceai kérdés, a szen-
vedésre vonatkozó kérdés lezáratlan intellektuális problémája 
jelent be egészen gyakorlati irányultságú igényeket  A történe-
lem megfelezésével együtt maga az istenfogalom is megfelező-
dik, figyelmeztet Metz, ha Istenhez kizárólag a szeretet fogalma 
kapcsolódik, az igazságosságé már nem  A múltbeli szenvedés 
kiáltó megoldatlansága igazságosságot követel, és pontosan ezt 
az igazságosságot ígéri a keresztény Istenbe vetett hit  Az igazsá-
gosság bibliai forrásokból táplálkozó követelménye nem engedi, 
hogy napirendre térjünk a múlt fölött, megőrzi a múlt lezáratlan-
ságának tátongó szakadékát, s egy olyan végső jóvátétel felé irá-
nyítja, amely egyedül és kizárólag Istentől várható  Semmilyen 



emberi fejlődés, semmilyen tudomány, semmilyen esztétikai ta-
pasztalat, semmilyen konszenzuális megállapodás és semmilyen 
vallási érzület nem zárhatja be a lezáratlan múlt felhasadt hiá-
tusát, amelynek nyitva kell maradnia a végső jövő, az abszolút 
jövő, az idő egészen bizonyosan elérkező végpontja iránt  És az 
emberi értelem is megfelezi magát, ha ügyet sem vet már a múlt-
beli szenvedésre, ha terveit, okfejtéseit és megegyezést kereső el-
járásait a memoria passionistól függetlenül igyekszik kidolgozni 

Ki óvott még ilyen nyomatékosan a történelem, az istenfoga-
lom és az emberi értelem vétkes megfelezésétől? Ki ruházta fel 
még ekkora erővel a történelmi szenvedők emlékezetét? Ki gon-
dolt még szüntelenül arra, hogy maga az ember embersége ero-
dálódik végzetesen, ha engedünk a megfelezés kísértésének, és 
kinek jutott még eszébe, hogy mások szenvedésének emlékezete 
nélkül olyan amnézia kezdi megszervezni az emberi együttélés 
egész tartományát, amely magának az időnek a távlatától foszt-
ja meg az európai embert? Úgy tűnik, senki  És úgy tűnik, ke-
vesen tanúsítottak érzékenységet ezek iránt a figyelmeztetések 
iránt  Talán azt is kevesen vették észre, hogy a memoria passionis 
egy olyan teológus alapvető koncepciója, akit mindenekelőtt az 
tölt el aggodalommal, hogy meg tud-e őrződni a keresztény tu-
datban Isten valódi istensége  Johann Baptist Metz úgy prófétája 
a mások szenvedését emlékezetben őrző szellemiségnek, hogy 
közben annak az Istennek a prófétája, aki nem csupán az ember 
ilyen-olyan vágyainak és törekvéseinek tükörképe, nem csupán 
megnyugtató válasz a kínzó emberi kérdésekre, mert sohasem il-
leszkedik az emberi igényekhez, és sohasem ad olyan megoldást, 
amely megnyugtatná a polgári lelkiismeretet  Az új politikai te-
ológia talán azért is maradt meg a keresztény szellem kevesek 
által felkeresett viharsarkában, mert túl élesen irányítja a figyel-
met arra, mennyire más Isten ahhoz képest, ahogyan elképzel-
ni hajlamosak vagyunk, és mennyivel inkább komolyan veszi 
az emberi szenvedést, mint amennyire mi szoktuk  Éppen ezért 
bizonyos szempontból meglepő ugyan, az életmű istentani kon-
centrációjának ismeretében mégis teljesen érthető, hogy Metz 
gyakran emlegette tisztelettel az I  vatikáni zsinatot, azt hangsú-
lyozva, hogy akkor még legalább Isten volt az elsődleges témája 
az egyház reflexiójának, nem pedig önmaga (elég arra gondol-
nunk, hogy a zsinat soha korábban és azóta sem tapasztalható 
leírást nyújtott Istenről) 

Metz szellemi alkatában ugyanakkor nyoma sincs semmiféle 
dolorizmusnak, nem fájdalmas képpel haladt végig pályájának 
fordulatokban nem szűkölködő évtizedein  A dolorizmus kísér-
tésének abból merítve tudott ellenállni, amit megtanult a bibliai 
szellemből, főként az Ószövetség imádságaiból: az Istenhez inté-
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zett kiáltásból, a panaszból, az értelmetlen szenvedés láttán fel-
törő kínzó kérdésekből és a fájdalom őszinte megfogalmazásá-
ból  Ha lenne panaszkultúrája a mai kereszténységnek, nyugodt 
szívvel tiszteletbeli védőszentjévé választhatná Johann Baptist 
Metzet  A fenntartott panasz és a fel-feltörő kiáltás nemcsak az 
ártatlanok értelmetlen szenvedésének szolgáltat igazságot, de a 
remélt és várt igazságosság igényét sem hagyja kihűlni  Ki hal-
lotta meg ezt a kiáltást? Ki merészkedett be Johann Baptist Metz 
kiáltásokból szőtt tájára? Ki volt az, aki másként kezdett tekinte-
ni miatta a világra, vagy legalábbis elhitte, hogy érdemes komo-
lyan vennie?

A maroknyi éles hallású keresztényhez meglepő kivételek is 
társultak  A legnagyobb az a Jürgen Habermas volt, aki bevallása 
szerint kizárólag Metz gondolatiságán keresztül tud utat talál-
ni a keresztény szellemiséghez  Talán feledésbe is merült volna 
Metz 1989-ben Anamnetische Vernunft (Anamnetikus racionalitás) 
címmel kiadott rövid írása, ha Habermas, akire részben utalva 
a szöveg a görög gyökerű racionális gondolkodás egyeduralmát 
és a zsidó gyökerű anamnetikus szellem hiányát rója fel az eu-
rópai hagyományoknak, fel nem veszi a kesztyűt, és elmélyülten 
foglalkozni nem kezd az emlékezet és a racionalitás viszonyá-
val: leegyszerűsítve Jeruzsálem és Athén kapcsolatának problé-
májával  Intim terület, ezért nem illik vájkálni benne, de Haber-
mas és Metz személyes barátsága önmagában is eredményezett 
ezután olyan hatásokat mindkét irányban, amelyekre sohasem 
gondolna, aki csupán kívülről szemléli a két gondolkodót  De 
kívülről sem lehet nem felfigyelni arra, hogy Jürgen Habermas 
nem sokkal a Memoria passionis megjelenése után nemcsak a fel-
támadás elvesztett reményének nyomában járó űrről beszélt, 
némi szekuláris rezignációval, de az igazságtalan szenvedésből 
feltörő kiáltást is szóvá tette, mégpedig az értelem feladatainak 
megvilágításával összefüggésében  Megérdemelné a figyelmet 
az a meggyőződés, hogy a racionalitás elvéti saját rendeltetését, 
ha nem ügyel erre a kiáltásra, és nem tudatosítja azt, „ami hiány-
zik”  Különösen termékeny lehetőségeket és ígéreteket vet fel, 
hogy Habermas talán második fő műve, a 2019 őszén megjelent 
Auch eine Geschichte der Philosophie alcíme szerint eleve a hit és 
a tudás történelmi kapcsolatrendszerét vizsgálja, s lényegében 
úgy igyekszik feltérképezni a szekuláris racionalitás kialakulá-
sát, hogy ezzel Johann Baptist Metznek is (megkésett) választ 
nyújt 

A metzi teológia eleve a szenvedés emlékezetéből fakadó 
„antitudásként” és ex memoria passionis táplálkozó „antitörté-
netként” indult útjára  Az a hiánytudás, amelyet érvényesíteni 
akar, olyan emlékezet szövetségese, amely nem tud napirendre 
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térni a múlt fölött, mert tudja, hogy a múlt lezáratlan és igazság-
szolgáltatásra vár  De nemcsak a múlt lezáratlanságának tudatát 
őrzi, hanem a határponthoz rendelt jövő távlatát is: ahogyan a 
kereszténységben a megfeszített Krisztus emlékezetén alapul a 
minden ember számára elérhető jövőbeli szabadság ígérete, úgy 
az emberiség szenvedéstörténetének emlékezete egyúttal arra a 
jövőre is emlékezik, amelyben megvalósul majd az, ami szabad-
ságra váltja az emberek nyilvános passióját  Akinek e ponton te-
ológiai aggályai vannak, megnyugodva láthatja, hogy a várt-re-
mélt szabadság Metz szerint mindig Istennek köszönhető, és csak 
Isten történelmi cselekvésében nyilvánul meg ajánlatként; akit 
aggodalommal tölt el a kérdés, hogy van-e bármilyen gyakorlati 
következménye a mások szenvedésére irányuló emlékezetnek, 
megnyugodva tapasztalhatja, hogy az új politikai teológiában 
az emlékezetnek mindig szubverzív ereje van, és mindig veszé-
lyesnek számít, már csak azért is, mert sérti azok érdekeit, akik 
megpróbálják elgondolni; akikben pedig aggodalmat kelt, hogy 
az emlékezet szubverzivitása talán a hatvanas évek egyik múló 
jelenségét, a forradalom teológiáját élteti tovább, megnyugodva 
állapíthatja meg, hogy az isteni eredetű szabadság sohasem old-
ható fel a forradalmi felszabadítástörténet apoteózisában 

A dolorizmus teológiai vetülete is teljességgel idegen maradt 
Johann Baptist Metztől  Soha nem tudott egyetérteni azokkal, 
akik a szenvedést és a rosszat úgy helyezték be Isten belső éle-
tébe, mint például Jürgen Moltmann, aki bizarr elemektől sem 
mentes, „gnosztikus” színezetű teológiájának keretében attól 
sem riadt vissza, hogy a rosszat és a szenvedést a kereszten ma-
gába fogadó Isten belső kibontakozásáról, fokozatos megvalósu-
lásáról és a rossz legyőzésében kialakuló-formálódó létéről be-
széljen  A mai keresztény gondolkodásnak egyik legélénkebben 
vitatott kérdése pontosan arra vonatkozik, hogy miként viszo-
nyul Isten a szenvedéshez: e ponton pedig Metz mindig meg-
őrizte félreérthetetlen egyértelműségét, és csak olyannak tudta 
látni Istent, aki célpontja ugyan, de sohasem alanya a szenvedést 
felpanaszló kiáltásnak 

Az új politikai teológia sötét tónusoktól nem mentes szellemi 
világának újszerűségét sokféle tényező tanúsítja  Mindenekelőtt 
Metz egyedi nyelvezete, az a számos sajátos kifejezés (a vallásba-
rát istennélküliségtől a veszélyes emlékezeten át a hiánytudásig 
és a nyitott szem misztikájáig), amellyel szavakba próbálja foglal-
ni a szenvedés emlékezetét  Ugyanakkor az a látletet is, amelyet 
a 20  és a 21  század helyzetéről nyújt  A kor elcsökevényesedé-
sét és ellaposodását emlegető tömérdek kultúrabírálat közepette 
diagnózisai azért lehetnek megunhatatlanok, mert minden vál-
ságot magának Istennek a válságára vezetnek vissza, arra a kul-
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turális amnéziára, amelynek jegyében a nyugati ember már csak 
a felejtéstől várja a boldogságot, megerősítést kapva attól a pol-
gári kereszténységtől, amelynek nincs bátorsága ahhoz, hogy a 
memoria passionis nyilvános formája legyen  Ráadásul nem vélet-
len, hogy Metz volt az első, aki a háború után eleven erővel szóba 
hozta a zsidó nép szenvedéstörténetét a katolikus gondolkodás-
ban, és kiemelte, hogy a „végső megoldás” nem utolsósorban a 
zsidóság anamnetikus kultúrájának eltörlésére irányult  

Nem elhanyagolható, hogy az anamnetikus kultúra nem me-
rül ki a múlt bénult szemlélésében, hanem átalakító erejű kezde-
ményezések forrása lesz  Főként ezt tanúsítja Metz utolsó nagy 
gondolati alakzata, a nyitott szem misztikája, amely a látás isko-
lájába vezeti be az embert: annak tudatában, hogy konkrét szö-
vetség van Krisztus passiója és az emberek szenvedéstörténete 
között, s ezért a Krisztusba vetett hit pontosan a kézzelfogha-
tó szenvedésre tett érzékennyé bennünket; olyan erőforrásokat 
mozgósítva, amelyek révén a saját kor kézzelfogható igazságta-
lanságai ellen is szót lehet emelni 

„Tudja, hogyan szoktam érzékeltetni az Adorno-féle negatív 
dialektika lényegét azoknak, akik nem értik?” – kérdezte egyszer 
tőlem Johann Baptist Metz  „Tudom, azt szokta mondani, hogy 
a negatív dialektika olyan, mint amikor valaki reggel leül egy 
kétoldalnyi kézirathoz, és miután egész nap megfeszített erővel 
dolgozott rajta, másfél oldalt tart a kezében” – válaszoltam  „Mi-
csoda udvariatlan ember maga – csattant fel az idős professzor 
–, úgy kellett volna tennie, mintha sohasem hallotta volna ezt 
tőlem ” Nem mindig volt egyszerű dolga a környezetének az új 
politikai teológia atyjával, és magának a keresztény gondolko-
dásnak sincs könnyű dolga, ha nem akarja elfelejteni mindazt, 
amit mondott  Nagy baj lenne azonban, ha a másképpen hangolt 
mai kereszténységre tekintettel udvariasan úgy tennénk, mintha 
Metz elnyűhetetlen prófétai hangja sohasem szólalt volna meg 
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