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Professzor úr, hogy az
egyház helyzete napja
inkban neméppen biza
kodásra okot ad6, azzal
márazokis kiegyeztek,
akik számára nem kö
zömbös akeresztényhit
ésaz egyház sorsa. Ma,
amikor még nem iga
zán kezd felengedni az
egyház - Karl Rahner
kifejezésével - fagyos
időszaka , vannak-emég
Önnek látomásai, ál
mai az egyházzal kap
csolatban ?

Teol6giai írásait átszö
vikolyanmegjegyzések,
amelyekkel akorr61 pr6
bál képet adni.Rendsze
res teol6giai megfonto
lásokon kívül h űz ád

nak-e ezek háttereven
személyes okok is?

BESZÉLGETÉS

Johann Baptist
Metzcel
Egy váratlan esemény miatt Johann Baptist Metz kénytelen volt lemon
dani a Vigilia számára adandó interjúját, ezért az alábbiakban az Elie
Wiesellel közös interjúkötetébó1 közlünk részleteket: E. Schusier - R.
Boschert-Kimmig (szerk.): Trotzdem hoffen. Mit Johann Baptist Metz
und Elie Wiesel im Gesprach. Mainz, 1993, 12.; 44skk.; 24skk.

Már leszoktam arról, hogy nagy álmaim legyenek az egyházzal kap
csolatban. Ma már sokkal inkább az nyugtalanít engem, amit az el
terjedőben lévő istenválságnak, a remény válságának neveznék. Ami
pedig az egyházat illeti: nem azért van szükségem rá, mert a pápa és
a püspökök azt kívánják, hanem azért, mert az egyház nélkül már fe
ledésbe merült volna egy több évezredes remény, egy olyan remény,
amely ráadásul oly hatalmas és oly valószínűtlen, hogy aki elfogadja,
az soha nem reménykedhet csak a saját javában. Ezzel nem adok
felmentólevelet az egyházi adminisztrációnak. Nem tiltom le a kriti
kát, a legkevésbé sem. A keresztény remény ugyanis döntő jelentő

ségű mércét szab az egyháznak, az egyházi hivataloknak, sőt magá
nak az egyház népének is. Talán így fogalmazhatnám meg a dolgot:
olyan-e az egyházunk, hogy észrevehető rajta és kihalIható szavai
ból a remény, és lehetővé teszi-e az együtt és egymásért élők k őzö s

ségét, amely nélkül nem tudjuk táplálni magunkban ezt a remén yt?
Ehhez mindenkinek elkötelezetten tennie kell, és - kedvező-e vagy
sem - azért kell küzdenie, hogy terei legyenek a reménynek az
egyházban. Igaz persze, és ez óriási veszély, itt nálunk egyre kisebb
súlya van a népnek. Nincs ez másként amúgy a kereszténység más,
"liberálisabb" formáinál sem, amelyekről az egyházat bíráló katoli
kusok közül oly sokan álmodoznak.

Azt hiszem, így van. Mindig is szerepet játszott a gondolkodásom
ban az, amit talán elővételező képzelőerőnek nevezhetnénk . Min
dig is megpróbáltam képet alkotni magamnak olyan dolgokról,
amelyek csak vázlatosan, csak nagy vonalakban ismerhetők meg,
és még egyáltalán nem mutatkoztak meg számomra világosan. Ez
zel kapcsolatban éppúgy lehet szó emberekről és külső viszonyok
ról, mint elgondolásokról és eszm ékr ől. Talán mindennek ahhoz is
köze van, ahogyan általánosságban az időről gondolkodom, ah
hoz a meggyőződésemhez, hogy az idő feltartóztatással jár együtt,
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Ön az emlékezés mel
lett emelsz6t, deelgon
dolásainak nekiszegez
hető az a kérdés, hogy
kelló1céppen eléri-e az
egyház "a kor színvo
nalát"?A hagyomány
nyal kialakított vi
szony "terme1ceny egy
idejűtlensége" mellett
nem találkozhatunk-e
túl sokterméketlen egy
idejűtlenséggel is?

Rendszeresen foglalkoz
tatja Önt az idő, a kor
és kor állapota, különö
sen a Biblia apokalipti
kus szövegeinek tükré
ben. A nagyegyházak
ban nincs lényeges sze
repe az apokaliptikus

de szárnyakat is ad, és meglepetést is okoz. Ez az "elővételezés"

időnként annyira felerősödik nálam, hogy azon tűnödöm, nincs-e
benne valami türelmetlenség, valami a szerencsétlen tudatból, az
elégedetlenségből, nem abból fakad-e, hogy ódzkodom a jelentől,

sőt hogy gyáva vagyok ahhoz, hogy megvessem a lábam abban,
ami egészen egyszerűen "van". Egy alkalommal valaki az azóta
elhunyt Höffner bíborossal vitázva védelmébe vett engem, és azt
mondta: "De hát Metz mégiscsak szereti az egyházát." Mire
Höffner állítólag így válaszolt: "Metz egy olyan egyházat szeret,
amely még egyáltalán nincs is." Hát igen, valamiképpen olyan le
vegőben élek, amely elemel a földtől. De azért két lábbal a földön
állok. És amikor arról gondolkodom, hogy milyen esélyei lesznek
a kereszténységnek a jövőben, egyáltalán nem valamilyen üres,
alaptalan optimizmussal tekintek a jövőbe. Megítélésem szerint a
kereszténység azért van olyan gyengén felkészülve a jövőre, mert
már annyi mindent eljátszott a múltból. Hogy a jövőbe tekintek,
azzal nem egyszeruen csak elmenekülök a jelenből, és nem is aka
rok lelkiismeretlen lenni. A jövőbe vetett tekintetnek ugyanis meg
vannak a maga veszélyes emlékei.

De, kétségkívül. És túl sok indulat fűtöttemaradisággal is. A maga
úgynevezett egyidejűtlenségeivelaz egyház többnyire inkább va
lamiféle biedermeier képződménynek mutatkozik, nem pedig
olyan robbanóerőnek, amely felfedi és szétrobbantja azokat a ba
nalitásainkat, amelyeket modernnek állítunk be. De mit is jelent
valójában az, hogy "a kor szintjén vagyunk"? Ki határozza meg,
hogy mi a kor színvonala? Talán akkor vagyok a kor szintjén, ak
kor vagyok egyidejű, ha azt az életmódot követem, amelyet az
RTL mutat nekem? Akkor talán együtt haladok a korral? Azt hi
szem, túl sok banális laposság van abban, amit a kor színvonalá
nak szokás beállítani, amit egyidejűségnek szokás nevezni, nem
ritkán olyan alacsony dolgok is, amelyek jóval az ember metafizi
kai méltósága alatt vannak. (oo.) Akinek nehézségei vannak ko
runkkal, az könnyen lemarad; de talán csak ő érti meg igazán,
hogy mi is folyik körülöttünk. A kereszténységnek nem lenne sza
bad arra törekednie, hogy a megállapodott polgárság jó lelkiisme
rete legyen. Ha így próbál lépést tartani a korral, ha így akar egy
idejű lenni, akkor könnyen fölöslegessé válhat.

Alapvető tételem, hogy nemcsak a zsidóság, de a kereszténység is
a végét járja, ha elfeledkezik a végről. Könnyen lehet, hogy a zsi
dóság és a kereszténység között az évszázadok során begyakorlot
tá vált ellentét következtében elhessegettük magunktól a közös
bibliai hagyományokban rejlő apokaliptikus bölcsességet. Bár ma
tagadhatatlanul nehéz érthetővé tennünk, a bibliai hagyományok
apokaliptikája nem a világ végének időpontját számítgatja nyugta
lanul vagy kíváncsian, hanem úgy tekint a világra, hogy tudatá-
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szinezeiű hitnek (.. .),
"ApokJl/iptikusnak" ne
vezhetá-e az Ón gon
dolkodása? És hogyan
különböztethető megaz
apokalipticus hit a vi
lágvégéről képet festő

klsérletektől ?

Azt jelentené ez, hogy
haazidőneknincsvége,
akkor vallás ugyan le
hetséges, de az embert
megmenteni tud6Isten
nem létezhet?

ban van annak: véget fog érni. Véleményem szerint az apokalipti
kus horizonton kidolgozott eszkatológia a bibliai szellem volta
képpeni, kulturálisan is leírható öröksége. Semmi ehhez fogható
nem létezett a földközi-tengeri kultúrákban, de lényegében az
ázsiai kultúrákban sem. Ha pedig tisztában vagyunk ezzel a 
kultúrantropológiai és kultúrtörténeti - ténnyel, akkor el kell
gondolkodnunk azon, hogy nem kótyavetyéltünk-e el vagy ráz
tunk-e le magunkról valami olyat (csak azért, hogy szalonképesek
lehessünk a modernitásban), ami talán a zsidóság és a keresztény
ség legfontosabb öröksége.

Ha a véggel foglalkozunk, akkor egyáltalán nem válunk re
zignálttá. Rezignáció ugyanis éppen akkor telepedik az emberre,
ha azt hiszi, hogy egyáltalán nincs is vég. Ha tehát életérzését az
a feltevés szabja meg, hogy őt magát és minden mást valami
lyen anonim, végtelen világidő hulláma sodorja, ami egyszer
mindenkin átcsap, mint a tengeri hullámok a part menti homok
szemeken. Életidőnk szálait egyre inkább magába csévéli ez az
anonim világidő. Az evolúció egyre nagyobb ozmotikus nyo
mást gyakorol az életidőre. és fokozatosan beszippantja saját
végtelenségébe, ha szabad így fogalmaznom. Életidőnk elveszti
körvonalait, végérvényességét és egyéni mivoltát.

Azt hiszem, az idő kérdésének ma szinte minden olyan vitá
ban fontos szerepe van (bár olykor csak a felszín alatt), amely
ben a kereszténység is részt vesz, és a különböző véleményeket
annak tükrében oszthatjuk csoportokra, hogy az időt végpont
hoz rendelik-e vagy sem. (..,) Úgy vélem, óriási intellektuális
bátorság kell ahhoz, hogy végponthoz rendelt időról beszéljünk,
hogy olyan időfogalmat képvíseljünk, amely többet állít annál,
hogy az egyén élete rövid. Lényegében minden egyes teológián
kívüli párbeszédpartneremnél - mindenkinél, aki, ha rákérdez
tem volna, keresztény értelemben hitetlennek minősítette volna
magát - azt tapasztaltam, hogy rendkívüli mértékben foglal
koztatja ez a kérdés. Mindannyian azt kérdezték tólem: de hát
lényegében mit is tudtok ti mondani nekünk? Tud-e valami
olyat a teológia, amit ne tudnánk már mi magunk is, és amiből

mára ne ábrándultunk már ki éppen eléggé? Amit e téren a zsi
dó-keresztény hagyományoknak hitelesen meg kellene jeleníteni
ük, ahhoz feltétlenül hozzátartozik az, amit talán apokaliptikus
örökségnek nevezhetnénk.

Igen, pontosan erről van szó. Hogy Isten véget elhozó vég, az az
én szememben fontos határozmánya Istennek, bizonyos szem
pontból Isten eszkatologikus vonása. Ez persze azt is jelenti, hogy
számunkra, keresztények számára is számos új dolog fog még ki
derülni Istenről. És ez a krisztológia szempontjából is igaz. A
krisztológiát is negatív teológiának kell tudnunk érteni, pontosan
akkor, ha nem akarunk ideológiát faragni belőle.
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Olykor úgy látom, hogy az imádságok nyelvében több fejező

dik ki abból a tudatból, hogy a jövőben még új dolgok fognak
kinyilvánulni, az imádságokat úgyszólván mélyebben áthatja a
negatív teológia, mint a teológia hivatalos nyelvét. Elsősorban

nem a liturgikus imádságok nyelvére gondolok, hanem a bibliai
imádságok nyelvére és általában arra, ahogyan a vallástörténet
során az emberiség imádkozott és imádkozik. Azt hiszem, az
imádságok nyelve sokkal több kockázatot vállal, mint a teológia
logosza. Az imádságok nyelvében ott húzódik az emberi egzisz
tencia szövevényeinek hihetetlen sokasága, és megmutatkozik
benne, mindahány mennyire kérdéses Istennel szemben. Egy he
lyütt Elie Wiesel Kafkát idézi, aki azt mondta, nem tudja, mi is a
teológia, hogyan lehet Istenről beszélni, hiszen legfeljebb arra
van módunk, hogy Istenhez beszéljünk. Ez valami egészen fon
tosat fejez ki az Istenről beszélő teológia gyökeréről. A teológia
ugyanis voltaképpen nem más, mint az imádság nyelvének ref
lektált formája. Egyeseknek ez nyilván túl jámbornak tűnik. De
hogy pontosan mire is gondolok? Az imádságok nyelve (és még
egyszer elmondom: összességében tekintve, nem csupán az el
mondott imádságok szempontjából) többnyire sokkal drámaibb
töltetű és sokkal Iázadöbb élű, mint a teológia homogén, min
dent kiegyenlítő nyelvezete, amellyel "Istenről" beszélünk. Véle
ményem szerint az imádságok nyelvezetében sokkal kevesebb a
kompromisszum, sokkal több az ellenállás, és nyoma sincs ben
ne az alkalmazkodásnak; nem törekszik arra, hogy konszenzus
és egyetértés alakuljon ki az emberek között, gyakran pusztán
egyetlen hatalmas kiáltásba torkoll, vagy csak a teremtmény
hangtalan sóhajába fúl. Ez a nyelv nem ismer korlátokat. Végté
re is Istennek mindent el lehet mondani, azt is, hogy nem tu
dunk hinni benne, már ha az ember megpróbálja elmondani ezt
neki. És éppen ezért ebben a nyelvben nagyon sok minden meg
őrződik abból a tudásból, amelyet az imént említettem, abból a
tudatból, hogy Istennel kapcsolatban még mindig várat magára
valami, és ezzel szemben a teológia területén is feltétlenül tiszte
letet kellene tanúsítanunk.

Ezzel magyarázható, hogy teológiai reflexióimban az eszkato
lógiának van elsóbbsége, annak ellenére is, hogy tudatában va
gyok annak, hogy keresztény lévén a krisztológia a mérvadó
számomra. Nem kívánom alacsonyabb polera helyezni a krisz
tológiát, csupán vissza akarom adni neki azt a belső feszültséget
és drámaiságot, amely a bibliai szövegek alapján a sajátja.

A teológiának sincs válasza minden egyes kérdésre, a teológia
egyáltalán nem olyan játék, amelyben a kérdésekre mindig vála
szok következnek. Ha helyes önértelmezést alakít ki, akkor min
den egyes válasza olyan, hogya kérdések és a kiáltások sem
hullanak ki belőlük. Vannak olyan kérdések, amelyekre a
teológának nincsen válasza, de van hozzájuk nyelve, olyan nyel-
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ve, amely kérdést mer intézni Istenhez. Legalábbis a magam ré
széről így fogom fel az úgynevezett teodicea-kérdést.

A teológiának ez a fajta megközelítése, ez a kérdésekkel
szemben tanúsított teológiai érzékenység természetesen nem
független az élettörténetemtől, e ponton életem története és hi
tem története összefonódik egymással. De hát lehetne-e is más
képpen? Bizonyos szempontból, egyáltalán nem tagadom, egész
életemben hiányát éreztem Istennek. Soha nem láttam úgy ma
gam előtt Istent, ahogyan a teológia nyelvezete többnyire sejteni
engedi. Talán jól teszem, ha elmesélek valamit fiatalkoromból,
egy olyan történetet, amelyet nemrégiben a münsteri püspök
tiszteletére kiadott ünnepi kötetben is megírtam. Egy ifjúkori ta
pasztalatomról van szó; vissza kell tehát mennünk a II. világhá
ború utolsó időszakába. Akkoriban tizenhat éves iskolás gyerek
voltam, de még besoroztak. Egy századnyi - velem körülbelül
egykorú - fiatal legénnyel szembedobtak minket az amerikaiak
kal, akik ekkor már átkeltek a Rajnán, és mélyen behatoltak az
országba. Egy éjszaka a századparancsnok elküldött a zászlóalj
vezetéshez. Amikor azután reggel lángban álló falvakon és erdő

kön átvágva visszaértem a századhoz, nem találtam mást, csak
halottakat, csupa halottat. Már csak bajtársaim halott arcába me
redhettem. És a mai napig nem emlékszem másra, csak egy
hangtalan kiáltásra, amellyel alighanem szertefoszlottak gyer
mekkorom álmai, és megroppant az, amit "gyermeki bizalom
nak" szokás nevezni.

Ezzel a tapasztalattal és ezzel az emlékkel pedig késóbb nem
pszichológusokhoz mentem, hanem az egyház terébe. Nem
azért, hogy az egyház levegye a vállamról ennek a tapasztalat
nak és ennek az emléknek a terhét, hanem azért, hogy ezekkel
együtt higgyek Istenben és beszéljek Istenről. Nem meglepő te
hát, hogy már első kis könyvemben is (az 1959-ben megjelent
Advent Gottesben - Isten adventje) az apokaliptikus metafora
készlettel operálok. És az sem meglepő, hogy teológiám nyelvé
ből kihalIható egy árnyalatnyi nyugtalanság, és felfedezhető ben
ne a béke hiánya. És az talán meglepő-e, hogy Isten hiányáról
beszélek? Azt hiszem, ma nagyon sokan megtapasztalják ezt a
fajta hiányt, és azt valamilyen nyelven ki is fejezik, de az is le
het, hogy egyáltalán nem is tudnak beszélni róla. Teológiai refle
xióimat nekik is, sőt talán elsősorban nekik szánom, azoknak,
akiknek nincsenek ép, nincsenek sértetlen reményeik, azoknak,
akik gyermekkori álmai szintén darabokra hullottak. Nagyon
fontos számomra, hogy ezek a kérdések ne úgyszólván a "volta
képpeni" teológia peremén és előterében kerüljenek szóba, ne
apologetikus összefüggésben, hanem hatoljanak be annak közép
pontjába, amit Istenről mondani tudunk. Más teológusok, akiket
az élet, ha nem is más tartalmú hitre, de a hitnek más módjára
tanított meg, nyilván másféle teológiát művelnek, mint én.
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Teológiájának filozófiai
mozgat6rugói, másgon
dolkodásformák iránti
érdeklődése, a teológia
területét elhagyó tájé
kozódása - ezeka vo
nások tanárának, Karl
Rahnernek ahatásával
magyarázhatók?

Az ötvenes években
végzett tanulmányai
alattgyakoroltak-e má
sok is hatást Önre?

Kétségkívül olyan irányultságról van itt szó, amely összefüggés
ben van Karl Rahnerrel; sőt valamiképpen teológiai gondolkodá
som szinte valamennyi összetevője összefüggésbe hozható
Rahnerrel. És az Ön által említett filozófiai mozgatórugókban az is
kifejeződik, hogy szoros kapcsolat, spontán barátság alakult ki kö
zöttünk. Minden különbségünk ellenére C..) Karl Rahner mérhe
tetlen hatást gyakorolt teológiámra. Részben azért is, mert hatása
az akadémiai dimenzión túl a személyes szférába is belenyúlik,
egzisztenciális dimenziója van számomra. Bizonyos szempontból
Rahner a hitem "atyja" volt. Azt hiszem, teológiám története és hi
tem története olyan szorosan összefonódik egymással, teológiai
"rendszerem" és életrajzom olyannyira egymásra mutat, hogya
teológiámra hatást gyakorló Rahnernek saját hitem folyamatában
is szerepe volt. Az a felfogás, mely szerint a teológia életforma,
maga is teljességgel Rahnertől származik. Ezt Herbert Vorgrimler
is igazolhatja, akivel együtt jártam Rahner iskolájába.

A közöttünk kialakult teológiai összetűzés, teológiai vita pe
dig mindig is baráti közegbe ágyazódott. Hogy szembehelyezke
désünknek milyen életrajzi gyökerei vannak, azt nem tudom
pontosan megmondani (talán háborús tapasztalataim állnak a
háttérben, az egyházzal kapcsolatos álmaim szertefoszlása, majd
a hatvanas évek tapasztalatai). De az mélységes meggyőződé

sem/ hogy a teológia nagyságának éppen az identitáshiányban
kell megnyilvánulnia. És Karl Rahner kifejezetten hangsúlyozta,
hogy teljesen komolyan veszi és teológiájának egyetlen mérvadó
bírálataként fogja fel az általam kidolgozott politikai teológia kri
tikai megjegyzéseit. Gondolkodóként pontosan az jellemezte sze
mélyiségét, hogy szembenézett az övével ellentétes vélemények
kel, gondolkodását páratlan kutató-kereső szenvedély mozgatta.

De bármily nagyra értékelem is teológiáját, bármennyire
tisztelem is személyét, úgy vélem, hogy transzcendentális megkö
zelítése végső soron független vagy legalábbis túlságosan eltávo
lodik a történelemtől. Szisztematikus teológiai szempontból el
utasításom abban gyökerezik, hogy nálam nagy szerepe van az
apokaliptikának, illetve az eszkatológiának, és a krisztológiát
sem tudom megközelíteni e nélkül az apokaliptikus-eszkato
logikus dimenzió nélkül. A kettőnk közötti különbség egymástól
eltérő Heidegger-recepciónkban is megmutatkozott: Rahnernél
az egzisztenciálantropológia volt a mérvadó, nálam viszont fo
kozatosan a lét és az idő kérdése, illetve a létet időként megkö
zelítő szemlélet vált meghatározóvá.

Teológiai tanulmányaim első időszakában egészen magával raga
dott Hans Urs von Balthasar. Csodáltam a nyelvezetét, és azt, aho
gyan átjárt a teológia, a filozófia és az irodalom szférái között.
Vagy azt, ahogyan vitairatokat tudott írni. Azt hiszem, sokan ma
már nem is tudják, hogy az idős Balthasar mögött voltaképpen
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Térjünkát mostmárfi
loz6fiai párbeszédpart
nereire. Hogyan került
kapcsolatba fiatal kato
likus teol6gusként Bkxh
halésa frankfurti isko
lával?

egy egészen más Balthasar tűnt el. Ma már azt sem tartom kizárt
nak, hogy teológiájának inkább az esztétikai szándékai, mintsem
konkrét tartalmai ragadtak meg. Jól emlékszem még arra, amikor
az ötvenes évek végén megjelent Theologie und Heiligkeit (Teológia
és szentség) című tanulmánya. A szöveg teljesen lefegyverzett. De
lenyűgöző volt a Das Herz der Welt (A világ szíve) is, vagy az, aho
gyan krisztológiai kérdésekkel foglalkozott. Nyelvezetében sok min
den Nietzschére emlékeztetett. Jómagam már az iskolapadban is
Nietzschét olvastam, amikor túl unalmasak voltak az irodalomórák
- és természetesen nem is tudtam kivonni magam a hatása alól.

Tartalmi szempontból Rahner lényegében mindig is fontosabb
volt számomra. Balthasart illetően akkor következett be egyértel
mű törés számomra, amikor misztikus fejtegetésekbe bocsátker
zott Adrienne von Speyr műveivel kapcsolatban - ezt egészen
egyszeruen nem tudtam, és nem is akartam elfogadni. De nem
szabad elfelejtenünk, hogy utolsó műveiben Balthasar - ha sza
bad így fogalmaznom - valamiképpen elővételezte a posztmo
dernt, mivel a teológiát esztétikaként fogta fel. Ez természetesen
összefüggésben áll azzal, hogy kiváló érzékkel mérte fel a kort.
Tartalmi kérdésekben, például a szentháromságtani vitákkal kap
csolatban mindig is határozottan Rahner pártján voltam. De biz
tos vagyok abban, hogy elfojtják Balthasar életművének összetett
ségét, akik ma egyszeruen konzervatív, pápatisztelő teológusnak
könyvelik el. Jól ismertük egymást, és talán szabad azt állíta
nom, hogy kapcsolatunk kölcsönös megbecsülésen alapult. Egé
szen a nyolcvanas évek elejéig leveleket váltottunk egymással,
még ha nagy időközökkel is.

Alapvető mozzanata volt az életemnek, hogy csak ritkán kerültem
kapcsolatba könyveken keresztül ezekkel a filozófusokkal és filo
zófiai álláspontokkal, sokkal inkább beszélgetések és viták hoztak
kapcsolatba velük. Ehhez az is hozzátartozik, hogya fundamentá
lis teológiát mindig is olyan teológiának tekintettem, amelynek te
ológiai identitása érdekében elég bátornak kell lennie ahhoz, hogy
egész sor külső kognitív tényezővel és állásponttal ismerkedjen
meg, mert csak így tehet eleget annak, amit valójában tennie kell,
vagyis csak így tud másokkal szembenézve felelősen számot adni
reményéről.Az idegen, más jelleggű logosszal végzett önkifejezés
a mai napig alapvető pátosza gondolkodásomnak.

Ha Ernst Blochhal kialakult kapcsolatomról kell beszélnem,
akkor rögtön történetek jutnak az eszembe. 1963-ban a wein
garteni akadémia meghívott egy konferenciára, amelyen Ernst
Bloch is részt vett. A konferencia témája az ember jövője volt.
Akkor még nem volt különösebben kidolgozott elképzelésem a
jövőről, de volt egy tanulmányom, amelynek az volt a címe,
hogy A kereszténység jövője egy hominizált világban. Betettem a
szöveget a táskámba, és elutaztam a konferenciára. A mondani-
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Könyveiben Blochhoz
képest kevesebb sz6t ejt
Adom6r61 és Horkhei
merró1, bár éppúgyfi
gyelmet fordít azidenti
táshiányra, mint ők. Ve
lükisfolytatott vitákat?

valómnak lényegében nem túl sok köze volt ahhoz, amit Bloch a
jövőről gondolt, de Blochnak egyértelműen az volt a benyomása,
hogy egy olyan fiatal teológussal hozta össze a sors, aki valame
lyest másként beszél, mint azok a teológusok, akiket megismert,
miöta Nyugaton tartózkodott. Legalábbis később egy alkalom
mal ezt mondta nekem. Vagyis először így ismerkedtem meg
vele, és csak ezután kezdtem olvasgatni a könyveit.

1964-ben Oüsseldorfban ismét közösen vettünk részt egy ren
dezvényen, és a sajtó bőségesen be is számolt arról a pódium
diszkusszióról, amely Ernst Bloch és egy fiatal, ismeretlen müns
teri teológus, Johann Baptist Metz között folyt. Azt hiszem,
Blochot nagyon megragadta az, ahogyan problémákat vetettem
föl, bár az emberek meghökkenve látták, hogy Metz milyen ke
ményen nekimegy Blochnak. Istennel kapcsolatban soha nem en
gedtem a negyvennyolcból, mindig is nekiszegeztem Blochnak a
kérdést, hogy az utópiákat nem nyeli-e magába az anonim evo
lúció, ha nincs Isten, akinek színe előtt az sem végérvényes, ami
már elmúlt. Amit pedig a "transzcendencia nélküli transzcen
dálásról" mond, azzal szemben mindig is felhoztam, hogy csak
azért lehetséges, mert még mindig vannak olyan hajthatatlan te
ológusok (rnint én is), akik "transzcendenciáról" beszélnek. Athe
ismus im Christentum (Ateizmus a kereszténységben) című köny
ve körül szenvedélyes viták, a teodicea kérdését érintő viták
lángoltak fel köztünk éjszakába nyúló tübingeni beszélgetéseink
során. Később Unterbrechungen (Feltartóztatások) című kis köny
vemben naplószerűen be is számoltam ezekről és más alkalmak
ról. 1966-ban a bécsi egyetem jubileumán, majd 1968-ban az
alpbachi főiskolai heteken szintén együtt szerepeltünk, és Bloch
minden esetben a védelmébe vett, amikor másoknak időnként

már túl "vallásos" lett a hangulat.

Adornót személyesen a hatvanas évek közepéri ismertem meg, a
tübingeni egyetemi alapítvány konferenciáján, ahol teológiai té
májú előadást tartottam. Ekkor azonban már ismertem ezt-azt
Adornótól, sokkal többet, mint korábban Blochtól. A mai napig
csodálkozom azon, hogy milyen nagy érdeklődést tanúsított ez
után irántam Adorno. Egészen magával ragadott a tekintete, az in
telligenciája és főként a Negative Dialektik. És a csodálatom mára
mit sem változott.

Ekkoriban kezdett tudatosulni bennem az is, hogya rám ha
tást gyakorló gondolkodóknak zsidó gyökereik vannak. Nincs ez
másként Horkheimernél sem, akivel hasonló vitát folytattam
Oüsseldorfban, mint Ernst Blochhal. Még emlékszem arra, hogy
amikor apályaudvaron elköszöntünk egymástól, Horkheimer
így szólt hozzám: "Látja, Metz úr, milyen szörnyű dolog a vo
nat, oly gyorsan tovarobog, és elszakítja egymástól az embere
ket." Ezt nyilván az instrumentális ész vadhajtásaival szemben
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Jürgen Habermasnál
találhatunk néhány
széljegyzetet Metzről

és Metznél néhányat
Habermasr61, de min
dig csak széljegyzete
ket. Ma miben tér el
gondolkodása a kriiikai
elmélettől ?

felhozott gyakorlati kritikának szánta. Amúgy már csak arra em
lékszem, hogy erre azt feleltem neki: "De Horkheimer úr, össze is
hozza az embereket, nemcsak elszakítja őket egymástól." Akko
riban alighanem védelmembe vettem vele szemben a technika
ígéreteit, de a részletek már kimentek a fejemből. Horkheimerrel
amúgy sem folytattam különösebben beható kritikai párbeszédet.

Jürgen Habermasszal voltaképpen kezdetben a tanítványaimon
keresztül kerültem kapcsolatba, akik közül néhányan egészen
szenvedélyesen habermasiánusok. Első ízben tanítványomon és
barátomon, Helmut Peukerten, az ő rendkívül értékes doktori ér
tekezésén keresztül ismertem meg közelebbről Jürgen Habermas
írásait. Bármennyire is tisztelem kiemelkedően jelentős filozófiai
életművét, Habermasnál hiányát érzem valaminek, ami nagyon
fontos volt számomra Benjaminnál. Adornónál, de Horkheimernél
is: valamiféle negatív metafizika mozgatórugóját. Amúgy a mai
napig nem értem igazán, hogyan is emlegethet Habermas "metafi
zika utáni gondolkodást", ha egyszer olyannyira bízik abban,
hogy a gondolkodás képes megtalálni az igazságot. Az a gyanúm,
hogy az angolszászok sokkal inkább el tudták bizonytalanítani őt,

mint amennyire a frankfurti iskola megalapítóit sikerült elbizony
talanítaniuk. Habermasszal egyébként körülbelül egyidősek va
gyunk. És mióta részt vettem a Suhrkamp-féle jubileumi kötet
munkálataiban, mióta egy ideig közösen tartózkodtunk Boston
ban, összefutottunk a gieísení filozófiai konferencián, és részt vet
tünk a felvilágosodás jövőjéről szóló frankfurti rendezvényen,
egyre szorosabb személyes kapcsolat alakult ki köztünk; ma már
gyakrabban találkozunk, nemcsak nyilvános rendezvényeken, de
négyszemközt is.

A nagy filozófusok könnyen abba a gyanúba keverednek
(elég csak a késői Blochra gondolnunk), hogy végül túl közel ke
rülnek a teológusokhoz. Habermasnál erről szó sincs. Nála nem
fordulhat elő, hogy kölcsönösen termékeny kapcsolatot alakít ki
a teológiával. Kérdések és nézeteltérések viszont annál nagyobb
számban kapcsolódnak hozzá. Ha a saját nézőpontomból meg
kellene említenem néhányat, akkor arra a vitára utalnék például,
amely akörül forog, amit anamnetikus észnek nevezek, s amely
nek az a tétje, hogy az anamnetikus ész jelen van-e, és ha igen,
hol, a görög gyökerű gondolkodás történetében, s hogy nincs-e
nagyobb megalapozó képessége, mint a Habermas által előny

ben részesített kommunikatív észnek. Ehhez hasonlóan az
anamnetikus etika nézőpontjából fenntartásokat fogalmaztam
meg Habermas diskurzusetikájával és annak lehetséges relévan
ciájával kapcsolatban. Az én szememben az emlékek nem csu
pán tárgyai a vizsgálódó-ellenőrző diskurzusoknak, hanem dis
kurzusok talaját is képezik, és nélkülük minden diskurzus a
semmibe hullana. Az emlékek nemcsak lendületet adnak a dis-
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kurzusoknak, nemcsak szemléltetőeszközök,hanem fel is tudnak
tartóztatni és le is tudnak bontani diskurzusokat. Megítélésem
szerint csupán egyetlen abszolút egyetemes kategória létezik, a
memoria passionis. És csak egyetlen olyan tekintély van, amelyet
nem érvényteleníthet a felvilágosodás és az emancipáció: a szen
vedők tekintélye. Talán (meg merem kockáztatni a feltevést) a
hiányzó vagy legalábbis nem kellőképpen megvilágított zsidó
háttér az Habermasnál, ami miatt ugyan kevésbé teológiai ter
mészetűnek, de mindenképpen idealistább beállítottságúnak lá
tom gondolkodását, mint Benjaminét és a korai frankfurtiakét.
Mégis mi az alapja annak, a kibékülés, a kiengesztelődés milyen
- úgyszólván - idealista reményén alapul, hogy előre tud
nyúlni az ideális kommunikációs közösségre? És más lenne-e ez
a közösség, mint a negativitás elővételező kibékülése és Auf
hebungja? Nem idealizmussal, sőt végső soron jellegzetesen né
met idealizmussal van-e dolgunk itt? Megítélésem szerint
Habermas túl kevés gondolati türelmet tanúsít a negativitással,
az identitáshiánnyal, ha szabad így fogalmaznom: a képtilalom
mal és a negatív teológiával szemben. Talán túl élesen ítélt, ami
kor bírálattal illette A felvilágosodás dialektikájának teológiai gyö
kereit, és cserébe valami elleplezett idealizmust kapott a
nyakába. De nyilván jobban teszem, ha mindezt személyesen ve
tem a szemére, és előbb pontosan utánanézek annak, hogy nem
húzta-e ki már valahol maga is a talajt e gyanú alól. Akárhogy
is, nagy ajándék számomra, hogy kapcsolatba kerülhettem vele.
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