
WALTER KASPER: IRGALMASSÁG

A szerző nem ismeretlen a magyar olvasók előtt,
hiszen az utóbbi húsz évben immár ötödik köny-
ve jelenik meg magyarul. Walter Kasper bíboros a
teológusból lett főpapok életútját járta: 1964-től 1989-
ig a dogmatika professzora Münsterben és Tü-
bingenben, majd a Rotterdam-stuttgarti egyház-
megye püspöke, 2001-től pedig 2010-ben történt
nyugdíjba vonulásáig a Keresztény Egység Elő-
mozdítása Pápai Tanácsának elnöke. Hatalmas te-
ológiai munkásságára jellemző, hogy folyamatban
van műveinek 17 kötetre tervezett összkiadása. Az
Irgalmasság című könyvét a nagyvilág előtt az tet-
te ismertté, hogy Ferenc pápa a megválasztása utá-
ni első Angelus imádság előtt Isten irgalmasságáról
beszélt, éppen Kasper könyvére hivatkozva. „A na-
 pokban Kasper bíboros könyvét olvastam az ir-
galmasságról, aki kitűnő teológus”, majd hozzátette:
„nem akarom reklámozni egy bíborosom könyvét,
de az igen nagy hasznomra vált”. (A pápaválasz-
tó konkláve előtti napokban jelent meg a könyv spa-
nyol fordítása, és Kasper ennek egy példányát adta
ajándékba akkor még bíboros kollégájának.)

Ferenc pápa elődei példáját követve szólította
fel az egyházat, hogy ismerjük fel Isten irgalmas-
ságát és legyünk mi is irgalmasak egymáshoz. Hi-
szen ennek jegyében nyitotta meg a II. Vatikáni zsi-
natot XXIII. János pápa, ezt tette aztán magáévá II.
János Pál, aki külön enciklikát is írt Dives in mi se -
ricordia címmel, és egész szívvel magáévá tette Bol-
dog Faustina nővér vízióját az isteni irgalmasságról.
Ezen az úton járt XVI. Benedek pápa is, aki Isten
szeretetéről írta első enciklikáját (Deus caritas est),
majd ennek gyakorlati következményeit részletezte
Caritas in veritate című enciklikájában.

Kasper Isten irgalmasságának újrafelfedezésé-
re hívja olvasóit „az irgalmasság kultúrájáról” szó-
ló megfontolásokkal. „Istenközpontú fordulatot”
sürget a teológiában és az egyház életében. A be-
vezető fejezet határozott körvonalakkal rajzolja meg
egyre kegyetlenebbé váló korunkat, majd fölteszi
a teológia talán legnehezebb kérdéseit: „Mit jelent
hinni egy irgalmas Istenben? Miként viszonyul egy-
máshoz Isten irgalmassága és igazságossága? Le-
hetséges-e összhangba hozni az ártatlanok szen-
vedését és Isten irgalmasságát? Mit jelent az
irgalmasság üzenete az egyháznak?”

A könyv először áttekinti a filozófiatörténet
során fölmerült válaszokat az ókortól a posztmo -
der n ig. Végkövetkeztetése: „a gondolkodás vég  -
ső erő feszítésével megfogalmazhatjuk az irgalmas -
ság posztulátumát, ami által az irgalmasságról való
keresztény beszéd (…) értelmesnek, (…) vagy leg -

 alábbis az ember helyzetére vonatkozó, vitára ér-
demes válasznak bizonyul”. Egy lépéssel tovább
jut a következő fejezet, amely a vallások válaszát
tekinti át. „Az irgalmasság utáni kiáltás az évszá-
zadok és évezredek során mindenütt jelen volt a val-
lások világában, és egyetemes emberi jelenséget
képvisel.”

A következő fejezetek a teológia szokásos
munka módszerével épülnek föl. Megvizsgálják
az Ószö vetség válaszait, majd Jézus üzenetét
elemzik Isten irgalmasságáról. A választott nép tör-
ténetéből kiviláglik, hogy Isten irgalma „ellenállást
tanúsít a terebélyesedő rosszal szemben”, de ezt
nem „erőszakosan teszi”. „Irgalmával mindig az
élet és az áldás új tereit nyitja meg az ember előtt.”
Isten szembeszáll a bűnnel és az igazságtalanság-
gal, de irgalmassága „kegyelmi haladékot ajándé-
koz a bűnösnek, és azt akarja, hogy az megtérjen”.
„Isten irgalmassága (…) az ő életet megtartó, elő-
mozdító, újjáalkotó és felépítő hatalma, (…) dön-
tése az élet mellett.” Isten és ember kapcsolata
azonban gyökeresen megváltozik az Istenfia
megtestesülésével. Jézus tanításából és halálig oda-
adott életéből kiviláglik, hogy „az irgalmasság az
igazságosság legtökéletesebb megvalósulási for-
mája”. „Fiában (Isten) a helyünkbe lép, magára
vállalja a bűn életet elpusztító hatását, hogy újra
nekünk ajándékozza az életet.” Kasper végkövet-
kez tetése: „Az irgalmasságban önmagát megmu-
tató szeretet lehet életünk, egyházunk és társadal-
munk új kultúrájának alapja”.

A szisztematikus megfontolásokat tartalmazó fe-
jezet a kegyelemtanról szóló klasszikus teológiai ké-
zikönyvekhez hasonlóan próbál felelni a legnehe-
zebb kérdésekre, mint: Ha a mindenható Isten
mindenkit üdvözíteni akar, akkor hogyan létezhet
pokol? Hogyan egyeztethető össze Isten irgalmas-
sága és igazságossága? A teodícea örök kérdését sem
kerüli ki: hogyan fér össze a szenvedés, elsősorban
az ártatlanok szenvedése Isten mindenhatóságával
és jóságával? Yves Congar ötlete nyomán Kasper a
„szeretet ontológiájának” felvázolására tesz kísér-
letet. Számos teológiai és történeti hivatkozással fej-
ti ki, hogy az irgalmasságnak mennyire központi he-
lye van Isten életében és az általa teremtett, az ő
szeretetközösségébe meghívott ember történetében:
Krisztus helyettesítő kereszthalála és feltámadása
hogyan győzi le az ember ellenállását, bűneit. „Az
irgalmasság a Szentháromság tükre”: Isten a szent-
háromságos szeretet, az irgalmasság „lényegének
kifelé látható és hatékony oldala”, „előjelként áll a
világ, a történelem és minden emberi élet fölött”.

A teológiai alapok lefektetése után egyre gya-
korlatiasabbá válik a könyv hangvétele. Isten ir-
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galmassága az embert is irgalmasságra kötelezi. Az
ellenségszeretet kapcsán Kasper nem kerüli ki az
„igazságos háború” napjainkban sokat vitatott
kér dését sem. Realista-e az ellenségszeretet pa-
rancsa, „hová jutunk, ha nem szállunk szembe a go-
nosszal?” Az elmúlt évszázad rettenetes tapaszta-
latai égetően aktuálissá tették a megbocsátás és az
ellenségszeretet problémáját, ezért javasolja: „Csak
akkor dolgozhatjuk fel a véres és traumatikus konf-
liktusokat, ha a régi sírok fölött újra kezet nyújtunk
egymásnak”. Őszinte önkritikával szól azonban az
egyházról is: „Nemcsak az egyes keresztények, ha-
nem maga az egyház is igen gyakran kudarcot val-
lott az ellenségszeretet parancsa terén. Az eszmény
és a valóság itt gyakran igen messze került egy-
mástól.” Éppen a nemzetek között a közelmúltban
végbement nagy kiengesztelődésekre utalva sür-
geti, hogy „ellenségtelenítenünk” kell egymást, mert
csak kiengesztelt emlékezettel válik lehetségessé „az
új közös jövő”.

Az irgalmasság hét testi és hét lelki cselekede-
tének hagyományos listáját kétszer is leírja a szer-
ző, de igen gyakorlatiasan aktualizálja a keresztény
ember e feladatait napjaink viszonyaira. Tanulsá-
gos a szegénység négy különböző formájának fel-
sorolása: az anyagi szegénység mellett a kulturá-
lis, a kapcsolati-társadalmi, végül a lelki vagy
szellemi szegénység, belső kiüresedés. Az irgalmas
szeretetnek mindegyikkel szembe kell néznie, tö-
rekednie kell mindegyiknek a megszüntetésére.
Meglepő fordulattal külön fejezetet szán az „álir-
galmasságnak”, amely a „keresztény ethosz egy-
fajta lágyító-öblítő szere lehet”. Felsorolt példái itt
is napjaink konkrét eseteit érintik — amikor például
egy jogtalanság esetén inkább az elkövetőt védik,
mintsem az áldozatot, hogy így óvják az intézmény
becsületét; vagy amikor a félreértelmezett irgal-
masság nevében az igazságosság alapvető paran-
csa ellen vétenek. A keresztény embernek Jézus fel-
tétlen odaadottságát, önmagát egészen értünk és
nekünk ajándékozó lelkületét kell követnie — az
utóbbi években örvendetesen elterjedt kifejezéssel:
proegzisztenciáját.

Külön fejezet foglalkozik az egyházzal, amely
„a szeretet és az irgalmasság szentsége”. II. János
Pálra hivatkozik: „Az egyháznak az a feladata,
hogy tanúságot tegyen Isten irgalmáról”. Kasper
szerint ennek három módon kell történnie: „Az
egyháznak hirdetnie kell Isten irgalmát”; „meg
kell adnia Isten irgalmasságát az embereknek az
irgalmasság szentségében, a bűnbánat szentsé-
gében; és konkrét alakjában, (…) még egyházjo-
gában is fel kell ragyogtatnia és meg kell valósí-
tania Isten irgalmát”. Önkritikus éllel szól korunk
némelyik egyházi gyakorlatáról, sürgetve „a
szegényekért létező szegény egyház” megvaló-
sulását. „A világi hatalomtól és a földi gazdag-

ságtól való eloldódás új szabadságot jelenthet az
egyháznak tulajdonképpeni küldetése számára.”

A szerző végül átlép a társadalmi-politikai-gaz-
dasági viszonyok területére is, bár hozzáteszi,
hogy ez meghaladja illetékességi körét. Végkö-
vetkeztetése: az irgalmasság kultúráját kell meg-
gyökereztetni az egyházban és a világban is. Sür-
geti a „szociális állam modern eszméjének”, de
egyszersmind „az egyház társadalmi tanításá-
nak” továbbfejlesztését is az irgalmasság kultúrá-
jának szellemében. Javaslatai és kérdései az egyház
és az emberiség ma legégetőbb problémáit érintik
— mindenképpen komoly megfontolásra érde-
mesek, még ha olykor vitathatóak is. Záró követ-
keztetése, az egész könyv végkicsengése — merész
javaslat, amely meggondolkodtat, megindít, de ta-
lán vitára is hív: az erőszak riasztó terjedése a leg-
különbözőbb formákban, a gazdagok és szegények
közti növekvő ellentét világviszonylatban és egyes
országokban Kasper szerint csak úgy ellensú-
lyozható, ha nem a megtorló vagy büntető igaz sá-
gosság emberi léptékében gondolkodunk, hanem
az irgalmasság és a szeretet kultúráját próbáljuk
megvalósítani, az „ajándékozás logikájában”. Va-
jon nem marad-e a valóságban megvalósíthatatlan
jámbor óhaj az igazságosságot meghaladó szeretet
feltétel nélküli követelése, amely „az igazságosság
túlcsorduló mértéke”.

A könyv zárófejezete szinte himnikus hangon
szól Máriáról, az „irgalmasság anyjáról”. Itt felol-
dód nak az összes nehézségek, hiszen benne „fel-
ragyog az új, megváltott és kiengesztelt ember s az
új, átszellemült világ képe”. Kasper záró következ -
tetése: „Az irgalmasság Isten ajándéka és egyszer -
smind feladat is nekünk, keresztényeknek. Csele-
kednünk kell az irgalmasságot. (…) Az irgalmasság
Isten dicsőségének visszfénye ebben a világban, és
Jézus Krisztus nekünk ajándékozott s általunk to-
vábbajándékozandó üzenetének foglalata.”

Végül néhány szó a magyar kiadásról. A for-
dítót csak dicséret illeti, hiszen nemcsak a teoló-
giai nyelvezetet adja vissza hibátlanul, hanem ta-
láló magyar kifejezésekkel fordítja a szerző olykor
igen emberközeli kiszólásait is („fogyasztói szem-
léletű elhülyülés”, „halálra szórakozzuk magun-
kat”, Isten „körüludvarolja az embert”). Olykor sa-
ját gyártmányú összetett szavakkal adja vissza a
németben sokkal természetesebben hangzó kife-
jezéseket (üdvakarat, üdvoptimizmus, üdvcsele-
kedet, megigazít, remény bizonyosság, ellenség-
telenít). Itt volna az ideje, hogy a magyar nyelven
író teológusok közös összefogással próbáljanak lé-
péseket tenni egy egységes magyar teológiai szó-
 kincs megalkotására. (Ford. Török Csaba; Új Em-
 ber Kiadó, Budapest, 2014)

LUKÁCS LÁSZLÓ
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