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Hans Joas (1948) társadalomfilozófus, szociológus, vallásfilozófus, a chica-
gói egyetem és a berlini Humboldt Egyetem professzora. Számos megjelent 
könyve főként cselekvéselméleti, erőszak- és háborúszociológiai, társada-
lomelméleti kérdésekkel és a kereszténység globális helyzetével foglalkozik. 
2012-ben elsőként töltötte be a Joseph Ratzinger/XVI. Benedek vendég-
professzúrát a regensburgi egyetemen. 2015-ben a Vigilia kiadónál megjelent 
A hit választása című könyve. Die Macht des Heiligen [A szent hatalma] 
című könyvéről a Vigilia 2018. szeptemberi számában olvasható beszélge-
tés. 2020 decemberében jelent meg Im Bannkreis der Freiheit. Religions -
theorie nach Hegel und Nietzsche [A szabadság bűvkörében. A vallás-
elmélet Hegel és Nietzsche után] című könyve. Az alábbi beszélgetés erről a 
műről szól. 

Először is talán azt emelném ki, hogy új könyvem mindenképpen 
csak akkor érthető, ha az olvasó összefüggésben látja előző (Die Macht 
des Heiligen című) könyvemmel. Ha egészen egyszerűen próbálom 
megfogalmazni a célkitűzésemet, akkor a következőt mondhatom: 
előző könyvemben azzal az elgondolással vetettem számot, mely sze-
rint a vallás arra van ítélve, hogy eltűnjön. Más szóval az úgynevezett 
szekularizálódási tételnek szenteltem figyelmet, és azt igyekeztem ki-
mutatni, hogy nem állja meg a helyét az a felfogás, amely a modern 
európai szekularizálódást egy átfogó világtörténelmi folyamat alap-
ján kívánja megmagyarázni. Egészen leegyszerűsítve tehát azt az el-
gondolást bíráltam, mely szerint a vallás el fog tűnni, és az rendjén is 
van. Új könyvemben (és megint csak nagyon egyszerűen fogalma-
zok) azt az elgondolást illetem kritikával, mely szerint a vallás nem 
fog eltűnni, és az, hogy nem tűnik el, súlyos problémát jelent a de-
mokráciára és a politikai szabadságra nézve, ám ebből a szempontból 
van egy kivétel, tudniillik a protestáns kereszténység. E nézet szerint 
a protestáns kereszténység az egyetlen olyan vallás, amely nem jelent 
veszélyt a politikai szabadságra és a demokráciára nézve, sőt törté-
nelmi szempontból mindkettő diadalmenetében fontos szerepet ját-
szott. Azt állítom, hogy Hegel gondolkodása (sematikusan összefog-
lalva) a következő meggyőződéssel egyenértékű: története során a 
vallás elérte legmagasabb rendű formáját, tudniillik eljutott a keresz-
ténységhez. A kereszténység története a kereszténység legmagasabb 
rendű formáját eredményezte, tudniillik a protestáns kereszténysé-
get, amely pedig elvezetett a politikai berendezkedés legmagasabb 
rendű formájához, a 19. század elejének porosz jogállamához, amely 
bizonyos szempontból megtestesíti a francia forradalom vívmányait, 
ám a forradalmi terror és zűrzavar nélkül. 
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Úgy vélem, hogy ez a hegeli elgondolás nem csupán egyetlen 
konkrét gondolkodó meggyőződése, de általában is mérhetetlen 
hatással volt a német gondolkodás történetére, sőt bizonyos átala-
kulásokkal az amerikai gondolkodásra is. Ez a gondolkodásforma 
egészen napjainkig elevenen hat, Jürgen Habermas legutóbbi mo-
numentális művében is megfigyelhetők a nyomai. Az egész némi-
leg bonyolulttá válik attól, hogy véleményem szerint Marx is ettől 
a hegeli narratívától függ, csakhogy egy korszakkal továbblépteti: 
Marx szerint a világtörténelem tetőpontja nem a porosz jogállam-
ban valósul meg, hanem a szocializmusban, a szocializmus pedig 
majd leszámol a vallással, és feleslegessé teszi. 

Ez tehát az a gondolati háttér, amelyet szemügyre veszek a köny-
vemben. Négy alapproblémára tagolom ezt a hegeli alapproblémát, 
és mind a négyet tömören meg is nevezem, bár persze magában a 
könyvben részletesen megvizsgálom aztán. A négy alapprobléma 
tömör összefoglalása így hangzik: 1. Hegel intellektualista felfogást 
képvisel a vallással kapcsolatban; 2. a politikai szabadságról alko-
tott hegeli felfogást (természetesen másként nem is lehet) még nem 
itatják át a 20. századi történelmi tapasztalatok, vagyis nincs jelen 
benne a politikai szabadságot szavatoló berendezkedések össze-
omlása; 3. a szabadságról alkotott hegeli felfogás elmarad attól a 
keresztény felismeréstől, hogy a szabadságunkért hálával tarto-
zunk; 4. Hegel történelemről és vallástörténetről rajzolt képe ne-
vetségesen Európa-központú. Ez a négy tétel belsőleg összefügg 
egymással, és a könyv négy része valóban ezeknek feleltethető meg. 

E törés mind német, mind amerikai formájában oly módon követ-
kezik be, hogy mind a hermeneutikai gondolkodás, mind a prag-
matizmus túllép a magányos szubjektum és a világra irányuló meg-
ismerése közötti viszonyon, és megnyitja szubjektumok olyan 
közösségére, amely elsősorban nem a megismerés módján viszo-
nyul a világhoz, hanem közös cselekvés formájában. Ez tehát a szó-
ban forgó törés alapvető sajátossága: a cselekvés és a tapasztalat, 
mégpedig az interszubjektív, kollektív, társadalmi cselekvés és ta-
pasztalat kidomborítása. Ami az érzés fogalmát illeti: Hegel vallás-
ról alkotott felfogásának bírálatára nézve rendkívül fontos, hogy 
Hegel szerint az érzésnek nincs eleve kognitív tartalma (ezért is be-
csülte kevésre az érzésnek nagy jelentőséget tulajdonító Schleierma-
chert). Hegel szerint tehát az érzésnek nincs köze a megismerés hez, 
s ezért teljesen önkényes. Csakhogy a hermeneutikai hagyományban 
(már Schleiermachernél is, de főként később) az érzés és a tapasz-
talat nagyon is rendelkezik rejtett kognitív tartalommal, amelyet ki 
tudunk fejezni, s ezen artikuláció révén mások számára is hozzá-
férhetővé tudunk tenni. 

Ez természetesen rendkívül fontos a relativizmus problémájával 
kapcsolatban. Filozófiatörténeti szempontból véleményem szerint 
egyértelműen kijelenthető, hogy az amerikai pragmatizmus leg-
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fontosabb képviselői semmiképpen sem voltak relativisták (ez a ha-
gyomány jelentős szerepet játszott az én intellektuális fejlődésem-
ben, több könyvet is írtam róla). Charles Peirce a legkevésbé sem 
volt relativista, és kétségkívül John Dewey és George Herbert Mead 
sem. William James az egyetlen olyan pragmatista gondolkodó, aki-
nél nem ilyen egyértelmű a helyzet, de szerintem ő sem volt relati-
vista, de annak tűnhet, mert az igazságot elsősorban nem kognitív 
és tudományos igazságként fogja fel, hanem egzisztenciális igaz-
ságként, amely pedig elsődlegesen nyilván egy meghatározott 
ember számára mérvadó. A hermeneutikai és a historista hagyo-
mányban is egyenként meg kellene vizsgálnunk az alkotókat. Ön 
Dilthey-t említi, aki tényleg küszködött az igazság kérdésével, de 
nem küszködött volna, ha relativista. 

Számomra ebből a szempontból Ernst Troeltsch a legfontosabb 
szerző, aki kétségkívül nem volt relativista, hanem azt a gondola-
tot helyezte előtérbe, hogy univerzalista igazságigények történeti 
és kontingens kialakulásával állunk szemben. Ha a vallást egyelőre 
zárójelbe is tesszük, még a tudomány története során is olyan 
módon születnek új felismerések, hogy előzményeik nem determi-
nálják őket, de aztán igaz felismeréseknek bizonyulnak. Igazságuk 
ellen nem hozható fel, hogy kontingens módon születtek meg a tu-
domány története során. Én azt állítom, hogy ez a fajta gondolko-
dásmód kifejezetten keresztény jellegű, mivel a kereszténység olyan 
vallás, amely történelmileg lokalizálható kinyilatkoztatásból indul 
ki. A kereszténység arról beszél, hogy a történelem egy bizonyos 
pontján „fiú született nekünk”, aki felnőtt és Poncius Pilátus alatt 
kivégezték. A kereszténység nem egyszerűen valamilyen történe-
lemtől független igazságot hirdet, hanem történelmi eseményekről 
beszél, amelyekben az igazság úgyszólván belép a világba. És ezért 
véleményem szerint a kereszténység közelebb áll az igazság törté-
nelmi megszületésének gondolatához, mint ahhoz a platóni felfo-
gáshoz, mely szerint az igazság eleve létezik és a történelemtől füg-
getlenül megismerhető. 

A második rész bevezetésében bemutatom annak alapvető típusait, 
hogy miként lehet gondolkodni a vallás és a politikai szabadság 
kapcsolatáról. De nem az a legfontosabb számomra, hogy ezek a 
szerzők relativizálják a protestáns kereszténység és a politikai sza-
badság közötti folytonosságot. Az a legfontosabb, és személyesen 
nekem is a legfontosabb, hogy a 20. században Németország átélte: 
eltűnhet és összeomolhat a politikai szabadság történelmileg már 
elért formája. Gyakorlatilag az 1933-as év német tapasztalatáról van 
szó. Kiderült, hogy a politikai szabadság irányába mutató törté-
nelmi vívmányok is kontingensek, s ez a felismerés, ez a nagyfokú 
érzelmi töltettel is rendelkező tapasztalat arra kényszerít minket, 
hogy visszatekintve is felismerjük ezeket a veszélyforrásokat, vagy 
éppen radikálisabban elgondolkodjunk azon, hogy milyen belső 
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veszélyforrásai vannak a demokráciának, vagyis azon, milyen belső 
jelenségek vezethetnek a demokrácia összeomlásához. Az idevágó 
viták véleményem szerint sokáig visszásak voltak, mert német kü-
lönutassággal számoltak: miért volt annyira más Németország, 
mint a többi ország, s miért pont Németországban következett be a 
demokrácia összeomlása? E téren sok minden megváltozott, úgy 
vélem, főként az elmúlt négy évben az Egyesült Államokban, ahol 
sok értelmiségi arra jutott, hogy az ország helyzete nagyban ha-
sonlít a Weimari Köztársaság állapotára. 

Ha tehát van szemünk ezekre a jelenségekre, akkor azt is jobban 
észrevesszük, hogy egy sor gondolkodó (Tocqueville-től Émile 
Durkheimig) sokat töprengett már azon, mi veszélyeztetheti belül-
ről a demokráciát. A könyv második részében olyan gondolkodó-
kat vizsgálok meg, akik számára meghatározóan fontos volt ez a 
probléma. Ilyen először is a pragmatista John Dewey, aki a nagy 
gazdasági világválság idején az amerikai demokrácia jövőbeli sta-
bilitásáról gondolkodott, és paradox módon arra a következtetésre 
jutott, hogy a stabil demokráciához vallási alapra van szükség. 
Csakhogy Dewey ateista volt. És akkor mégis hogyan festhet egy 
olyan vallási alap, amelyet egy nem hívő ember tart kívánatosnak? 
A második szerző, akivel foglalkozom, Alfred Döblin, aki sok szem-
pontból nagyon fontos nekem. Úgy vélem, Döblin pontosan azért 
jutott el a kereszténységhez, mert szembesült a totalitarizmussal. 
Ezért alkotom meg a „poszttotalitárius kereszténység” fogalmát: ez 
a kereszténység nemcsak egyszerűen azt folytatja, ami a modern 
totalitarizmusok kialakulása előtt volt, hanem önértelmezésébe 
alapvetően beépül a totalitarizmus veszélye és létrejötte. A harma-
dik szerzőm Reinhart Koselleck, aki véleményem szerint a nem te-
leologikus történelemfilozófia meghatározó alakja, és végül Charles 
Taylorral foglalkozom, akihez számos szempontból közel állok, de 
azt hiszem, történelemfilozófiai szempontból túlságosan is egyenes 
vonalú folyamattal számol. Tudom, hogy Taylor részletes és összetett 
gondolatmenetek formájában eltávolodott Hegeltől, de nem teljesen. 

Legyen szabad szubjektív választ adnom erre a kérdésre. Én erőtel-
jesen katolikus színezetű miliőben nőttem fel, de olyanban, amely 
már maga mögött tudta a Harmadik Birodalmat, azt a berendezke-
dést, amelyben sok-sok katolikus lelkes nemzetiszocialista lett. Gye-
rek- és fiatalkoromban az volt a kérdés, hogy a katolikus miliő újjá-
szerveződhet-e csak úgy minden további nélkül, abban a hiszemben, 
hogy az elmúlt tizenkét évnek vége, felejtsük el az egészet, ne is be-
széljünk arról, mennyire megkísérthetők voltunk, hanem folytas-
suk egyszerűen azt, ami korábban volt. Én akkoriban úgy véltem, 
hogy ennek semmiképpen sem szabad megtörténnie, hanem radi-
kális önvizsgálatra van szükség. A könyvemet megjelenés előtt a 
legalaposabban egyébként éppen Wolfgang Huber, a protestáns teo-
 lógus és püspök olvasta el (egy külön fejezetben foglalkozom is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csak egyvalamire kér-
dezek rá ezzel kapcsolat-
ban: milyen stratégiái 
vannak eszményi eset-
ben az említett poszt-
 totalitárius keresz tény-
ség nek? Magyarország 
e téren igen csak érintve 
van. 
 

361



vele), akinek apja vezető nemzetiszocialista jogelméleti szerző volt 
(Ernst Rudolf Huber). Hozzám hasonlóan Huber számára is alap-
vető kérdés volt, hogy miként szervezheti újjá magát a protestantiz -
mus. Ez azt a követelményt támasztja, hogy beható figyelmet kell 
szentelnünk annak, mi az a protestáns (és a katolikus) hagyomány -
ban, ami miatt vonzódni tudtunk a nemzetiszocializmushoz vagy 
másféle totalitárius berendezkedésekhez, és egyidejűleg más val-
lási hagyományokban meg kell tudnunk látni azt, ami ellenállásra 
tudta késztetni őket a totalitarizmusokkal szemben. Ezért törek-
szem arra, hogy a kereszténységben és más vallásokban egyaránt 
megvizsgáljam a morális univerzalizmus és a partikularizmus fe-
szültségét. Így önkritikus módon tudunk viszonyulni a saját ke-
resztény hagyományunkhoz, és készek leszünk tanulni más vallási 
hagyományoktól. 

Megpróbálok röviden válaszolni erre a felvetésre. Az én szemem-
ben a könyvnek a negyedik a legfontosabb része, de persze az ol-
vasó beállítottságától függ, hogy éppen mit tart fontosnak. Az Ön 
véleménye talán azzal függ össze, hogy a harmadik rész inkább fi-
lozófiai és teológiai színezetű, míg a negyedik főként szociológiai 
irányultságú. A harmadik rész kulcsgondolatának megint csak na-
gyon messzire visszanyúló története van a kereszténységben. Idé-
zem például Pál apostol Galata-levelét, amely szerint Krisztus sza-
badságra tett szabaddá minket, és azt próbálom átgondolni, hogy 
ez mégis mit jelent, mit jelent az, hogy szabadságra vagyunk fel-
szabadítva. Alapvető meggyőződésem ezzel kapcsolatban, hogy a 
saját szabadságunkhoz fűződő viszonyunk megváltozik, ha meg-
fontoljuk, hogy másoknak köszönhetjük a szabadságunkat. Ebből a 
hálából ugyanis szabadságunk mintegy szabad és önkéntes korlá-
tozottsága következik, amelyet azonban nem leszűkítő jellegűnek 
élünk meg, hanem olyan kölcsönösségnek, amely szervesen együtt 
jár azzal, hogy hálával tartozunk a szabadságunkért. 

Első lépésben nem vallási horizonton taglalom ezt a hálát és köl-
csönösséget. Gondoljunk csak például a szüleinkhez fűződő kap-
csolatunkra, vagy azokra az emberekre, akikről azt gondoljuk, segí-
tettek nekünk felismerni, hogy egyáltalán cselekvésre képes lények 
vagyunk (ilyenek lehetnek például a tanáraink), azaz nem pusztán 
a körülmények áldozatai vagyunk, hanem változtatni tudunk a dol-
gokon. Ezért pedig csak hálásak lehetünk. Azt állítom, hogy min-
den emberben jelen van ez a fajta hála, aki cselekvésre kész létező-
nek tudja magát. Erről már Ernst Troeltsch is gondolkodott, de Paul 
Tillich gondolta át a legkövetkezetesebben. Tillich oly módon gon-
dolta át ezt a kérdést, hogy ezt a hagyományosan keresztény el-
gondolást belehelyezte a klasszikus német filozófia (Kant, Fichte, 
Hegel) gondolati mezőjébe, s ezzel túl tudott lépni az emberi auto-
nómia és az emberi heteronómia bevett szembeállításán. Szüksége 
van egy harmadik tényezőre, amely más, mint az autonómia és a 
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heteronómia, és ezt a harmadikat találja meg a teonómiában. A fo-
galom talán nem igazán ideális, mivel úgy tűnhet, hogy a véglete-
kig fokozza a heteronómiát, úgy tűnhet, hogy az embert megfosztja 
a szabadságától, ahelyett, hogy lehetővé teszi. Valójában azonban a 
teonómia elmélyíti az autonómiát, és eljuttatja arra a pontra, ahol 
túlmutat önmagán. 

Úgy vélem, ez az egész kérdés rendkívül aktuális napjainkban, 
főként sok-sok ember szabadságról alkotott felfogása miatt: nem 
gyakori az a hála, amelyről beszéltem. Sokan úgy érzik, hogy ter-
mészettől fogva rendelkeznek szabadsággal, s úgy látják, hogy a 
társadalmi élet a szabadságukat korlátozó tényezőkből áll. Nem ve-
szik észre, hogy sokan szerepet játszottak a szabadságuk létrejötté-
ben. Micsoda magatehetetlen lények lennénk, ha nem gondoskod-
tak volna rólunk a szüleink sokáig és áldozatkészen. 

Legyen szabad konkrét példát említenem ezzel kapcsolatban. Ma 
Németországban főként protestáns teológusok között élénk vita zaj-
lik az asszisztált öngyilkosságról (katolikus részről persze másként 
fest a helyzet). A vitának meghatározó pontja, hogy szabad-e a saját 
halálunkat szabad önrendelkezésünk eredményeként felfognunk. 
Véleményem szerint nem. Még azt sem tartom az egyén szabad ön-
rendelkezésének körébe tartozó kérdésnek, hogy miként temetnek el 
valakit: mindenkinek számot kell vetnie például azzal, nem fosztja-e 
meg hozzátartozóit a gyász lehetőségétől, ha azt akarja, hogy ne 
legyen név szerinti sírja. 

Megítélésem szerint a kereszténység napjainkban zajló globalizáló-
dása rendkívül fontos világtörténelmi fejlemény — erről már A hit 
választása című könyvemben is beszéltem, amely a Vigilia kiadónál 
magyarul is megjelent. E folyamat során a kereszténység a koráb-
biaknál szorosabb kapcsolatba kerül más hagyományokkal, Ázsiá-
ban például a buddhista és a konfuciánus hagyománnyal. Különösen 
érdekes, hogy a kelet-ázsiai keresztények nem tekintenek megve-
téssel a korábbi hagyományokra, s nem alakítanak ki negatív képet 
Buddháról vagy Konfuciusról. Megítélésem szerint ez a helyzet ha-
sonlít arra, ahogyan európai és észak-amerikai keresztények is tisz-
telettel tudnak tekinteni bizonyos szekuláris hagyományokra és 
szellemiségekre. Ebből két kérdés következik: miként tudjuk ma 
megfogalmazni a kereszténységet úgy, hogy közben tiszteletet ta-
nú sítunk egyrészt a szekuláris gondolkodásformák, másrészt az 
ázsiai hagyományok iránt. 

Ez a háttere tehát annak, hogy engem nagyon foglalkoztatnak a 
kereszténység Európán kívüli folyamatai és a nem európai vallási 
hagyományok. A könyv negyedik részében tárgyalt szerzők ennek 
az érdeklődésnek különböző szeleteit képviselik. Fontos számomra 
H. Richard Niebuhr, aki Európán túl az Egyesült Államok keresz-
tény ségének sajátosságait is elénk tárja, ahogyan Werner Stark és José 
Casanova a latin-amerikai kereszténység vonásait. A legfontosabb 
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szerzőm mégis Robert Bellah, akinek meghatározó jelentősége van 
a gondolkodásomban. Bellah vallástörténeti és valláselméleti mun-
kájának történeti szála (a szerző halála miatt) Kr. e. 200 körül sajnos 
megszakadt, de fennmaradtak töredékek tőle, amelyekben későbbi 
vallási folyamatokat is áttekint. 

De hogy a kérdésére válaszoljak: az egész jelenségkörnek abban 
áll a jelentősége, hogy elénk tárja annak nem európai formáit, amit 
én morális univerzalizmusnak nevezek. Olyan etikát értek ezen, 
amely minden ember javát állítja előtérbe, nemcsak egy meghatá-
rozott nép vagy akár egy meghatározott vallási csoport javát. Ha 
megvizsgáljuk az idevágó ázsiai hagyományokat, úgy vélem, vilá-
gosan megmutatkozik, hogy nem az az egyetlen kérdés, amelyhez 
Európában hozzá vagyunk szokva, tudniillik hogy a monoteizmus 
szükségszerű feltétele-e a morális univerzalizmusnak, vagy csak az 
univerzális ész egyik értelmezési formája. A daó eszméje például 
olyan tartalommal telítődhet meg a morális univerzalizmus intuí-
ciója nyomán, hogy maga is a morális univerzalizmus egyik jele, 
rejtett megnyilvánulása lesz. Jelenleg egy olyan könyvön dolgo-
zom, amely pontosan ezekről a kérdésekről szól. 

Azt hiszem, egyértelműen kiderül a könyvemből, hogy a 20. század 
folyamán és a 21. század elején kidolgozott valláselméleti elgon-
dolások nem helyezhetők el kivétel nélkül a Hegel–Marx és a He-
idegger–Nietzsche tengelyen. Másféle gondolkodásformák is van-
nak, s nem helyezhetők el egyszerűen egy önmagát továbbszövő 
katolikus vagy protestáns hagyomány keretében. Ezek a szerzők 
azonban, akiket önálló alakoknak szokás tartani, meglepő módon 
szoros és személyes szálakkal kapcsolódnak is egymáshoz. Ezt fő-
ként Paul Tillich kapcsán mutatom be: szerintem elképesztő, bár 
senki nem veszi észre, hogy Tillich Ernst Troeltsch tanítványának 
tartja magát, Robert Bellah pontosan Tillichet tartja legfontosabb 
egyetemi tanárának (Talcott Parsons mellett), Paul Ricoeur pedig 
nagyban támaszkodik Tillichre. Szintén fontos számomra H. Ri-
chard Niebuhr, aki természetesen kapcsolatban volt Tillichhel, így 
valóban kimutatható egy Troeltschtől Bellah-ig ívelő szellemi szál. 

Azok a katolikus szerzők, akikkel foglalkozom, igen összetett vi-
szonyban állnak ezzel a gondolati hagyománnyal. Például Max Sche-
ler, akit minden kaotikussága ellenére rendkívül izgalmas gondolko-
dónak tartok, igen érdekes kapcsolatban áll Troeltschcsel. A többiek 
(Charles Taylor vagy José Casanova) valóban teljesen önállóak, ezért 
egységes hagyományról, ahogyan a kérdése is sugallja, nem beszélhe -
tünk. Ugyanakkor hiba lenne, ha egymástól teljesen elkülönülő alakok -
nak látnánk őket. Inkább azt mondanám, hogy megvan bennük egy 
egységes hagyomány felvázolásának lehetősége. Pontosan arra törek -
szem, hogy felmutassam ezeket az összefűzhető alkotóelemeket. 

Az egyik közös pontjukat már érintettük is: meggyőződésük, 
hogy az ember nem önmagától szabad, hanem hálával tartozik a 
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szabadságáért. Azt állítom, hogy ez a meggyőződés mindannyiuk-
nál jelen van, és a teonómia fogalmával is jelölhető. Bár nem kép-
viselnek egységes szabadságfelfogást, tudják, hogy az ember más 
embereknek és társadalmi-politikai struktúráknak köszönheti a sza-
badságát, végső soron pedig Istennek, aki azt akarja, hogy az ember 
szabad legyen. 

A meghatározáshoz először is azt jegyezném meg, hogy természe-
tüknél fogva az emberek meghatározott részleges közösségek ke-
retein belül ítélik meg, mi a jó. Attól jó valami, hogy nekünk jó (az 
már, hogy nekem jó, sokkal későbbi jelenség). Ennek a mi-nek a ha-
tárai nagyon sokfélék lehetnek, de mindig partikuláris közössé-
gekről van szó, eleinte akár vallási közösségekről is. Én azonban 
azt állítom, hogy a kereszténység olyan vallás, amely kezdettől 
fogva megpróbált túllépni a részleges közösségek határain, bár nem 
törölte el őket. A zsidóságnak is van univerzalista irányultsága, de 
a zsidóság esetében kevésbé nyílik meg az etnicitás és a vallás szo-
ros összetartozása. Éppen Thomas Söding Apostolok cselekedetei-
ről szóló könyvét olvasom, amely nagyszerűen kimutatja, hogy a 
keresztények Istene kezdettől fogva minden ember Istenének szá-
mított, azaz a kereszténység kezdettől univerzalista irányultságú 
volt (ezt jelenítik meg a pünkösdi események is). Nem azt akarom 
persze mondani, hogy története során a kereszténység mindig meg-
őrizte ezt az univerzalista irányultságot, a zsidóság pedig mindig 
partikularista volt. Mindenesetre arra törekszem, hogy a különböző 
vallási hagyományokban kimutassam az univerzalista irányultság 
nyomait, akárcsak az univerzalizmus visszavonásának (a reparti-
kularizálódásnak) az állandó veszélyét is. 

És hogy miként viszonyul ez a liberális szabadságfelfogás ha-
gyományához? Első pillantásra valóban nincs hatalmas különbség 
közöttük. Eltérésük főként ahhoz a meggyőződéshez kapcsolódik, 
mely szerint a szabadságunkat másoknak köszönhetjük. A klasszi-
kus (és persze egyáltalán nem egységes) liberális gondolkodás sok-
kal inkább individualista jellegű, bár ezt is konkrétan meg kellene 
vizsgálnunk e hagyomány egyes gondolkodóinál. Könyvemnek 
mindenesetre nem azért adtam A szabadság bűvkörében címet, mert 
számomra a szabadság kérdése lenne a legfontosabb, hanem azért, 
mert a 18. századtól kezdve ténylegesen a szabadság értékének 
bűvkörébe került a vallásról folyó gondolkodás. Engem személye-
sen inkább a morális univerzalizmus foglalkoztat, és annyiban el-
térek a liberális hagyománytól, hogy ezt a jelenséget sokkal átfo-
góbb történeti kontextusban próbálom vizsgálni: nem Hobbes-szal 
és Locke-kal kezdődik az áttekintésem, hanem a Kr. e. 8. század-
ban kezdődő tengelykorral. Az érdekel, hogyan alakult ki a morá-
lis univerzalizmus, a kultúrák minden ellenkezésének ellenére. 

Elsősorban formai kritériumról van szó, arról, hogy erkölcsi dön-
téseimben figyelembe veszem-e valamennyi ember javát. Az már 
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más kérdés, hogy milyen tartalommal töltik meg az egyes hagyo-
mányok ezt az univerzalizmust. Annak a belátásnak is hozzá kell 
tartoznia, hogy a többi embernek és a többi kultúrának jogában áll 
szabadon meghatároznia, mit ért az ember javán. A kritérium min-
denekelőtt az én saját cselekvésemmel és a mi saját cselekvésünk-
kel kapcsolatban érvényes: készek vagyunk-e számot vetni azzal, 
milyen következményei vannak cselekvésünknek más, nem a saját 
közösségünkhöz tartozó emberekre nézve? 

Már az eddigiek során is tettem idevágó megjegyzéseket, de ha egé-
szen hangsúlyosan meg kellene fogalmaznom, miért tartom fon-
tosnak mindazt, amiről beszéltem, azt mondanám: sem a protes-
táns, sem a katolikus kereszténység nem lehet ma intellektuális 
szempontból elfogadható, ha nem járja be az ilyen jellegű intellek-
tuális kerülőutakat. Ha a protestáns és a katolikus kereszténység 
nem akar ma saját szűkebb miliőire korlátozódni, akkor úgy kell 
megfogalmaznia a legalapvetőbb keresztény meggyőződéseket, 
hogy komolyan lehessen venni abban a világban, amelyet a szeku-
láris gondolkodás határoz meg, és abban a szellemi környezetben 
is érthető legyen, amelyben nem a zsidó-keresztény univerzaliz-
mus a meghatározó. Ehhez, mint már A hit választása című köny-
vemben is említettem, fontosnak tartom, hogy mások számára is 
érthetően megvilágítsuk a keresztény szeretetfogalmat, a személy-
ről alkotott keresztény felfogást, a transzcendencia keresztény esz-
méjét és azt a fajta spiritualitást, amely nem pusztán individuális 
jellegű. Ez a négy tényező persze nem független egymástól, hanem 
szervesen összefügg. Ezért úgy vélem, hogy amikor a morális uni-
verzalizmus és a transzcendencia összefüggését próbálom megér-
teni, akkor nem eltávolodom a katolikus kereszténység érthető ön-
kifejeződésétől, hanem éppen hogy lehetővé teszem korunkban. 
Nagyon örülök, hogy katolikus részről is találkozom pozi tív vissz-
hanggal, számos püspök is bátorít a munka folytatására, bár van-
nak, akik úgy vélik, feleslegesen töröm magam, hiszen a termé-
szetjogi hagyomány minden kérdést megold. Erre én csak azt 
tudom mondani: rendben, ha úgy tapasztalják, hogy azokat, akik-
hez beszélnek, teljes elégedettséggel tölti el ez a hagyomány, hát le-
gyen. Nekem azonban más tapasztalataim vannak.
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