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AZ ÁRTATLANSÁG ELVESZÍTÉSE
Johann Baptist Metz: Az új politikai
teológia alapkérdései

Régi adósságot törleszt a teológiai és filozófiai
kérdések iránt érdeklődő olvasók felé a
L'Ha rma ttan Kiadó Johann Baptist Metz (1928)
politikai teológ iai cikkgyűjteményének kiadásá
val. Metzet magyarul eddig csak elenyészően

kevés folyóiratcikkben lehetett olva sni, pedig a
II. Vatikáni zsina t utáni teológiai élet egyik ki
emelkedő alakja. Szűkítés nélkül említem a teo
lógiai életet. Tudatosan . Nem pusztán a katoli
kus teológiáról van sz ó, hanem - amint arról a
nálánál kissé idősebb kollégája és jó barátja,
Jürgen Moltmann többször is bizonyságot tett
- Metz a protestáns teológia számára is ki
emelkedően fontos impulzusokat adott. S nem
csak az európai kontinensről van sz ó, hiszen az
úgynevezett felszabadítási teológia harmadik
világ i képviselői évtizedeken át elmélyült szak
mai párbeszédben álltak ezzel a nyughatatlan
inte llektus ú, mégis hallatlanul fegyelm ezetten
gondo lkodó és író teológussal.

A kötet 12 § alá rendezetten 25 röv id tanul
mányt tartalmaz, amelyeket a szerző 1967 és
1997 közö tt publikált . Metz nem monografiku s
író. Minde n kötete önmagu kban is megálló, teo
lógia i megkö zelítését valamiképpen mégis telje
sen megmutató tanulmányokból áll. Talán azért
is van ez így, mert az "új politikai teológia " nem
teljes rendszer, nem is kíván az lenn i, hanem a
modem társadalmi és kulturális viszonyok k ö
zö tti kih ívásokra koncentráló teológiai provo
káció. Egyfajta szemléletigazítás, amely inkább
rán yit problémákra, mintsem lezárna . A kötet
ben első látásra , hasonlóan Metz más írásai
hoz, nem találkozunk a szisztematikus teoló 
gia klassz iku snak mondható trakt átusaival.
han em inkább magának a teológiai gondolko
dásnak jellegzetességeit feltáró és kommentáló
alapkérdés ek feltevé sével. Ilyen értelemben
igazi fundamentálteológiai mű a metzi. Nem a
dogm atika " mit gondolunk", hanem az apolo
ge tika "hogyan gondolkod unk" szellemi terü
letén mozog.

Metz politikai teológiája középpontjában egy
hirtelen talán banálisnak tűnő kérd és áll: ho
gya n beszélhetünk ma Istenről. Más szavakkal,
a 20. század parad igmatikus kultúrtapasztalata
és az erre reflektáló filozófiák szellemi erőteré

ben lehetséges-e teológia, és ha igen, akkor mi
lyen axiómákra kell alapulnia. Metz mindig
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"új" politika i teológiáról beszél, minthogy a
"politikai teológia" 20. századi fogalma és prog
ramja Carl Schmitt jogfilozófus (1888-1985) teo
lógiai művéhez k őt ődik, aki a kialakulóban lévő

nemzetiszocialista ideológia teológiai megala
pozását és kommentárját írta meg Politikni teoló
gia (Politische Theologie. Dun cker & Humblot,
Műnchen, 1922; magyarul : ELTE ÁJK, Buda
pest, 1992)című művében . Metz új politikai teo
lógiája éppen ellenkező alapállást követ : nem a
fennálló, uralkodó ideológia kiszolgálója, ha
nem annak kritikusa kíván lenni (8,6 §).

Metz három teológiai töréspontot jelöl meg,
melyek azt az új helyzetet jelzik, amelyben a
fenti kérdést meg kell válaszolni. Az első a tár
sadalmi és politikai kérdések betörése a szisz te
matik us teol ógi ába. amely már a felvilágoso
dássai elkezdődő folyamat. Elégtelennek bizo
nyu l ezáltal a korábban általánosan művelt teo
lógiai metafizika, s új módon vetődik fel a hit és
a kritikus ész viszonya. A második a soá tragé
diája, amely révén alapvetően kérdőjeleződik

meg a keresztény logosz alanyára és történetére
érzéketlen teológia keresztény, volta és biblikus
megalapozottsága. Végül az Eszak-Dél közötti
igazságtalanság tudata, az égbekiáltó nyomor
globálisan szembeötlő ténye, amely nemcsak a
világ gazda sági és politikai rendj ének újragon
dolását követeli, hanem rámutat arra, hogy az
Evangélium örömhírének centru mában a szegé
nyek mellett elkötelezett Isten áll (9 §).

A politika és a teológia fogalmának és az ál
taluk jelölt valóságszeleteknek együttes említé
se (3 §) a közép-európai olvasóban olyan asszo
ciációkat kelt, melyek akár arra is indíthatják,
hogy Metz könyvét már a címe láttán olvasatla
nul tolja félre. Politika sújtotta évtizedeink túlér
zékennyé tették térségünk értelmiségét a politi
ka tárgyalására , sokan reflex-szerűen éppen
hívő értelmiségi mivoltuk megélésére politi
ka-mentes szellemi tereket keresnek a vallás , az
áhítat, a teológia közeg ében . A modem világ zi
láltságai között az Istenről való gondolkodás
nyugalmára inkább vágynak, mint e gondolko
dás megszokott kereteinek lebont ás ára. s az ér
telmes hit védtelenségének tapasztalatára . Metz
szelíd következetességgel, ám annál szorosabb
teológiai logikával mutat rá arra, hogy az Isten
ről való gondolkodás és beszéd politikamentes
sége ábránd, sőt maga is politikai opció, amely
akarva akaratlan a fenn álló trendet támogatja.
Metz a polit ika fogalmát nem a hétköznapi tak
tika és stratégia, s még kevésbé a pártpolitika



értelmében használja. A politika számára a tár
sadalom hatalmi erőterében zajló elhelyezke
dést jelenti, amely minden embert és intéz
ményt érint. Nem arról van szó, hogya politika
és a teológia szuverén területei a politikai teoló
gia révén elkezdjenek egymás rendszereibe be
lebeszéini. Metz szerint a kereszténység és az
egyház(ak) identitáskrízisének teológiai elem
zése és az erre adható esetleges válaszok fellelé
se csak úgy lehetséges, ha ezt a krízist abban a
közegben jelezzük és elemezzük, amelyben je
lentkezik. Ilyen értelemben a politikai teológiá
nak egyáltalán nem célja az sem, hogy az egy
házat valamilyen konkrét politikai tettre indít
sa, éppen ellenkezőleg,arra tesz kísérletet, hogy
ettől visszatartsa. A teológia és az egyház politi
kai ártatlanságának látszata Metz álláspontja
szerint nemcsak a 20. század történelmi tragédi
ái miatt nem tartható fenn, hanem az európai
polgári társadalom filozófiája és gyakorlata mi
att sem: hiszen ez mindent elkövet, hogy az
Evangélium provokációját elhallgattassa. Val
lást akar Isten nélkül, s szabadságot osztatlan
szolidaritás nélkül.

A cikkgyűjtemény jól mutatja, hogyan jutott
maga a szerző saját teológiájának középpontjá
ig, amely a keresztény hitvallásnak is egyben
centruma: memoria passionis Jesu Christi. A teoló
giának az a legfontosabb feladata, hogy emlé
keztessen erre a szenvedésre, s az embert, a tár
sadalmat, de elsősorban Istent ebből a másokért
vállalt szenvedés értelmességébőlértse meg.

Auschwitz után radikálisan új keresztény te
ológiát kell művelni, amely véget vet az ártat
lanság alapú gondolkodásnak, amely nem en
gedi meg, hogya világtól, a társadalomtól, az
égbekiáltó bűnöktől függetlenítsük magunkat,
és úgy tegyünk, mintha ezt bármely imádság
vagy teológia zárójelbe tehetné, akár csak egy
pillanatra is e1feledhetné (6 §). Nem mehetünk
Auschwitz elé, hogy mintegy utólag helyreál
lítsuk a félresiklott keresztény gondolkodást és
magatartást, amelynek Auschwitz következ
ménye lett. Egyet tehetünk: a nyugtalanító em
lékeztetés teológiáját művelhetjük. A feledés
kultúrájának korszakában az emlékeztetés kul
túráját műveljük, s keresztény gondolkodá
sunk középpontjába állítjuk a memoria passi-
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onist - a szenvedés emlékezetét és emlékezte
tését (8,5 §).

A zsidó és a keresztény biblikus hagyomány
egyaránt ismeri az általános felelősség gondola
tát, méghozzá a világban uralkodó szenvedés
sel kapcsolatos általános felelősségét. A vallásos
közösségek számos módon emlékeznek és em
lékeztetnek erre az általános felelősségre. Jézus
"új" örömhíre mások szenvedésének vállalásá
ra, egészen az ellenség-szeretetig menő kiter
jesztésére irányuló új életmód, amelyben az is
ten- és emberszeretet egysége nyilvánvaló. Jób
története vagy az irgalmas szamaritánus taní
tó-elbeszélése mutatja talán a legvilágosabban,
hogya vaIlás illetékességi körének legszélsőha
tára, az idegen ember szenvedésével kapcsola
tos illetékesség. Jézus Istenét követni annyit
tesz, mint az idegen szenvedésében osztozni,
ezt vállalni, ezt szóvá tenni és felpanaszolni.
"Az idegen szenvedés kifejezése ugyanis elen
gedhetetlen feltétele minden jövőbeli békepoli
tikának, a szegények és gazdagok között egyre
mélyülő szakadékkal szembenézve válIalt tár
sadalmi szolidaritás minden formájának és a
kulturális és vaIlási világok közötti gyümölcsö
ző kommunikációnak." (189. o.)

Metz az új politikai teológia fejlődéstörténet

ét bemutató cikkgyűjteményét azért állította
össze, mert ezek a tanulmányok más, nehezen
hozzáférhetőgyűjteményeskötetekben vagy fo
lyóiratokban jelentek meg. Szerette volna a kö
tettel azt az ívet bemutatni, amely folyamán ő

maga és ez a teológia is magára talált (12 §). A
kötetben szereplő tanulmányok tele vannak
utalásokkal Metz más, ezeknél alapvetöbb és tá
gasabban kidolgozott műveire. Ez az összeállí
tás remélhetőleg Magyarországon felkelti az
előzmények iránti érdeklődést. Remélhetőleg a
kiadó be tudja váltani ígéretét Metz további
műveinek, s a politikai teológia kritikus értéke
lésének publikálásával, amely talán arra is im
pulzust ad a teológia hazai művelőinek, hogy
számot vessenek saját teológiájuk ártatlanságé
val. (Ford. Görföl Tibor, Lázár Kovács Akos, Tö
rök Tamás és Tőzsér Endre; "Coram Deo",
L'Harmaitan Kiadó, Budapest, 2004)
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