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Az új politikai teo lógia, melyet j. B. Metz inspi 
rált és alkotott meg, döntően megváltoztatta 
legalábbis nyu gat-európai terül eten - a teoló
giai gondolkodás és kérdésfeltevés módját.
Másként, mint az egyén identitásról alkoto tt te
ológiai felfogásban , a poli tikai teológia a konk
rét tört énelmi és társad almi helyzetet teszi meg
a teológiai fogal om alkotás alko tóelemévé. (Ez
alatt nem az t érti, hogy a teológián ak vagy az
egy háznak kézzel fogható napi politikai vitákat
kellene folytatnia. Inkább arra ösztönöz, hogya
teológusok, az egyház tagjai és felelősei tudato
sítsák azt, hogy gyakran politikai - a közt érin
tő - funkcióval rendelkeznek a társadalomban .)

j. B. Metz szerint a keresztény teológia bár
mely form ája a rem ény apológiája, vagyis anna k
kifejeződése, hogya hívő ember végső bizaimát
abba az Istenbe veti, ak i élők és holtak Istene, s
aki minden embert arra hív és tesz képessé,
hogy szubjektu mként éljen színe előtt. Másként ,
mint a szokvá nyos identitásról va llott teológiai
gondo lkodásban, Metz a hú s-vér szubjektum
konkrét történelm i-társadalmi helyzetét tartja
szem előtt, a jelen és elmúlt koro k emberének ta
pasztala tait, szenvedéseit, küzd elmeit és ellent
mondásait. Az újkori kereszténység válsága sze
rinte abbó l a nyugtalan ító nem-identitás tapasz
talatból tápl álkozik, mely tehetetlen a világ és
benn e az egyén szenvedéstör téne te láttán .

Ebben a gya korlati fund am ent ális teológia
alapjait lefektető műben tárgyalja az újkori sza 
bad ságtörténet tém áin ak történelm i és szi szte
matikus vonatkozásait. "jézus Krisztu s sza bad 
ságára való ves zé lyes eml ékezés" hatástörtén e
te határo zza meg értekezésein ek gondo latme
netét. Eme llett a felvilágosod ás után kialakult
polgár i vall áson túlmutató keresztén ység Metz
reflexiójának meghatározó alapkategóriája: össze 
foglalja a kereszténység és keresztény teológia
átöröklött és fennálló form ája iránti kritik át,
ame nny iben az azonosítja az lsten sz íne előtti

keresztén y szubjektu mot a polgár i öntuda tta l és
annak kiteljesed ésével. Az azonosítá s következ
tében ugyani s egyrészt félreértjük az újkor pol
gárá nak ala p p ro b lém áját. vagyis annak a foga
lomnak elvo nts ágát. melyet maga alko t saját
magáról, melynek segítségével újra és újra ké
pessé vál t ar ra, hogy érdek- és osz tályhoz kötő

dését maga előtt is rejtv e tartsa .
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Másrész t az az elidegenedés, mely a polgári
va llás kiala kulásakor megjeleni k, más arcot is
mutat. jó llehe t a polgárok ema ncipációjuk fo
lyamatába n az újra elsajá títa ndó és a már meg
szerzett va llást úgy érte lmezték és tapasztalt ák.
hogy az megszabad ít a dogma tika i és tek int ély
elvű önkény től , a miszti kus öntudattó l és a tör
ténelmi függőségtől, mégis a megszabadítás fo
lyam ata visszájára fordul, ha egyenrangúvá
tesszük a teológiai és polgári kritika folyamatá
nak felsza bad ító elemé t a valód i sze nv edés alól
való felszabadítással, s valódi változásnak te
kintjük az egyén elképzelt megváltozását. Konk
rétan Metz itt arra utal, hog y az újkori keresz
tén ység helyzet ére jellemző az, hogy a szívek
megt érése nem jött létre, legal ábbis nem olyan
formában, ahogy arról nyilvánosan hitvallást
teszünk. Az egy házi élet krízise azonban nem
abban áll, hogy ez a megtérés ritkán , vagy egy
általán nem jön létre, hanem a szív megtérésé
nek elmaradását még ink ább befát yolozza a
me gvallott hit látszat a. S mivel a pol gári vallás
az embert csak sajá t magával konfront áltatja,
ezzel csak megszilárd ítja a rem én ytel enséget : a
kereszt én ység mint polgári vallás nem nyú jt vi
gaszt. Metz részletesen kifejti a po lgári va llás ,
illetve az európa i felvilágosodás és forrad alom
álta l formált keresztén ység problém áit. Ennek
kapcsán olya n tém ák kerülnek elő, mint a ke
resztén ység és a polgárság kapcsolatának törté
neti folyama ta; az úgyn evezett pol gári szabad
ságtörténet d ialekt ikáján ak kérd ése, mely felett
gya kra n épp a haladó libe rá lis teológia huny
sze me t azálta l, hogy gyakran hallgatólagosan
azonosította a keresztén y szubjektu mot a pol
gá rival; eze n kívül tárgyalja az individ u áci ó ke
resztén y és polgári elve i közötti különbségek

. kérdését. A válság jelei a hit privatiz ál ód ása, a
hagyom ány funkci óveszt ése, az autonómia
vesztés, az ész t az é sszerűs égre, és a va llás t a
magán szférára korlátozó szemlélete. A veszély
Metz szerint abban áll, hog ya polgári va llás
nemcsak egyelőre megtervezett és elképzelt
polgári jövőt hom ályosít el, hanem a jövőt osz
tályokra bontó ellenté tekkel is magyarázza .

Mivel a va lód i megt érés elma radása és elu ta
sítása a polgári öntudat számára rejtve marad,
ennek következ tébe n érzéketlen ma rad az em
ber és az emberiség való d i problém ái iránt, k ű

l őn ö sen azok iránt, melyek a polgárosodás utá
ni korszakot követik. Ennek az átmene tnek tü 
neteit mindenki érzé keli; félelem és apátia ural
ja az emberek helyzetre adott reakcióját. Metz a



kereszténység gya korlati herm eneutikáját hang
sú lyozza, amikor síkra szá ll egy antropológiai
forradalomért, mely mintegy "fé lbeszakítás 
kén t" megtöri a homogén logikát, és egy útta l
megszaba dí t az újkori sza badságtörténe tek be
vá lta tlan ígéreteitől. Ennek seg ítségével válik
felismerhetővé a polgár i társad alom ut áni át
menetben az emberek valód i fenyegetettsége, és
nyílhatn ak meg új perspektívák . Metz megpró
bá lja visszanyern i a keresztény hit messiási ere
jét, ami kor kon krét kérd ések kapcsá n párb e
szédre bocsát ja az t (a polgári világ álta l) elfelej
tett különbséget, mely a polgári individ ua liz
mus és aközött áll fenn, hogy mit jelent keresz
tény szubjektu mna k lenni lsten szí ne előtt.

Megoldásként a keresztény gyakorlatot Metz
szerin t az emlékezés és elbeszélés alapkategó ri
ája kell, hogy megh atározza. Az előbbi, mint
"veszélyes", mint felforgató és lázad ó emléke
zés a sze nvedésre való emlékezés formájában ,
az ut óbbi pedig azé rt, hogya fejlődés, és a
győztesek meghatározta történelem rendszeré
be so ha be nem fogh ató emberi sze nvedéstörté
netek nyelvileg azo nosítha tók lehessenek . Eb
ből következően úgyszintén alapka tegó ria a
szolidaritás fogalm a, amenny iben kiterjesztjük
az ana mne tikus, a tört énelem áldoza taival vál
lalt emlékezetbeli szolida ritás ra is. Metz meg
győződése, hogy éppen az emlékezés és elbe
szélés útján tudatosított történelmi megh atáro 
zottságok véd he tik meg a cselekvés újonnan

megjelenő formáit attól, hogy részlegesek és
múl ékonyak legyenek, hogy csak szimboliku
sa n jelöljenek egy valóságot, úgy, hogy kia laku
lásához már semmivel nem tudnak hozzájárul
ni, s hogy ezé rt a fennálló rendszerek minden
nehézség nélkül újra magukba szívhassák őket.

A megújulást célzó gya korlatot - mely nem
csupá n cselekvés, de "elszenved és" is - kísér
nie kell a kollektív tör ténelmi emlékeze t aktua
lizálása. Azoknak a tört énelmi küzdelmeknek
és veszélyekn ek az összefüggésében, amelyek
ben az ember szubjektumként tap asztalja meg
magát, és szubjektummá válik, az emlékezés és
elbeszélés a vallási önazonosság feltárását és
megmentését célzó alapkategória lesz.

Végül a zsidó-keresz tény tapasztalat alapj án
Metzt leszögezi, hogy lsten minden embert a
vele va ló közösség alanyaként hív meg színe
elé: lsten népeként. Metz e cél realit ására kér
dez rá. Tiltakozik a győztesek és sikeresek törté
nete ellen, és síkra szá ll a méltatlanok és a gyen
gék jövőjéért. Boldog szerin te nem lehet az em
beriség addig, amíg csak néhányan is, vagy
akár az emberiség többsége sze rencsé tlenség
ben és nyomorban él. Isten minden embert né
peként hív színe elé, szolida ritásban. Ez azt a
keresztény hitet teszi szükségessé, melynek lé
nyegi gyakorlata a remény gya korlata mások
szá má ra. (Ford . Görföl Tibo r; UHarmattan, Bu
dapest , 2005)
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