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A szenvedés mélyén
hála van
Néhány gondolat]. B. Metz Memoria passionis című
könyvéről

Johann Baptist Metz könyvét! kézbe véve azonnal látjuk, hogya
munka különleges jelentőségű. A cím, tömörségével és metafori
kusságával, önmagáért beszél; fejezetei egy nagyszabású, sziszte
matikus gondolkodás erejét mutatják. A mű formálisan és öndefi
níciója szerint politikai teológiáról szól, amiről azonban maga a
szerző mondja ki, hogy nem más, mint új típusú filozófiai teológia,
újfajta fundamentálteológia. Tartalmilag, ennek megfelelően,nem
csak szerteágazó, hanem szisztematikus: J. B. Metz teológiai élet
művének nagy ívű összefoglalása.

Tartalmilag további sajátossága a munkának, hogy megfontolá
sait újra meg újra egyetlen, központi tapasztalathoz köti, amely a
20. századi emberiség legmegrázóbb eseménye. Nevezhetjük ezt az
eseményt világégésnek, holokausztnak, apokalipszisnek; mond
hatjuk Soának, utalhatunk a drezdai tűztengerbenelpusztult milli
ókra, ifjakra és öregekre, akiket a megszabadulás eszméje vezetett;
maga a szerző azzal a névvel illeti, amely számunkra oly ismerősen

cseng: Auschwitz.
Hans [onas írása, Az istenfogalom Auschwitz után, amely eredeti

leg 1987-ben jelent meg," ennek a tapasztalatnak és elméleti-teoló
giai következményeinek tömör összefoglalása. Ha Isten minden
ható, hogy történhetett meg Auschwitz eseménye? Ha megtörtént,
akkor megtörténhetett, s ez a lehetőség gyökeresen át kell, hogy ala
kítsa az Istenről való gondolkodásunkat. Mindezt [onas, mint írása
alcíme is utal rá - Einejüdische Siimme, Egy zsidóhang- a zsidó
ság szemszögéből veti fel és válaszolja meg a maga misztikus mód
ján. Johann Baptist Metz elfogadja a kiindulópontot, de a misztikus
megoldás helyett racionális, "nyitott szemű" megoldást keres,
amelynek neve"politikai teológia".

Ez az új politikai teológia már nem az antik, a Varro-féle politi
kai vallás, nem is Carl Schmitt radikális teo-politikája, hanem a
világ mai realitására teljesen nyitott egyetemes reformvázlat, amely
a másik szenvedésének átélésétől kezdve a teológia újragondolá
sán keresztül eljut a szellemtudományok egyetemes reformjának
projektumáig. Auschwitz ebben a programban nemcsak a holo
kauszt neve, hanem utalás arra is, hogya mai világ meghatározó
erővonalai, különösen a zárt történelemkép, a konkrétum kieme-
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Radikális reformprogram

Acompassio
mint vezérelv

lése, a nominalisztikus megközelítés, egyáltalában a bibliai hagyo
mánya zsidóság adománya. Az anamnetikus vagy emlékező ész,
amely ezt a tényt nem felejti, ebből indul ki, és ezt gondolja tovább,
Auschwitz nevével egy világtörténeti eseményt jelez. Nem feledni
a feledhetetlent, megmaradni a múlt fogságában, nem továbblépni
a teljesen újba, nem eltörölni ezt a megmaradót, mi több: vissza
térni a régibe - eltérően attól, ahogyan a felvilágosodás, majd még
inkább a klasszikus német gondolkodás kívánta -: ez az anamne
tikus, az emlékező ész programja.

Ez a radikális reformprogram sokak számára meghökkentő

lehet. Mert noha elfogadjuk Auschwitz döntő történeti jelentősé

gét, noha John Lukáccsal egyetértve véljük, hogy 1945a "nulla év"
- mindazonáltal a teológia bevett fogalmainak és fogalmi struk
túráinak archaikus-hellenisztikus jellege nehéz feladat elé állítja a
jóindulatú befogadót. A mű egyik fontos erénye éppen abban áll,
hogy az olvasót a bevett, idealizált-absztrakt fogalmak revíziójára
készteti. Ezzel Karl Rahner jelentős teológiai filozófiája után, Hans
Urs von Balthasar nagyszerű teológiai esztétikája mellett Metz gon
dolkodása tűnik a 20. századi katolikus teológia legjelentősebb tel
jesítményének. Az, hogya teológiai elmélet és a vallási praxis egy
aránt a másik szenvedésének felismerésén, az együttszenvedésen
kell, hogy nyugodjék, hogy mindaddig hamisan teologizálunk és
hamisan éljük a vallást, amíg ez a compassio hiányzik mint alapvető
és meghatározó tényező - ez tehát véleményem szerint az elmúlt
évszázad gondolkodásának egyik legerőteljesebbállítása.

Magyarul a compassiót együttérzésnek mondjuk. Egyetértek azon
ban a könyv kitűnő fordítójának, Görföl Tibornak a megoldásával,
mely meghagyja a német kifejezés (Compassion) latin alakját a ma
gyar szövegben: compassio. Nem együttérzésről van szó, nem is szim
pátiáról, hanem szüm-pathiáról, com-passióról, együttszenvedésról,
a másik szenvedésében való részesedésről, a szenvedés megosztásá
ról. E gondolatnak mint vezérelvnek a sokágú kifejtése nagyszerű

gondolati egységet ad a könyvnek és világossá teszi az elv döntő je
lentőségét a kereszténység egész történetére és különösen jelenére,
illetve jövőjére nézve. Mint a szerző visszatérően világossá teszi, ezen
elv következetes alkalmazása vallási, spirituális, egyházi, politikai,
kulturális és tudományos kérdésekben átfogó életreformot eredmé
nyez. Ha nem lenne is realisztikus e reformelv azonnali bevezetését
várni a mai világ vezető kulturális tényezőitől, az olvasó mégis felis
merheti és saját életében alkalmazhatja is ezt az elvet. Nemcsak teore
tikus elvról van szó, nemcsak tapasztalaton nyugvó megalapozásról,
hanem egyben praxis-vezérlőorientációról is, gyakorlati irányultságot
megszabó eligazításról. A könyv kimagasló érdeme ez a spirituális
dimenzió, amelynek elsajátítása saját tapasztalatom szerint az erköl
csi és szellemi felszabadulás különleges élményét nyújtja.

Ebben a különös helyzetben, amelyben Köztes-Európa, így Ma
gyarország is találja magát, a compassio elve egyenesen döntő je-
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lentőségű. A zsarnokság erőszakosmonolitikussága után ma a leg
élesebb megosztottság diktatúráját éljük; mintha csak Jézus szavai
válnának valóra mindennapjainkban: "Ne gondoljátok, hogy azért
jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy
békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem,
hogy meghasonlást támasszak az ember és az Ő atyja, a leány és az
Ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége
legyen az ő házanépe" (Mt 10,34-36).3 Mintha csak a compassioban
mutatott erőtlenségünkütne vissza ránk és uralná el az életünket
szinte mindenütt: az európai gazdasági hatalmak felháborító, ko
lonialista viselkedésében, a demokratikus álcát hordó politika ter
rorjában, a kulturális ellenségeskedésben, a hideg polgárháborús
gyűlölködésmindennapjaiban. Ha azonban J. B. Mezt könyvét el
olvasva sikerül elsajátítanunk a compassio elvét, ha mindenkor a
másik szenvedését mint szenvedést tartjuk szem előtt, akkor bizo
nyosan meghaladhatjuk ezt az irracionális szétszakítottságot.

Avagy a gazdasági világválság napjainkban kibontakozó hulláma
nem ugyanerre a szétszakítottságra, nem a compassio hiányára vezet
hető vissza? A fanatikus, gátlástalan pénzvágy, amint XVI. Benedek
fogalmazott, nem döntő faktor e válság kirobbanásában? De hogyan
is engedhetnénk ennek a szétszakítottságnak az egység rovására?
A con-cupiscentiának a com-passió ellenében? Választanunk kell: vagy
con-cupiscentia, az égő vágy a másik kisajátítására, vagy pedig compas
sio, a másik szenvedésének felismerése és magunkra vállalása.

Mint a szerző írja, minden teológiai gondolkodás biográfiai gyö
kerű. Őmaga sokszor elmondta tőrténetét.melyet 16 évesen élt át a
német-amerikai fronton: felderítésből visszatérve holtan találta száz
meg száz bajtársát - valamennyi ugyanebbőla korosztályból. E fi
atalemberek, mint Heidegger írja, "a halálról mást gondoltak, mint
amit a nyilvánosság a németek véleményeként adott ki.":' Amit
gondoltak, az egyszerre volt gondolat és emlékezet, .Denken und
Gedachtnis". Miképpen Heidegger egy másik klasszikus formulája
fogalmaz: "Das Cedachtnis ist die Versammiung des Denkens." 
Az emlékezet a gondolkodás egybegyüjtése." Talán e heideggeri
gondolatok is hozzájárultak Metz azon felismeréséhez, hogy az em
lékezet, a memoria döntő jelentőségű a gondolkodásban; s az emlé
kezet mindenkor annak emlékezete, ami nem egyszerűen a múlt
(Vergangenheit), hanem a múlás (Vergehen): az időé, a világkonk
rétumé, amelyre a memoria passionis gondolkodása mindannyiunkat
nyitottá óhajt tenni.

A mi memóriánkban ugyancsak jelen vannak azok a tények, ame
lyek a gondolkodást megnyitják: a gyerekkor homálya, amelyben az
Auschwitzból hazatértek alkarjára beégetett kék szám látványa ke
veredett a kommunista börtönökbőléppen szabadultak némasága
val. A memoria passionis egy kiáltást határoz meg végsőként; a mi me
móriánkban gyakran hallgatás uralkodik. Aki Auschwitzból hazajött,
csak a karját mutatta, de nem beszélt; aki a börtönből szabadult, for-
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rón ölelt át, de nem beszélt. A kiáltás helyett hallgatás uralkodott. S
hallgatás uralkodik ma is, hiszen azok, akik a legnagyobb fájdalmat
élik át, sokszor nem beszélnek: a fájdalomban mindig megmarad va
lami radikálisan közölhetetlen. Nem lehet szólni róla. A memória leg
mélyén kibeszélhetetlen hallgatás van. Misztika, amennyiben a misz
tika szó jelentése éppen ez: az elhallgatott dolgok.

Ez a hallgatás nem azért mély, mert nem képes a szenvedést ki
fejező élességgel kiáltani. Hanem azért is, mert a szenvedés sokszor
megtanít annak észrevételére, amit egyébként nem észlelünk: ami
értelmet ad, táplálékot, vezetést, és vigaszt. Mivel e szavak itt talán
absztraktnak hatnak, hadd utaljak azokra, akiknek nyomorúságos
körülmények között kellett rejtőzködniük a zsidóüldözés idején, és
másokkal együtt élték át az ostrom katasztrófáját. Ami azonban
mindebbőlsokakban, a valóban üldözöttekben megmaradt, az ép
pen a rendíthetetlen hit Isten valódi gondoskodásában. A szenvedés
kibeszélhetetlen valóságában több rejlik, mint egy elnyomott kiál
tás. A szenvedés mélyén hála van.

Vajon a teológia, amelyekibeszélhetetlent az archaikus theo
logia mintájára a kibeszélhetóben ragadja meg és azonnal aláveti a
publicisztikus kommunikációnak, nem eshet-e abba a hibába, hogy
akkor is szól, amikor a szenvedés hallgat? Akkor is vádol, amikor
a szenvedés megbocsát? Ez a teológia vajon nem kockáztatja-e, hogy
megmarad a régi kozmo-teológia fogságában? Derrida a vallásról
egy helyütt azt írja: a vallás fenomenológiája és a vallás mini feno
menológia." A vallás mint fenomenológia, vagyis mint a megmu
tatkozóról való beszéd, a teológiában jelenik meg: a kibeszélhetet
len kibeszélhetőnek mutatkozik, mint fenomén, és közbeszéd
tárgya lesz. Akibeszélhetőség evidenciája vajon nem veszélyezteti
e a memoria passionis legmélyebb, legintimebb dimenzióját? Vajon
nem őrlődik fel a teológia gépezetében az emlék legszemélyesebb,
legintimebb, legfájdalmasabb - s legtitokzatosabb - matériája?

E kérdés arra irányul, hogy felvesse a memoria passionis mint fun
damentális gondolkodás kérdését a nem fundamentálishoz, a kinyi
latkoztatotthoz való viszonyában. Vajon a kinyilatkoztatás (Offen
barung). a kinyilatkoztatott (das Offenbarte), a kinyilatkoztathatóság
(Offenbarkeit) fogalmai átgondolatlanok maradhatnak a memoria
passionis következetes továbbgondolásában? S vajon a legfájdalma
sabb, legintimebb, legszemélyesebb dimenzió nem annak a lehető

ségét rejti, hogy megjelenjék benne valami, ami az apokalupeis, a kije
lentés vagy kinyilatkoztatás hellenisztikus fogalmát új fénybe állítja?
S ha továbbgondoljuk a memoria passionist azon a vonalon, amely az
immemorialisoe, az emlékezhetetlenbe vezet, nem kell-e ismét átgon
dolnunk e precízen megépített rendszer egyes részleteit?

Bármit válaszolunk is erre a kérdésre, a Memoria passionis mint
könyv, mint teológiai és filozófiai munka átütő ereje, amelyet talán
.Befreiungseffekt"-nek, felszabadító hatásúnak nevezhetnék, min
den olvasóját szenvedélyes állásfoglalásra készteti.
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