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I mikorJi"irgen Habermas 2004. jrinius 18-6n hetvenotddik
I \sztilet6snapjdt tinnepelte, majd Joseph Ratzinger biborost
2005. 6prilis l9-6,n pipAvd vilasztott/ak, a k6t oly kiilonboz6
alkalomb6l a legtribb nagy frjs6gban megjelent lauddci6k fel-
id6,ztdk - term6szetesen mds-mds szempontb6l - azt a besz6l-
get6st is, mely a Bajor Katolikus Akad6mra rendez6s6ben,
2004. janudr l9-€,n, egy h6tf6i napon zqlott az intellektus ezen

antip6dusai kcizcitt. Nem ttlzls azt mondani, hogy korunk egyik
legjelent6sebb filoz6fusdnak 6s a r6mai Hittani Kongreg6ci6
akkori p refe ktu s6n ak talllkozirsa v illgszerte v i s szh a n got ke I -

tett. M6g Marokk6b6l 6s Ir6nb6l is 6rkeztek Mtinchenbe hoz-
zisz6l6sok.

N6h6ny h6nappal k6s6'bb, a Habermas szlilet6snapj6ra ir6-
dott cikkek ism6t m6rlegre tett6k a miincheni taldlkozds ta-
nuls6gait; mdig meglepdd6s, s6t olykor zavar mumtkozik mind
Habermas bar6tai, mind ellens6gei kcir6ben. Majd amikor a

pdpavdlasztesr. kdvet6en XVI. Benedek intellektudlis-teol6-
giai profilj6nak megralzol6sa kertilt terit6kre, szinte k(n6lta
magdt a szekul6ris, nyugati tdrsadalom alapjai16l folyt besz6l-
getes, melyet a b(boros a valldsok krizcrtti, vil6gm6ret(i dial6-
gus strukriur1jdr6l kozolt gondolatokban vitt tovdbb.
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Impulzasoi

Hogyan jcitt l6tre a figyelemre m6lt6 tal1lkoz6? Az els6 osz-

tonz6sek az iljlatin nyelvtertiletr6l 6rkeztek.
1995.j11nius 15-6n a nemes Acad6mie Frangaise ,,Halhatat-

lanjai" felvett6k soraikba Plrizs 6rsek6t, Jean Marie Lustiger
biborost, aki Albert Decourtray biboros megiirtilt hely6t, a n6-
gves sz6mr,i sz6ket foglalhatta el. Joseph Ratzinger biborost
mdr h6rom 6vvel kordbban nrembre nssocii itrungen€ villasztotta
az Institut de France akad6mi6ja, az Acadf,mie des Sciences
Morales et Politiques.
Olaszorsz{gban pedig 6vek (rta rendkivtil intenziv, nyilt 6s elkri-
telezett eszmecsere folyik a credenti 6s laici 6rtelmis6g k6pvise-
l6i kozr;tt - ahogy ott a villgn€zetileg elt6r6 csoportosuldsokat
somm6san nevezik. E vita egyik, k6ts6gkivtil legizgalmasabb
dokumentuma a MicroMega cim6 baloldali 6rtelmis6gi-politikai
foly6irat hires 200012. szdma. Mdr el6szavdban ott olvashat6 a

ktivetkez6 t€,zis: ,,A filoz6fia a tudds helyett mind gyakrabban
foglalkozik a vall6ssal, s mindenekel6tt azzal kivdn sz6ba ele-
gyedni." A t6zist azutAn teljesen elt6,r6 ir6nyi, 6m gondolatilag
egyarfnt felett6bb ig6nyes szdvegekben fejtett6k ki. A szerz6k
ktizott van hdrom teol6gus: a frissen Chieti-Vasto 6rsek6v6
kinevezett Bruno F'orte, aki a n6met idealizmus teol6giai 6s

spiritudlis dramaturgi6l6t gondolja rhjra (6s szdmomra a jelenkori
olasz teol6gia legizgalmasabb alakja), azuten a bosei monostort
megalapit6 b)nzo Bianchi, valamint legismertebb szerz6<€,nt

Joseph Ratzinger biboros, aki a lap el1szava szerint ,,la quint-
essenza dell'ortodossia cattolicai".

A MicroMega szerkesztlje id€,2 egy lev6lb61, melyben Ratzinger

,,furcsdnak" mondja, hogy dolgozata jelenik meg egy olyan
foly6iratban, mely mindenekel6tt nem h(v6k szovegeit hozza,
nemr6giben pedig durva kritikdt kozcilt a ,,Ratio et fides" pd-
pai filoz6fia-enciklik6r6l. A biboros azonban k6szs6gesen 6l a

lehet6s6ggel, m6gpedig ,,per stimolare il dibattio sulla veritd
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della religione cristiana" , azaz,,a kereszt6ny val16s igazsAgdr6l
sz5l6 besz6lget6s el6mozditisa 6rdek6ben" - s 6ppen ez az

olaszorszdgi eszmecsere t6rgya ezekben az dvekben.
Erdemes imm6r cisszehasonlitani a MicroMega emlitett

sz6,mdt egy hasonl6 tematikAjt n€,metorszdgi folySirat, p6ld6ul
a Kurcltuclt 2002 szeptember6ben megjelent 149. szdmlval. Az
intellektu6lis helyzet jellegzetes kiilcinbs6gei szembeszdk6ek.
A Kursltacfi-szAm ,,Isten halott 6s 61" mott6 alatt a vall6sok
helyzet6vel foglalkozik - az Egyestilt Allamokt6l vagy lzraelrci.
kezdve a N6met Szovets6 gi Koztdrsasdgon 6t eg€,szen az isz-
ldmig 6s hinduizmusig men6en - k6tsdgtelentil sz(nvonalas
elemzdsekben. Az anyag fjsdgir6i rutinb6l vagy szem6lyes ta-
pasztalatokb6l ell cissze, dm tflnyom6r6szt elktilciniilt l6tds-

m6dokr6l tanfrskodik. Az orszdgos lapok szint6n kontroverz
m6don tdrgyalnak filoz6fiai, etikai vagy vall6si term6szetfi alap-
k6rd6seket. Mindamellett N6metorsz6,gban mintha nem volna
helye a ktilonboz6,, 5m egymds ir6nt 6rdekl6d6 6ll6spontok
kcizos filoz6fiai pdrbeszdd6nek (Olaszors zAg pdlddja), avagy

6ppens6ggel a reflexi6 magas szintj6n zajl6, tdrsadalmilag in-
t€,zm€,nyes(tett, ugyanakkor teljesen szabad, vilflgnf,zetileg
p I u rd I i s be sz6 I get6 s ne k ( F- ranc i ao rszAg p6 I d 6j a ).

A mdsik impulzus, mely v6gtil a 2004. janulr l9-ei besz6l-
get6shez vezetett: Jtirgen Habermas a 2001. szeptember I 1-ei

esem6nyek utdn h6rom h6ttel mondta el a n6met ktinyvkeres-
ked fl< b6ke d ij d n ak ad om 6 ny ozitslt megkoszon6 h ires frankfu rti
besz6d6t.' A mag6t Max Weber nyom6n ,,vall6si botftilffk6nt"
jellemzl filoz6fus sokak szdmdra meglep6 m6don arra sz6litotta
fel a vildgi tdrsadalmat, hogy dltelmezze fjra a vall6si meggyS-
z6d€seket, me lye k ne m e gys zer(ien a lez'ir uh m f l t m arad v6nya i,

hanem ,,kclgnitiv kihivds" a filoz6fia szdmdra. Habermas besz6-

d6t ,,magas labddnak" nevezt €k az egSrhdzak sz'imdra. L1that6lag
senki sem akadtazonban, aki letitotte volna.

' Habern-,as, Jtirgen: Hit, tudfs - megnvitds. Ford. Schein Gibor. l{ag,'-
aikis, 46 (2001 ), 1905-1912.
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Alarlimia

Az igazsirs keres6se irdnt elkritelezett 6s a saj6t meggy6z6d6st
az €rvek intellektudlis 6s reflektdl6 kdzeg6ben cintudatosan 6s

egyben nyitottan megjelenit6 eszmecsere helyei term6szete-
sen r6g6tal€,teznek mdr. Ezek hagvomdnvosan az akad€,mi6k.
1945 utdn a terror 6s hdboni keltette rettener l6gkcir6ben 6,s az

emberhez mdk6 tdrsadalom irinti felel6ss6g tudat6ban ala-
pitottdk kivdltk6ppen a n6metorszlgi egyhizi aka<l€,mi6kat is,

melyek sikeressdge 6rdek6ben az egyhlzak viilaltak kritele-
zetts6geket. 1957 -es alapitdsa 6ta a Bajor Katolikus Akad6mia
(melynek elk6telezett protektora miincheni 6rseks6g6nek 6vei
alatt Joseph Ratzinger biboros volt) nyilv6nos konferencidk 6s
z6rt kollokviumok keret6ben szivesen karolt fel alapvet6 k6r-
d6sfeltev6seket: az egyh/azi tanit6sr6l, a tdrsadalmi val6sdgr6l,
politikai €,s gazdasdgi dcint6sekr6l, kultur6lis tendencidkr6l.
Igy k6zenfekvS, hogy igyekezett legal6bb 

"gy 
helyen megva-

l6s(tani azt, ami Franciaorszlgban 6s Olaszorszlgban a kultu-
rdlis 6let magdt5l 6,rtet6d6 r€,sze, nevezetesen, hogy besz6lge-
t6sre hivjon k6t olyan szem6lyis6get, aki nev6vel egy eg6sz
intellektu6lis (6s kulturdlis-szellemi) vil6got k6pvisel.

( S zi n te ) pd rh uza m os dletraj zo I

A besz6lget6partnerek olyan dialogikus helyzetet sejtetnek,
melyndl nem csak n6met nyelvtertileten neh6z 6rdekfeszi-
t6'bbet elk6pzelni az emberi l6t alapelveinek reflektdldsdra
n€,zve. Anndl ktil6n6sebb, hogy 2004 janudrjdnak ama 19. nap-
jdt megel6z6en szem6lvesen m6g csak nem is taldlkozrak, nem-
hogy egymds mellett tiltek volna egy pridiumon.

Kett6j tik eset6ben szin te pdrhuzamos 6letraj zokr6l besz6lhet-
n6nk. Tirdjuk, hogy a p'irhuzamosok is csak a v6gtelenben tal6l-
koznak (ezzel nem azt kivdnjuk sugallni, hogy a v6gtelensdg a
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Bajor Katolikus Akad6miSn ral6lhat6...). Mindketten a h(rszas

6vek v6g6nek nemzed6k6bdl valtik: Ratzinger l9Z7-ben, Ha-
bermas 1929-ben sztiletett; 1953-ban, illetve 1954-ben pro-
mov6ltak a maguk szaktertilet6n, egyenesen a jovendd zavaros

6vek dr6mai el6jdt6klba csdppentek 1966-ban Ttibingenben,
illetve 1964-ben Frankfurt am Mainban, ahol az irfnvt6vesz-
t(i gyakran irracionalizmust6l sem mentes torzuld.sok mind-
kett6jtiknek alkalmat adtak meggy6z6d6seik l6nyegbe vig6
tisztdzAsiua; kiikinbozf helyeken - 1981-t6l a Mtincheni 6s

Freisingi F6egyhizmegye Cathedra Episcopalisdn, majd a

r6mai Sacra Oongregatio pro Doctrina Fidei elnrikek6nt, illetve
1983-t6l utols6, ezittal tdrsadalom- 6s tcirt6netfiloz6fia koz-
pontfi filoz6fia tansz6k6n, ism6t Frankftrrt am Mainban - l6ptek
fel a nyilvdnos vitdkat mindink6bb meghatAroz6 €,s provok6l6
szerepben. A kdztudatban egyikiik a liberdlis, individudlis, sze-

kuldris gondolkod6s, mdsikuk a katolikus hit megszem6lyesi-
t6je a maga Istenr61, emberr6l 6s vil6gr6l alkotott ndzeti r6v6n.

Az egyiltilis etifrdjo

A dial6gus t6m6ja elSre meg volt hatlrozva: ,,A szabadelvfi
6llam politika el6tti mordlis alapjai." Az emberhez m6lt6 tdr-
sadalom alapvet6s6nek k6rd6se kertilt teh6t ter(t6kre. Ratzin-
ger biboros szciveg6nek cim6vel: ,,Ami a vilSgot tisszetartja."
Az ilyen term6szet(i alapokra vonatkoz6 reflexi6 sorin, a nyil-
v6nos 6rvel6s pr6b6j6n l6thar6v| vdlnak a sajdr befllitotts:ig
alapfeltev6sei, axi6mdi, legm6lyebb valLisi vagy szekul6ris t6-
maszai. Jtirgen Habermas esetdben a metafizika utdni gyakor-
lati €sz, Joseph Ratzinger eseteben pedig a minden racion6lis
kozciss6gi t€telez€,st megel6z6 valsslg: az ember Teremt1letdl
kapott teremtm6nvi val6sfga.
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Eg izgolnns olaosmdny ilrtftsrisoi

Nem szeretn6k azonban tartalmi r6szletekbe bocsitkozni, m6g
kev6sb6 a k6t refer6tum el1zetes dsszefoglalS,sdra v6llalkozni.
Ink6bb arra a kivdl6sdgra utaln6k, mely e nagyon tdmcir, dm
nem tLil hosszri sz6vegeket tartalmaz6 kcinvv sajdtja a r€,sz-

letesebb, terjedelmesebb 6rtekez6sekkel szemben. Az olvas6 itt
behat6an 6s a l6nyegre cisszpontclsitva szembestilhet alapvet6,
onmagukban kongruens 6rvel6si form6kkal, melyek - ahogy

Jiirgen Habermas 6s Joseph Ratzinger egyardnt hangsrilyo'zza

-,,operativ t6ren" nagyon hasonl6 kcivetkeztet6sekhez vezet-
nek az etikus magatafies alapvet6s6re ndzve, igy u t6teles jog
k6rd6s6ben vagy a ,,motivdci6 humuszlnak" (Joseph Ratzinger)
eszm6j6ben azonban vil6gos alternativirkat vdzolnak fel.

Instruktiv 6s tanulsdgos mind a l6nyegi 6rvek rendszere,
mind strukttir6ja, 6m egyenesen 6rdekfeszitIek azon pers-
pektiv6k, melyek felvet6s6t az adott referenst6l 6ppens6ggel
nem vdrtuk volna. A szoveg tehdt mindenk6ppen izgalmas ol-
vasm6nynak ig6rkezik.

Pontosan a vildgosan elv6l6 t6zisek kdzott nyil6 t6r osztonoz
saj dt gon d ol atok me gfogal maz'isir a, konkret izdl|sdra - e n n e k
mint6jdul szolg6lhatna a 2004. janudr 79-6,n elhangzortakhoz
csatlakoz6 elkcitelezett eszmecsere, melvnek dokumentdl6-
sdra itt sajnos nem v6llalkozhatunk. A kibocsdtott impulzusok
tovdbb hatnak. Stirgetd feladatk6nt h6rul r6nk, hugy rendki-
vtil komolyan vegyiik 6ket.

A XVIII. sz'izadban is volt egy Benede k pdpa, titulusa szerint
a rizennegyedik, aki 1740-t6l 1758-ig kormfnyzott. Kora 6rtel-
mis6g6nek egyik legjelent6sebb alakjak6nt 6l6nk levelez6s-
ben dllott a nagy felvil6gosit6 (6s egyhdzkritikus) Voltaire-rel.
Mint akkoriban, a pl,pa 6s a felvildgosodds filoz6fusa ma is
prototipusk6nt jelenik meg egy dial6gusban, mely napjainkban
vdllal r6,szt annak eldcintds6ben, hogyan alakul egyetlen vi16-
gunk sorsa a jov6'ben.
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JUnCEN HABERMAS

A demokratikus jogelam
politika el1ttt alapjat



I javasolt vitatdma arra a k6rd6sre eml6keztet, melyet a

l1.hatuanas 6vek kcizep6n Ernst Wolfgang Bcickenfcirde to-
mriren fgy fogalmazott ffreg, hogy nem olyan normativ el6-
fe I t6te I e k r e temaszkod i k-e a szabadelvfi, szek ulariziit 6llam,
amelyeket 6 maga k6ptelen fenntartani.r Ebben kifejez6sre
jut a k6tely, hogy az alkotmdnyos demokr6cia a sajSt er6for-
r6saib6l rijra tudn6 teremteni fennmaraddslnak normativ el6-
felt6teleit, tov6bb6 kdrvonalaz6dik benne az a vdleked6s is,

mely szerint az alkotm6nyos demokrdcia t6sgydkeres vil6gn€,-
zeti vagy valldsi hagyomdnyokra van utalva, de legal6bbis a
kcizriss6gre n6,zve kotelez6 etikai hagyomdnyokra minden-
k6ppen. Emiatt pedig a vildgn€,zeti semlegess6gre kdtelezett
dllam szorongatott helyzetbe keriilne a ,,pluralizmus t6ny6"-
vel (Rawls) szemben. A krivetkezm6ny azonban m6g egy6lta-
l6n nem min6siti a v6leked6st mag6t.

Szeretn6m el6'bb pontosan meghat6rozni a prob16m6t, m6g-
pedig k6t szempontb6l. Kognitiv n€,zerb6l a k6tely arra ak€r-
d6sre vonatkozik, hogy miut6n a jog teljesen pozitivvd v6lt,,

egyiitalltn megkozelithet6-e m6g a politikai uralom bdrmif6le
szekuldris, azaz nem valldsi vagy posztmetafizikai jellegff
igazolls szdmlra (1). M6S ha megengedtink is egy ilyesfajta legi-

' E. W Brickenfrirde: Die tlntsrehung des Staates als Vorgang der S2iku-
larisation (1967). In u6. Recht, Staot, Frcilteit. Frankfurt am Main, 1991,
92-114, a k6rd6s a llZ. oldalon taldlhat6.
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tim6ci6t, motiv6ci5s szempontb6l tovdbbra is k6ts6ges marad,

hogy egy vildgn6zetileg plur6lis kcizriss6get lehet-e normativ
m6don, tehdt a puszta modus aiaendit meghalad6an stabilizilni a

legjobb esetben is csupdn formdlis, eljdrdsokra 6s elvekre kor-
ldtoz5d6 h6tt6regyezs6ggel (2).Ha pedig e k6ts6get is el lehet
oszlatni, m6g mindig sz6molni kell azzal, hogy a liberdlis rendsze-
rek rd vannak utalva dllampolgiraik szolidaritdsdra, a szolidaritds
forr6sai pedig a tdrsadalom ,,f6kevesztett" szekularrz6l6d6sa ko-
vetkezt6ben teljesen elapadhatnak. E diagn6zis nem hagyhat6
figyelmen kiviil, de nem kell felt6tlentil rigy 6rtelmezni, hogy a

vallSs m[ivelt v6,delmez6i ebb6l hasznot hfznak, hogy ez
valamif6le ,,6rt6ktcibblet"-et jelent szdmukra (3). Helyette azt
javaslom, tekintstik a kulturdlis 6s tdrsadalmi szeklularizdci6t ket-
t6s tanul6si folyamatnak, melynek sordn mind a felvil6gosod6s
hagyom6nyai, mind a valldsi tanok k6nytelenek lesznek reflek-
t6lni mindenkori hatdraikra (4). Ami pedig a szekularizdci6 utdni
t6rsadalmakat illeti, v6gtil az a k€,rd6s meriil fel, hogy a liberdlis
6llamnak milyen kognitiv bedllitotts6gokat 6s normativ v6rako-
zflsokat kell megkivdnnia valldsos 6s nem valldsos polgdrainak
egym6ssal val6 €inrkezds6ben (5).

1. A SZEKULARIS ALKOT'MAXYOS ALLAM
MEGALAPOZASA A GYAKORLATI PSZ T'ONRASAIBOL

A politikai liberalizmus (melynek sajdtos formdja, a kanti republi-
kanizmus mellett emelek sz6t)'az alkotmdnyos demokrdcia nor-
mat(v alapjainak nem valldsi 6s posztmetafizikai igazoldsak6nt
drtelmezi 6nmagdt. Ez az elm6let egy olyan 6szjogi hagyomdnyban
gyokerezik, amely lemond a klasszikus 6s vall6sos term6szetjogi
tanok er6sen kozmol6giai 6s tidvtrirt6neti jellegii feltev6seirdl.
A kereszt6ny teol6gia kriz6pkori trirt6nete, kivdlt a spanyol k6s6
skolasztika, termdszetesen rdsze az emberi jogok geneal6gidjdnak.

';. Haber-as: Die Einbeziehung des Anderen Frankfurt am Nlain, 1996.
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A vildgn€zerileg semleges dllamhatalom legitimdci6s alapjai
azonban v6gs6 soron a XVII. 6s XVIII. szizadi filoz6fia profdn
forrSsaib6l szdrmaznak. A teol6gia 6,s az egh|z csak sokkal k6s6'bb

ktizd meg a forradalom alkotm6nyos 6llamdnak szellemi kih(v6-
saival. A lumen noturale k€,pzetlhez meglehet6s higgadts6ggal

viszonyul6 katolikus oldal - ha j6l 6nem - mindazon6ltal semmi-
f6le elvi akadfly6t nem l6tja a mordl 6s jog auton6m (a kinvilat-
koztatott i gazs1gt6l fti gge tl e n ) m e ga I a p ozdsdnak.

A liber6lis alkotm6nyos elvek posztkanti6nus megalapozl-
s6nak a XX. szlzadban nem annyira az objektiv term6szetjog
(valamint a materillis 6rt6ketika) kellemetlen kovetkezm6-
nyeivel, mint ink6bb a kritika tcirt6neti 6s empirikus form6ival
kellett szembestilnie. Elgondol6som szerint a kommunikativ
jellegff szociokulturdlis 6letformdk normat(v tartalmdr6l alko-
tott gyenge feltev6sek is el6gs6gesek ahhoz, hogy a kontex-
tualizmussal szemben bizonyos nem defetista 6szfogalmat, a

jogi pozitivizmussal szemben pedig a jog6rv6nyess6g nem de-
cizionista fogalmdt vegytik v6delmiinkbe.

A legf6bb feladat annak magyar|zata, hogy

- mi6rt szdmit a demokratikus folyamat a jogot legitim m6-
don lefektet6 eljdrdsnak, 6s

- mi6rt kapcsol6dik ossze az alkotmdnyozdsi folyamatban a

demokr6cia eredend6 m6don az emberi jogokkal.

A magyarizat annak bizonyitdslt jelenti, hugy

- amennyiben e folyamat eleget tesz az inkluziv 6s diszkurziv
v6lem6ny- 6s akaratformdl6s felt6teleinek, megalapozza azt a
v6lelmet, hogy az eredm6nyeket racion6lis alapon el lehet
fogadni, valamint hogy

- a demokratikus jogalkot6s ilyenfaita eljirlsdnak jogi in-
t€,zm€ny es (t6 se me gkdve te I i m i n d az alapv et6 szabads6gi o-
gok, mind a politikai alapjogok egyid eiii szavatol6sSt.'

* 
1. Haberm as: l.'o/:tizittit anrl Geltang. l"rankfurt am N{ain, 1992,lll. fejezet.
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E megalapozdsi strat6gia az alkotmAnyra osszpontosit - melyet a

t6rsult polg6rok maguk alkotnak meg rinmaguk szdmdra -, 6s

nem a m6r fenn6l16 dllamhatalom domesztikAlAsAra tcirekszik, hi-
szen ut6bbit demokratikus alkotm6nyozds frtj6n kell l6trehoznl
A,,megalkotott" (6s nem csup6n alkotmdnyos f6kekkel m6rs6kelt)
illlamhatalmat minden izdben 6qdr1a a jog, 6s (gy a jog marad6k-
talanul ilthatla a politikai hatalmat. Mig a n6met dllamjognak (La-
bandt6l 6s Jellinekt6l kezdve eg6szen Carl Schmittig) a csdszlr-
sdgban gydkerez6 tanitdsa az lllami akarat pozitivit6s6r6l nyitva
hagyott egy r6st az ,,,Allam" urgy ,,politikum" mint jogt6l ftiggetlen
erkrilcsi szubsztancia sziml,ra, addig az alkotm6nyos 6llamban
nincs olyan szubjektum az uralom oldalSn, amely valamif6le jogon

kivtili szubsztancidb6l tdpl6lkozna.' A fejedelem alkotm6ny el6tti
szuverenitdsdb6l nem marad vissza olyan tires hely, melyet ekkor -
valamif6le tcibb6-kev6sb6 homog6n n6pi ethosz formdjdban - egy
ugyanilyen szubsztancidlis n6pszuverenit6snak kellene kitoltenie.

E felem6s riroks6g f6ny6ben Brickenfdrde k6rd6s6t rigy 6rtel-
mezt6k, hogy a teljesen pozitivvd vdlt alkotmdnyos rendszer rdszo-

rula vall6sravagl bdrmilyen mdsfajta,,megrarr6 ere'-re, hogy €,w€-

nyess6g6nek alapjait kognit(v fiton fenntartsa. Ezen olvasat szerint
apozitiv jog 6rv6nyess6gi ig6nye a valldsivagy nemzetikozoss6gek
politika el6tti, erkolcsi megg16z6d6seire Ienne utalva, mivel ilyen
jogrendet dnncin elveire hivatkozv a kizir6lag demokratikusan l6t-
rehozott jogi eljdrdsm6ddal nem lehet legitim6lni. Ha ezzel szem-
ben a demokratikus eljdrdst nem pozitivista m6don fogjuk fel, mint
Kelsen vagy Luhmann, hanem olyan m6dszerk6nt, amely a lega-
litdsbSl legitimit6st teremt, akkor nem keletkezik olyan 6rv6nyes-
s6gi deficit, amelyet valamif6le,,erkolcsis6g"-gel kellene kitrilteni.
Az alkotmdnyos 6llam jobboldali hegelidnus €,rtelmez€,s6vel
szemben a procedur6lis, Kant 6ltal inspirdlt felfogds kitart az alkot-
mSnyos alapelvek auton6m - igdnye szerint minden polgdr sz6-

mdra raciondlisan elfogadhat6 - megalapozdsa mellett.

t H. Brunkhorst: Der lange Schatten des Staatswillenspositivismus.
Lnintltnn, 3l, 2003, 362-381.
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2. HOGYAN REPRODTIKALODIK
AZ ALL AMPOLGARI SZOL I DARITAS ?

A tov6bbiakban abb6l indulok ki, hogy a liberdlis 6ilam alkot-
m6nya sajft erej6b6l, tehdt a valldsi vagy metafizikai hagyo-
mdnyokt6l ftiggetlen 6rvek kognitiv k6szlerdb6l ki tudja
el6giteni legitimdci6s sztiks6gleteit. A motivdci6 tekintet6ben
mindamellett m6g akkor is marad n6mi k6tely, ha elfogadjuk
ezt a premisszAt. Az alkotmdnvos demokrdcia fenndll6sdnak
normativ el6felt6telei ugyanis magasabb ig6nyt temasztanak,
ha az onmagukat a jog szerzfik€,nt €rtelmez6 lllampolg6rok
szerep6t tartjlk szem el6tt, mint ha a tlrsadalom polg6rainak
szerep6t abban l6tjik, hogy 6k a jog cimzettjei. A jog cim-
zeujeit6l csupdn azr vlrjdk, hogy szubjektiv szabadsdgfogaik
(6s ig6nyeik) gyakorldsa sor6n ne h6gf6k 'ir a torv€ny szabta
hatdrokat. A szabadsdg kdnyszeritl tcirv6nyeivel szembeni en-
gedelmess6gt6l ugyancsak elt6r6 motivdci6kat 6s be6llitott-
s6got v6runk az olyan dllampolgdrokt6l, akik r6szt vesznek a

demokratikus tcirv6nyh ozl,sban, akik a torv6nyh oz6 szerep6-
ben l6pnek fel.

Nekik tev6kenyen kell gyakorolniuk kommunik6ci6s 6s r6sz-

v6teli jogaikat, m6gpedig nemcsak sajdt j6l felfogott 6rdektik-
ben, hanem a kozj6hoz is igazodva. Ez er6sebb motiv6ci6t,
olyan rdforditdst kiv5n, amelyet legdlisan nem lehet kik6ny-
szeriteni. A demokratikus jogdllamban a v6laszt6sokon val6
kotelez6 rdszvdtel6ppolyan idegen test volna, mint a torv6-
nyileg elrendelt szolidarit6s. Egy liberdlis kdzoss6g polgdrait6l
elv6rhat6, hogy alkalomadtdn k€,szek legyenek kifllni isme-
retlen 6s meg sem nevezett polgdrt6rsaik mellett, s hajland6k
legyenek lldozatot hozni valami6rt, ami ktizris 6rdek. Ez€rt
olyan l6nyegesek a politikai er6nyek a demokrfcia szempont-
j1b6l, m6g akkor is, ha csak lassan, apr6nk6nt hajtanak hasz-

not, csak fill6rekkel ,,ad6znak". Segitik a szabadelvfi politikai
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kult(rra gondolkoddsm6djdnak 6s fort6lyainak szocializlllsdt
6s begyakorl6sdt. Az lllampolgdri st6tus igysz6lv1n bedgyaz6-
dik bizonyos civil t6rsadalomba, mely spont6n, ha figy tetszik,
,,politika el6tti" forr6sokb6l t6p16lk ozik.

Ebb6l m6g nem kcivetkezik, hogy a liber6lis 6llam k6ptelen
saj6t szekuldris k6szleteib6l rijratermelni motiv6ci6s el6fel-
t6teleit. A polg6rokat a politikai v6lem6ny- 6s akaratformdldsban
val6 r6,szv6telre osztonz1 motfvumok bizonydra etikai term6-
szetfi 6lettervekb6l 6s kulturdlis 6letformdkb6l tdplflkoznak.
A demokrdcia fort6lyainak azonban sajdtos politikai dinami-
k6juk van. Csak a demokrdcia n6lkiili jogdllam - amelyhez
Ndmetorszdgban volt id6nk hozzlszokni - sugallna negativ
vdlaszt Bockenfdrde k6rd6s6re: ,,Vajon k6pesek- e az lllamilag
egyesitett n6pek 6lni, ha pusztAn az egy6nek szabadsdglt
garantdljirk, de nincs kcizttik olyan egyesit6 kcitel6k, amely
el6felt6tele ennek a szabads6gnak?"" A demokratikusan meg-
alkotott jogdllam azonban nem csupfn negativ szabadsdgot
biztosit a tdrsadalom ama polgdrai szlmlra, akik a saj6t boldo-
guldsukkal torddnek; a kommunikativ szabads6g fenntartd-
sdval arra is osztonzi az lllampolg6rokat, hogy r1szt vegyenek
a mindny6jukat kozcisen 6rintd t6mdk nyilvdnos megvita-
t6sdban. A hidnyolt ,,egyesit6 kotel6k" olyan demokratikus
folyamat, melyben v6gs6 soron az alkotm6nv helyes 6rtelme-
z€se k€pezi az eszmecse re tdrgylt.

Igy p6ld6ul a j6l6ti 6llam reformjdr6l, a bevindorl6si poli-
tik6r6l, az iraki harcokr6l 6s a hadkcirelezetts6g megsziin-
tet6s6r6l napjainkban zajl6 vitdkban nem csupdn arr6l van
sz6, hogy milyen poliqt kell kdvetni egy-egy iigyben, hanem
egyf ttal mindig az alkotmdnyos elvek vitatott 6rtelmezds€,r61
is - implicit m6don pedig arr6l, hogy kulturdlis 6letm6djaink
sokf6 I es6g6nek, villgn€,zeteink 6s val l6si meggy 6z6d6sei nk
pluralit6sdnak f6ny6ben is a Szrivets6gi Kdztdrsas 69 polglrai-

6 Bdckenfrirde 1991, 111
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k6nt 6s eur6paik6nt akarjuk meg6rteni magunkat. Tcirt6neti
perspektivlb6l n6,zve a kozos valldsi h6tt6,r, a kcizos nyelv,
mindenekel6tt pedig a nemzettudat tljra6led6se biztosa n hoz-
zdjdrult valamif6le felett6bb elvont dllampolgdri szolidaritds
kialakul6silhoz. E politika elStti krit6d6sekben azonban a

republik6nus 6rztilet idfkozben j6cskdn megkopott - az, hogy
vonakodn6nk 6lettinket adni 6s v6riinket ontani ,,Nizz6€,rt",,
ma mdr 6ppens6ggel nem 6,rv az eur6pai alkotmdny ellen.
Gondoljanak a holokausztr6l €,s a tdmeges b[inoz6sr6l foly-
tatott politikai-etikai eszmecse16kre: a Szovets €gi Koztflrsas69
polgdrait ezek 6bresztettlk rd, hogy az alkotminy az 6 viv-
mdnyuk. Az dnkritikus (id6kozben m6r nem is kiv6teles, ha-
nem m6s orszdgokban is elterjedt) ,,eml6kez6spolitika" p6l-
dija j6l mutatja, hogy az alkotmdnyos patriotizmus kotel6kei
mik6nt formdl6dnak 6s 6julnak meg a politika kozeg6ben.

Szemben a kcizkeletfi f6lre6rt6ssel, az ,,alkotmdnyos pat-
riotizmus" kifejez€s arra utal, hogy a polgfrok nem csup6n az

alkotmdnv alapelveinek elvont tartalm6,t, hanem mindenkori
saj6t nemzeti trirt6nelmiik kontextus6b6l ad6d6 konkr6t
jelent6s6t tekintik a saj6tjuknak. A megismer6si folyamat
nem el6g ahhoz, hogy az alapjogok mor6lis tartalma meg-
gyokerezzen az 6rziiletben. Az e rktilcsi bel6tis €,s az emberi
jogok tcimeges megs6rt6s6t kis6r6 vildgm6retff 6s egybe-
hangz6 mordlis felhdborod6s csak az 6tfog6 vildgpolgdri tdrsa-
dalom integr6ci6jdhoz volna elegend6 (ha valaha is l6tezne
ilyen). Egy politikai k6zoss6g tagjai kozdtt m6g felett6bb
elvont 6s jogilag kcizvetitett szolidarit6s is csak akkor
keletkezik, ha az igazslgossdg elvei behatolnak a kultur6lis
6rt6korie nt6ci6k s(ir6 szoved6k6be.
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3. HA A szocrALIS rorplpKEK szfirszxKADNAK...

Az eddigi megfontolisok szerint az alkotm6nyos demokrdcia
szekul6ris term6szete nem mutat olyan, mag6ban a politikai
rendszerben benne rejl6, tehdt inherens gyenges6geket, ame-
lyek kognitiv vagy motivdci6s szempontb6l veszllyeztetn6k,
hogy sajdt erej6b6l stabilizdl6djdk. Ezzel azonban m6g nem
zflrtuk ki a ktils6 okokat. Nagyon kcinnyen megtcirtdnhet, hog-v

az eg€sz tdrsadalom f6ktelen modernizlldsa elv6konyitja azt a

demokratikus kotel6ket, 6s felem 6,szti a szolidaritds ama for-
mdit, amelyekre a demokratikus 6llam rd van utalva, 6m jogi-
lag nem k6nyszeritheti ki 6ket. Ekkor pontosan a Bocken-
fcirde 6kal felvdzolthelyzet dllna el6: a tehet6s 6s b6k6s libe-
16lis t6rsadalmak pol96rai elszigetelt, cin6rdekb6l cselekv6
mondszokkd viindnak, akik m6g szubjektiv jogaikat is csak
fegyverk6nt szegezik egymdsnak. Az illlampolgdri szolidaritds
ilyenfajta felmorzsol6ddsdnak szembet[in6 jelei murarkoznak
a vllilggazdasdg 6 s vi lSgkozoss6 g sz6 le seb b cisszefii 996 s6 be n,
ahol nem a politikai dinamika uralja a rereper.

A piacok, me lyeket persze ne m leh et az lllamigazgatds
mintljir a d e mokra tiz6ini, e gyre nrive kv6 m 6 rt6 kbe n ve szn e k
6t irinyit6 funkci6kat az 6let olyan teriiletein, amelyeket ed-
dig normativ m6don, tehdt politikailag vagy a kommunikdci6
politika el6tti formdi r6v6n tartottak cissze. Ennek kovetkez-
t6ben nem csupdn a privdt szf€,rdk vdltanak 6t egyre ink6bb a

sikerorientlk, a sajdt preferencidkhoz igazod6 cselekv6s me-
chanizmusaira, hanem risszezsugorodik az a terLller is, amely a

nyilvdnos legitim6ci6 k6nyszerdnek van altvetve. Az dllam-
polgdri privatizmust er6s(ti azis - ami el6g lehangol6 -, hogy
funkci6jdt veszti a demokratikus v6lem6ny- 6s akaratform6-
l6s, amely egyel6re csak a nemzeti ktzd6t€ren mffkddik vala-
mennyire, s igy a nemzetek frikitti szintre tol6dott dont6si
folyamatokban m6r nem is jut szerephez. A polgdr depolitizd-
l5ddsdnak tendencid jdr er6siti az is, hogy egyre gyengtil a nem-
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zetkozi kcizdss6g politik6t alakir6 erej6be vetett hit. A nagy-
m6rt6kbe n atomizdl6dott vildgkrizciss6g konfl iktusai 6s kidlt6
szoci6l i s igazsdgtal ans6gai llttln ncivekszik a ki6br 6nd u I ts6g,
amit a nemzetkozi jog (1945 utdn megkezdett) konstitucio-
nalizdllsa sor6n elkovetett minden tovdbbi mell6fog6s csak
fokoz.

A posztmodern elm6letek 6szkritikai szempontb6l 6rt6kelik
a vdlsdgot, teh6t nem a nyugati moderns6gben mindenk6p-
pen meglev6 C,szpotencidl r6szleges kimertil6sek6nt, hanem a

szellemi 6s tdrsad al m i racio naliz6l6dds onp u s ztit6 pr o gr amjd-
nak logikus v6geredm6nyek€,nt. Az 6sszel szembeni radikdlis
szkepszis persze eredendden idegen a katolikus hagyom6ny-
t6l. A katolicizmus azonban eg€szen a mrilt szdzad hatvanas
6veiig nem jutort dffl6re a humanizmus, felvil6gosodds 6s

politikai liberalizmus szekuldris gondolkodisAval. Igy aztan
ma rijra visszhangra tal6l az a te,rcl, mely szerint a megtdrt
modernit6st immdr csak valamif6le transzcendens vonatkoz-
tatdsi pontot szem el6tt tart6 vall6si be6llitottsdgvezetheti ki
a zsdkutclbll. Teher6nban azt kdrdezte t6lem egy koll6ga,
hogy az osszehasonlit6 kultrirakutates 6s valldsszociol6gia n6,-

z6pontjdb6l val6jdban nem az eur6pai szekularizdci6 szimit-e
korrekci6ra szorul6, ktilonutas fejl6d6snek. A k6rd6s a Weimari
Kriztdrsasig hangulatlra, Carl Schmittre, Heideggerre, illetve
Leo Straussra em16keztet.

Helyesebbnek tartom, ha nem megytink bele dszkritikai
v6gletekbe, hanem minden dramatizil6s n6lkiil, nyitott em-
pirikus k6rd6sk6nt vizsgitljuk meg, hogy stabilizll6dik-e az

ambivalens moderns6g kizdr6lag a kommunikativ 6sz szeku-
l6ris er6ire tamaszkodva. Nem azdrt,, mert puszta tdrsadalmi
t6nyk6nt szeretn6m fontol6ra venni azt a jelens6get, hogy a

vall6s tovdbbra is fennmarad az egyre szekularizdl6d6 kor-
nyezetben. A filoz6fi6nak igysz6lvitn belillr6l, kognitiv kihi-
v6sk6nt komolyan szdmot kell vetnie e jelens6ggel. Am mi-
el6tt kovetn6m az eszmecsere ezen sz6l6t, szeretn6k emlit6st
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tenni a dial6gus egyik ett6'l elt6r6 irdnyba mlrtat6 6gdrol. Az 6,sz-

kritika radikalizitl6ddsdnak nyomdsa alau a filoz6fia is indittatva
1rezte magdt, hogy reflektdljon sajdt valldsi-metafizikai forr6-
saira, 6s alkalmank6nt p6rbesz6det kezdett egy olyan teol6-
gi6val, amely viszont a maga r6,sz€,r61az €sz Hege I utdni 6nref-
lexi6j6ra irdnyu16 filoz6fiai kis6rletekkel keresett kapcsolatot.'

Exhurzus

Azon a ponton, ahol az 6sszel 6s kinyilatkoztatdssal foglalkoz6
filoz6fiai d i skurzus dsszekapcsol6d ik, mind i g visszat6r ugyan-
az a gondolati alakzat: a maga legm6lyebb alapjaira reflektdl6
6sz folfedezi, hogy valami mdsb6l ered, 6s ennek a mdsnak a

sorsszer[i hatalmdt el kell ismernie, nehogy onmaga ilyen
hibrid birtokbav6tel6nek zsdkutc6j 6tban elveszitse az €,sszerfi
t616k<tzddds lehet6s6g6t. A modell itt az 6ner6bdl v6gre-
hajtott, de legalibbis tjnerffi6l kivdltott fordulatnak, az 6sz 6,sz

lltali konverzi6jdnak a gyakorlata - az mindegy, hogy a ref-
lexi6 ekkor a megismer6 6s cselekv6 szubjektum tintudatlval
veszi kezdet6t, mint Schleiermachern6l, vagy az onmaglrSl
val6 6lland6 egzis'ztencidlis megbizonyosodds tort6netis6g6-
vel, mint Kierkegaard-ndl, vagy az erkcilcsi viszonyok kihiv6
meghasonlotts6gdval, mint Hegeln6l, Feuerbachndl 6s Marx-
nil. Az rinnrin hatdrarnak tudatdra 6bred6 6sz eredetileg min-
den teol6giai sz6nd6k n6lktil, valami mdsra irdnyulva l6p tril
rinmagdn: tort6nj6k ez egy kozmikusan 6tfog6 tudattal val6
mitikus cisszeolvad6sban, vagy a k6ts6gbeesett rem6nyben,
hogy a megv6ltdst ig€,r6 evang6lium tort6neti val6sdg, esetleg
abban a formdban, hogy miel6'bb vdllaljunk szolidaritdst a

megal'izottakkal 6s megszomoritottakkal, hogy ezzel is siet-
tesstik a messi6si iidvoss6g el6rkezt6t. A Hegel ut6ni meta-

7 P Neuner-G. Wenz (szerk.): Theologen des 20. Jahrhanderts. Darmstadt, Z00Z
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fizika e n6vtelen istensdgei - az 5tfog6 tudat, az id6tlen
esem6ny, az elidegened6stdl mentes tdrsadalom - konnyff
pr6,dit jelentenek a teol6gia szAmdra. Szinte felkindlko'znak,
hogy az onmag6t kinyilvdnit6 szem6lyes Isten h6rmass6gdnak
6lneveik6nt azonositsdk 6ket.

E Hegel utdni kis6rletek a filozdftai teol6gia megrijirdsdra
m6g mindig rokonszenvesebbek, mint az a nietzschednizmus,
amely puszten krilcscinveszi a hall6s 6s figyelmez€s, az lhitat
6s kegyelemvirds, az eljovetel 6s megtdrtdn6s kereszt6ny
konnotdci6it, hogy igy egy propozicionflisan kitiresedett gon-
dolatot visszahelyezzen a Krisztus 6s Sz6kratesz el6tti archai-
kus 6s bizonytalan id6kbe. Ezzel szemben egy olyan filoz6fra,
amely tudatdban van gyarl6sdgdnak 6s a modern tdrsadalom
bonyolult 6pitm6ny6n beltili k6nyes helyzet6nek, ragaszko-
dik a szekuldris, ig6nye szerint mindenki szimAra hozzdf€,r-

het6, illetve a vall6sos, kinyilatkoztatott igazslgokt6l ftigg6
besz6d generikus, 6m egyillralln nem pejorat(v 6rtelm[i meg-
kiilcinbriztet6s6hez. Kantt6l 6s Hegelt6l elt€r6en e gramma-
tikai hat6r meghfzdsa nem kapcsol6dik ahhoz az igdnyhez,
hogy a filoz6fia maga szabja meg, mi igaz 6s mi hamis a valldsi
hagyomdnyok tartalmdbdl a tdrsadalmilag int1,zm€,nyesiilt
vil6gismereten tfl. A kognitiv megit6l6s e felftiggeszt6sdvel
egyiitt j6r6 respektus az integritdsukat 6s autentikussdgukat
szemmel l6that6an vall6si meggy6z6d6stikb6l merit6 embe-
rek 6s 6letm6dok irdnti tiszteleten alapul. A respektus azon-
ban nem minden, a filoz6fiAnak j6 oka van arra, hogy hajland6
legyen tanulni a vall6si hagyomdnyokb6l.
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4. A SzEKULARTaALoDAS N,{ INT' rplr6s
ps ToH,IpLEMENTER'IANUT-AsI FOLyAMAT

Ellent6tben azon etikai visszafogottsdggal, melyet a posztme-
tafizikai gondolkod6s tanr,isit a 16 6s p6ldaszerfi 6let minden-
nemff 6ltal6nosan kotelez6 €,rv€,nyff fogalma ir6nt, a szent
szcivegekben 6s valldsi hagyomdnyokban kdrvonalaz6dnak az

elt6velyed6sre 6s megvdltdsra, a kildtdstalannak tapasztak
6lett6l megszabaditS ki16p6sre vonatkoz6 intuici6k, melyeket
lvezredeken 6t gondosan fijraolvastak, 6s hermeneutikailag
elevenen tartottak. A dogmatizmust 6s lelkiismereti k6ny-
szert sikerrel elkertil6 valldsi kdzdss6gek gytilekezeti 6let6-
ben igy s6rtetleniil fennmaradhat valami, ami mdsutt veszen-
d6'be ment, 6s ami egyedtil a szak€,rt6k professziondlis tud6sa
r6v6n nem is 6llithat6 helyre - az elhibdzott 6let, a tdrsadalmi
bajok, a f6lresikeriilt egy6ni 6lettervek 6s formS,tlannd torzult
6letrisszefiigg6sek irdnt megnyilvdnul6, kell6k6ppen diffe-
renci6lt kifejez6si lehet6s6gekre 6,s d,rz1kenys6gre gondolok.
Az episztemikus ig6nyek aszimmetridjlb6l kiindulva lehet
megalapoznt azt a tanul6si k6szs6get, mellyel a filoz6fia fordul
a vallds fel6, m6gpedig nemcsak funkciondlis, hanem - a sike-
res ,,hegelidnus" tanuldsi folyamatokra eml6kezve - tartalmi
okokb6l is.

A kereszt6nysdg 6s a gdrci g metafizika kcilcsonris egym6sra
hatdsa nem csupdn a teol6giai dogmatikdt 6s a kereszt6nys6g

- nem minden szempontbll lldilsos - hellenizil6dAslt ered-
m6nyezte. A mdsik oldalon el6mozdirotta azt is, hogy a filoz6-
fia eredeti kereszt6ny tartalmakat sajdtitson el. E munka a

fogalmi h6l6 olyan - kereszt€ny tartalmakkal srilyosan terhelt
- normat(v fogalmaiban csap6dott le, mint felel6ss6g, auton6-
mia 6s megigazulds, mint trirt6nelem 6s eml6kez6s, fjrakez-
d6s, megrijul6s 6s visszat6r6s, mint emancipdci6 €s beteljesed6s,
mint ktils6v6 vdl6s, bensds6gess6 v5l6s 6s megtestestil6s, indi-
vidualitds 6s krizoss€,g. Az elsajdtitds sordn az eredeti valldsi
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6rtelem dtalakult ugyan, de nem liresedett ki, nem infl6l6dott
6s nem em6,szt6dritt fel. Az eredeti 6rtelmet 6tment6 forditds
p6lddul az ember istenkdpis6g6nek minden emberre n€,zve

egyardnt 6s felt6tlentil tiszteletben tartand6 m6lt6s6gk6nt val6
dltelmez€se. Az elsajAtitds sor6n a bibliai fogalmak tartalma a

vall6skcizriss6g hatlrain kivtili mds hitfek 6s nem hiv6'k iital6-
nos kdzoss6ge sz6mdrais felt6rul. Walter Benjamin voltaz egyik
olyan gondolkod6, aki sikerrel mentett dt vall6si tartalmakat.

Bockenfrirde t6tel6nek eg6szen egyszerii 6rtelmet adha-
tunk azon tapasztalat alapjdn, hogy a vall6sban zdrv6,nyk6nt
meglev6 potenci6lis jelent6s lev6lhat 6s szekulariz6l6dhat.
Emlitettem a diagn6zist, mely szerint a h6rom nagy m6dium
kcizdtt a modernitds folyamatdban bedllott egyensfrly vesz6,-

lyezteti a tdrsadalmi integrdci6t, mivel a piacok 6,s az admi-
nisztrativ hatalom az 6let egyre tobb tertilet6r6l szoritja ki a

tdrsadalmi szolidaritdst, vagyis a cselekv6s 6rt6kek, normdk 6s

meg6rt6sre irdnyul6 nyelvhaszndlat r6v6n ttirt6n6 koordind-
l6sit. Ily m6don az alkotm6nyos 6llam sajdt 6rdeke is azt
diktdlja, hogy kim6letesen b6njon azon kultur6lis forr6sokkal,
amelyek polgdrainak normatudat6t 6s szolidaritds6t tdpllljdk.
E konzervativvd vdlt tudat ttikrciz6dik abban, hogy ,,posztsze-
kul6ris t6rsadalom"-16l besz6ltink.n

Ezzel nem csak arraa tdnyre utalunk, hogy a vallds a mind-
ink6bb szekularizdl6d6 kornyezetben is tartja magdt,6s hogy
a tdrsadalom a jriv6re n€,zve is szimol vall6si kozciss6gek
fennmaradAs'lval. A,,posztszekuldris" kifejez6s sem csupdn
nyilv6nos elismer6st jelent a valldskozciss6geknek az€rt, hogy
s ze rep ti k kel hozzdjdru I n ak k iv6 n atos motivu mok 6 s b eillit6 d'1-

sok reprodukci6jdhoz. A posztszekul6ris t6rsadalom kozmda-
tdban ink6bb bizonyos normativ bel6t6s ttikrdz6dik, amelynek
megvannak a maga kovetkezm6nyei a hiv6 6s nem hiv6 pol-
gdrok politikai €rintkez€,s€,re n6zve. A posztszekuldris tdrsada-

n K. Eder: Europdische SekLrlarisierung - ein Sonderweg in die Posts'ikuldre
Gesellschaft? llerliner Journrt/ filr Soziologie, 3 (2002), 331-343.
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lomban 6rv6nyre jut annak felismer6se, hogy ,,a kciztudat mo-
derniz6l6d6sa" n6mi f6zisk6s6ssel mind a valldsos, mind a

vilSgi mentalitdst 6tfogia, 6s reflexiv m6don megvdkoztatja.
Ha a tdrsadalom szekularizll6ddsdt mindk6t f6l egyformdn
komplementer tanuldsi folyamatk6nt fogja fel, akkor lehet6-
s6g nyilik arra, hogy kognitiv alapon is komolyan vegy6k a

m6sik hozzdj1,rullslt a nyilvdnosan vitatott t6m6khoz.

5. A \ALLASOS fS SZPTTILARIS POLGAROK
u nrx'r'xEZESril N Ft K K IVANA t'os N,r ODJAROL

Az egyik oldalon a vallisos tudat k6nytelen alkalmazkodni a

folyamatokhoz. Eredend6en minden vallfs,,vil6gk6p" uugy
,,comprehensive doctrine" abban az €rtelemben is, hogy
ig6nyt tart az dletforma eg6sz6nek autoriter m6don tort6,n6
struktur6l1s'1ra. A tud6s szekulariz,ii6dds6nak, az 6llamhata-
lom semlegess6 v6l6sdnak 6s az 6ltaldnos vall6sszabadsdgnak a

felt6telei kozcitt a vall6s k6nytelen volt feladni az interpre-
rdci6 monop6liumdra 6s az 6let ltfogo alakitlslra form6lt
ig6ny6t. A tdrsadalmi r6szrendszerek szerep6nek differen-
cill6disdval a valldsi kozdss6g 6lete is e lkiiloniil a t6rsadalmi
kdrnyezet€,t61. A vall6si krizoss6g tagfdnak szerepe elv6lik a

t6rsadalom polgfrfnak szerep6tdl. Es mivel a liberdlis ,lllam rd
van utalva polgdrainak a puszra modus aiaendin tfilmutat6 poli-
tikai inte grici6jdra, a hovatanozS,sok differenci6l6d6sa nem
meriilhet ki abban, hugy a vall6si ethosz kognitiv ig6nyeit
feladva alkalmazkodik a szekr,rl6ris tdrsadalom szabta t6rv6-
nyekhez. Sokkal hely6nval6bb, ha az egyeremes jogrend 6s
egalitdrius tdrsadalmi mordl belti116l frgy kapcsol<idik a kcizos-
s6gi ethoszhoz,, hogy az egyik konzisztensen krivetkezz1k a

m6sikb5l. E ,,bedgyaz6dis" illusztrllls6ra John Rawls a modul
k6p6t vdlasztotta: a vildgi igazsSgossdg modulj6nak, noha
vrligndzetileg semleges megalapozdssal hoztlk l6tre, a min-
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denkori ortodox megalapozdsok cisszeftigg6sdbe kell illesz-
kednie.'

Az a normativ v5,rakoz6,s, melvet a liber6lis 6llam tdmaszt a

vall6si kdzciss6gekkel szemben, annyiban talSlkozik az ut6b-
biak sajdt 6rdekeivel, amennyiben igy lehet6s6g ny(lik sz6-

munkra, hogy a politikai nyilvdnoss6g kcizeg6ben tin6l16 befo-
ly6st gyakoroljanak a tlrsadalom eg6sz6,re. Noha a tolerancia
k6vetkezm6nyei, mint azt a tcibb6-kev6sb6 libe16lis abortusz-
szabdlyoz6s p6lddja mutatja, nem szimmetrikusan s(rjtjdk a

hiv6ket 6s nem hiv6ket, a szekuldris tudatnak is meg kell
fizetnie az6rt, hogy negativ szabadsdgk6nt 6lvezze a vall6s-
szabads6got. '16le onreflexi6 begyakorl6s6t vdrjdk el, azt, hugy
legyen tudat6ban a felvildgosodds hatdrainak. A liber6lisan
megalkotott plu16lis tdrsadalmak tolerancia€rtelmez6se nem
csak annak bel6t6sdt t6telezi fel, hogy a hiv6knek a nem
hiveikkel 6s mds hitiiekkel valS 6,rintkez€,sben 6sszerff m6don
az egyet€,rtds tart6s hi6ny6val kell szdmolniuk. Egy liberdlis
politikai kultfrra keretdben a m6sik - a nem hiv6 - oldalon is

felt6tel ugyanennek bel6tdsa a hivdkkel szemben.
A vall6si szempontb6l botfi.ilii polgdr szimdra mindez abban

a legkev6sb6 sem trividlis kcivetelm6nyben fogalmazddik meg,
hogy a vil6gr6l alkotott tud6s perspektivdlSbol rinkritikusan
hatdrozza meg hit 6s tudds viszony6t. A hit 6s tudds tart6s
diszharm6ni6ji.val val6 szdmvet6s ugyanis csak akkor 6rdemli
meg az ,,6sszer6" predik6tumot, ha a vall6si meggy6z6d€,sek
episztemikus st6tusa a szekuldris tud6s ndz6ponrjdb6l sem
mindenestill irraciondlis. Ez6,rt a tudomdnyos informdciSk
spekulativ feldolgozdsdnak koszrinhet6, 6s a polgdrok etikai
cin6rtel m ezdse szempon iebi/r relev6ns natu ral ista vil6gk6pek
a politikai nyilvdnoss6gban semmik6ppen sem 6lveznek
prima facie els6'bbs6get a verseng6 vi169n6,zeti vagy vall6si fel-
fog6sokkal szemben.

e 
J. Rawls: Politischer Liberalismu.s. Frankfurt am Main, 1998,76. kk
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Az Sllamhatalom vildgn€zeti se mle ges s6ge, me ly valamen nyi
polgdr szdmdra egyforma etikai szabadsSgot ad, cisszeegyeztethe-
tetlen azzal, hogy a politika 6ltal6nossd tegye avil6g szekula-
rizLlt szeml6let6,t. Az dllampolgir szerep6ben a szekularizllt
polgdroknak nem szabad sem k6ts6gbe vonniuk a vall6sos
vil6gk6pek elvi igazsdgpotenci6lj6t, sem elvitatniuk valldsos
polgdrtdrsaik azon jogdt, hogy a vallds nyelvezet6vel 6lve sz6l-
janak hozzd a nyilvdnos eszmecser6hez. A liberdlis politikai
kultrir6ban m6g az is elv6rhat6,, hogy a szekularizdlt polg6rok
tegyenek ertfeszit€,seket annak 6rdek6ben, hogy a vallds nyel-
v6n megfogalmazott relevins hozzdsz6ldsok a nyilvdnossdg
szdm6,ra nyelvileg hozzdf1,rhet6k legye nek.
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JOSEPH RATZINGER

Ami a vil dgot ossze tartja.
A szabadelvfi 6llam politika

el1ttt mordlis alapj alr6l



f) felgyorsult temp6jfi tcirt6nelemben, amelyben ma 6ltink,
.D mindenekel6tt k6t olyan t€,nyezdt l6tok kirajzol6dni,
melyre kordbban csak lassan kibontakoz6 fejl6d6s volt jellem-
26. Az egyik az, hogy kialakul6ban van egy vilfgtdrsadalom,
amelyben az egyes politikai, gazdasigi 6s kulturdlis hatalmak
mindink6bb kcilcsonrisen egym6sra vannak utalva, a ktil6nbci-
z6 lleuerek 6rintkeznek egym6ssal, 6s 6thatj6k egymdst. A md-

sik az, hogy kibontakoznak az ember lehet6s6gei, hatalmdban
dll alkotni 6s rombolni, ez pedig minden eddigin6l er6telje-
sebben veti fel a hatalom jogi 6s erkcilcsi ellen6rz6,s6nek k6r-
d6s6t. igy felett6bb stirgetd megvdlaszolni azt a k6rd6st, hogy
az egymdssal taldlkoz6 kultr-irdk mik6ppen lelhetnek olyan
etikai alapokra, amelyek minddjiiknek segitenek megtal6lni a

helyes utat, 6s amelyekre fel lehet 6piteni a hatalom meg-
f6kez6s6nek re nde zefi es jogi lag ktilcsonrise n szdmonk6rhet6
form6jdt.

A Hans Kiing 6ltal felvdz<>k ,,vil6gethosz"-tervezet nyomdn
tdmadt 6rdekl6d6s mindenk6ppen jelzi, hugy €,get6 a k6rdds.
Ez akkor is igy van, ha elfogadjuk e tervezet Robert Spae-
mann-f6le 6les szemii kritik6j6t."' A k6t emlitett t6,nyez6hoz
csatlakozik trgyanis m6g egy harmadik: a kLrltfrr6k tal'iikozis6-
nak 6s egymdsra hat6sdnak folyamatdban meglehet6sen szdt-

"' R. Spaemann: Weltethos als,,PRo;EK'I'" . Merfrar, Heft 570/5 7 l, 893-904.
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toredeztek azon etikai bizonvossdgok, amelyek a kordb-
biakban meghatdroz6k voltak. 'l'6volr6l sem kapunk vdlaszt
arra az alapvet6 k6rd6sre, hogy mi volna kiv6lt adott
kontextusban - a j6,6s mi6rt kellene a j6t cselekedni, akdr a

sajft h6trdnyunkra is.

Szdmomra imm6r nyilvfnval6nak l6tszik, hogy a tudom6ny
mint olyan nem teremthet ethoszt, teh6t a megfjult etikai
tudat nem jrihet l6tre tr-rdomfnyos vit6k eredm6nyek6nt. Mds-
r€,szt az is vitathatatlan, hogy a vil6g- 6s emberk6p gycikeres
megv6ltoz'islnak, ami a tudomdnyos ismeretek gyarapod6s6-
b6l ad6dott, l6nyeges szerepe van abban, hogy r6gi mordlis
bizonyoss6gok tciredeztek sz6,t. Ennyiben m6giscsak van
felel6ss6ge a tudomfnynak - felel6ss6get visel az ember mint
ember irlnt-,6s ktilonosen nagy felel6ss6ge van afiloz6filnak.
A filoz6fia feladata abban 6ll, hogy kritikus szemmel kovesse az

egyes tudom6nyok fejl6d6s6t, kritikdval illesse az elhamarkodott
v6gkovetkeztet6seket, 6s rdviligitson a lltszatigazsdgokra at
olyan kdrd6sekben, hogv mik vagyunk, honnan jovtink, 6s mi
v6gre l6teziink. Mds szavakkal: a filoz6fia felel6ss6ge, hogy kti-
lonv6lassza a tudom6nyos eredm6nyekt6l a gyakran koz6jtik
vegyiil6, nem tudomdnyos elemeket, 6s ily m6don rdlltdst
nyfijtson az eg€szre, az emberl6t val6s6gdnak tdvolabbi di-
menzi6ira, melyekb6l a tudominy mindig csak rdszleteket
tud megmutatni.

1. HAIAI-OM ES JOG

A politika feladata konkr6t: a jog m6rc6j6t kell alkalmaznia a

hatalomra, igy szabllyoznia kell annak 6rtelmes haszn'ilat'it.
Nem az er6sebb jogdnak, hanem a jog erej6nek kell 6rv6nye-
siilnie. A jog rendj6be foglalt 6s a jog szolgllatirban 6116 hatalom
ellenp6ltrsa az er6szak, mely jogtalan 6s jogellenes hatalmat
jelent. Az€,rt oly fontos minden tdrsadalom sz|.m'ira, hogy
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legv6zze a gyanakvdst a joggal 6s a jog rendelkez6seivel szem-
ben, mert csak igy lehet szdm1zni az onk6,nyt, igy lehet a

szabads6got mindnydjunk szabads6gak6nt meg6lni. A jog n6l-
ktili szabads6g anarchia, s igy a szabadsdg leromboldsa. A joggal
szemben akkor tdmad gyanakvds, mindig olyankor lizadnak
ellene, amikor maga a jog sem figy jelenik meg, mint az cisszes-

s6g szolgiiatdban 6116 igazsdgossfg kifejez6d6se, hanem mint
az cjnk6ny produktuma, mint a jog bitorldsa azok r6,sz6,r6l,

akiknek megvan ehhez a hatalmuk.
Ez6,rt az a feladat, hogy a jog m6rc6j6t a hatalomra alkal-

mazzuk, (rjabb k6rd6shez vezet: hogyan ke letkezik a jog, 6s

milyennek kell lennie ahhoz, hogy az igazsdgossdg eszkoze,
ne pedig azok kivdlts6ga legyen, akiknek a jogalkotishozha-
talmuk van. A k6rd6s egyr6szt a jog kialakulds6ra vonatkozik,
m6sr6szt arra is, hogy a jognak milyen saj6t, bels6 m6rc6i van-
nak. A demokratikus akaratformdlls eljdrdsai r6v6n - legaldbb-
is els6 pillant6sra - megoldottnak lStszik az a probldma, hogy
a jog ne kevesek hatalmi eszkoze, hanem az tisszess6g ktiztis
6rdek6nek kifejez6je legyen, hiszen azon eljdrdsok r6v6n
mindenki kozremfiktrdik a jog kialakitdsAban, ez€,rt a jog min-
denki6, s e min6s6g6ben m6lt6nyolhat6 6s m6ltdnyoland6.
Val6ban az a llnyeges 6rv a demokrilcia mint a politikai rend
legmegfelel6bb formdja mellett, hogy lehet6v6 teszi mind-
ny6junk kozrem[ikdd6s6t a jog alakitlsdban 6s a hatalom igaz-
sdgos mfikodtet6s6ben.

Ennek ellen6re nem l6tom, hogy megold6dott volna a k6r-
d6s. Mivel az emberek krir6ben ritka a teljes cisszhang, a

demokrati kus akaratform616s n6 I kti lozhetetle n eszkoze marad
egyr6szt a k6pviselet, m6sr6szt a tobbs6gi dont6s, 6s ilyenkor

- a k6rd6s fontossdgdt6l ,ftigg6en - m6s-mds nagys6grend[i
tcibbs6gre lehet sziiks6g. Am a ttibbs6g is lehet vak vagy igaz-
sdgtalan. Napn6l vildgosabban mutatja ezt a tdrtenelem. Be-
sz6lhetiink-e m6g igazs6goss6grtil vagy egyikallban jogr6l
akkor, ha a tcibbs6g - aklr a tfrlnyom6 tribbs6g - oppressziv
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trirv6nyekkel elnyom valamilven, teszem azt, vall'isi vagy faji
kisebbs6get? A tdbbs6gi elv 6rv6nyestil6se eset6n teh6t m6g
mindig felvetddik a jog etikai alapjaira vonatkoz6 k6rd6s: el6-
fordulhat p6lddul olyasmi, ami soha nem vdlhat jogoss6, ami
onmagdban v6ve jogtalan, vagy forditva, ami l6nyege szerint
megingathatatlanul jogos, ami minden tobbs6gi dont6st meg-
el6z, s amit a tribbs6gi drint6snek tiszteletben kell tartania.

Az fjkor ktikinbriz6 emberi jogi nvilatkozatokban rdgzitette
e normat(v elemeket, 6s kivonta 6ket a tribbs6gi jdtszmib6l.
Mai tudatunk szimLra ezen 6rt6kek mdr bels6leg evidensek.
Am m6g az ilyen 6nkorl6to z6 k6,rcl€,sfeltev6s is filoz6fiai jel-
legff. \'annak tehdt dnmagukban megdl16 6rt6kek, amelyek az

emberi l6t l6nyegdb6l fakadnak, 6,s ez6rt e l6nyeg minden
birtokosdra n€zve k6ts6gbevonhatatlanok. K6sdbb vissza kell
m6g t6rntink arra, hogy meddig terjed ezen elk6pzel6s hatdra,
anndl is inkdbb, mivel manapsdg egyiitalitn nem valamennyi
kultrir6ban elismert evidencidr6l van sz6. Az iszlAm az emberi
jogok saj6t, a nyugatit6l ekdr6listdjft lllitotta cissze. Noha a mai
Kindban egy Nyugaton kialakult kulturdlis furma, a marxiz-
mus meghatdroz6, m6gis - legaldbbis ismereteim szerint -
felvet6dik a k6rd6s, hogy az emberi jogok eset6ben nem vala-
mif6le tipikusan nyugati taldlm6nyrSl van-e sz6, amely
fel ii lvizsg llatra szoru l.

2. A H,{IALOM tiJ },'ORMAI
BS N FEKEN'IhKI'ASLIKKAL KAPCSOL,{|OS KERDESEK

Ha a hatalom 6s jog viszony6r(rl, valamint a jog forrfsairtil be-
sz6ltink, akkor magdt a hatalom jelens6g6t is ktizelebbr6l
szemtigyre kell vennlink. Nem a hatalomnak mint olvannak a

l6nyeg6t pr6bdlom meghatdrozni, hanem azon kihiv6sokat
szeretn6m felvlzolni, amelyek a hatalom fij, az ut6bbi f6l
€,vszdzad sor6n kialakult formdibtil fakadnak.
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A mdsodik vildgh6borf t krivet6 id1szakban, az atombomba
feltal6l6sa uten el6szor az ij rombol6.hatalomt6l val6 retteg6s
uralkodott. Az embernek egyszeriben azzal kellett szembe-
ndznie, hogy k6pes megsemmisiteni cinmag6t 6s a Foldet.
Felmeriilt a k6rd6s: milyen politikai mechanizmusokra van
sztiks6g a pusztitls megakaddlyozdsa 6rdek6ben? Hogyan le-
het szert tenni ilyen mechanizmusokra, 6s mi biztositja hat6-
konysdgukat? Hogyan mozg6sithat6k az erktilcsi er6k az ilyen
politikai formdk kialakit6sa 6s hat6konnyd t6tele 6rdek6ben?
Hosszri id6n 6t de facto az egymdssal szemben 6116 hatalmi
csoportosuldsok verseng6se 6s a m6sik elpusztitdsa nyomdn
bekcivetkez6 onpttsztitdst6l val6 f6lelem v6dett meg ben-
ntinket az atomhSborri borzalmirt6l. A hatalom krilcsontis kor-
lltozdsdna k, va I a m i n t a n n a k kri s z6 n h e tj ti k m e gm e n e k ti I 6 s ti n -

ket, hogy mindk6t oldal f6ltette sajdt tril6l6si es6ly6t.
Manaps6g mdr nem annyira a nagy hdborLit6l, hanem a min-

dentitt jelen lev6, b6rhol lecsapni 6s pusztitani k6pes terrort6l
val6 f6lelem nyomaszt benntinket. LJgy tffnik, az emberis6g-
nek m6r nincs sztiks6ge nagy h6borfrra ahhoz, hugy lakhatat-
lannd tegye a vil6got. A terror n6vtelens6gbe burkol6z6 hatal-
mai b6rhol megjelenhetnek, 6s e169 er6sek ahhoz, hogy bdrkit
el6rjenek akir a mindennapok vilSgfban is, ami dlland6sitja a

h6tborzongat6 lehet6s6get, hogy gonosztev6k olyan rombol6
eszkcizcik birtokfba jutnak, amelyek segits6g6vel a politika
rendj6t megkertilve kiszolgdltathatjfk a vildgot a k6osznak.
Ennek tiikr6ben a jogra 6s ethoszra vonatkoz6 k€rd6s m6s

irdnyt vett: ma az a k€rd6s, hogy milyen forrdsokb6l titpl6l-
kozik a terror. Mik6ppen lehetne beltilr6l gdtat vetni az embe-
ris6gre tdr6 tij m6telynek? Mindazoniital megdobbentd, hogy
a terroristdk, legaldbbis r6szben, mordlis 6rvekkel igazolj1,k
tetteiket. Bin Laden nyilatkozatai szerint a terror a hatalom
n6lktili, elnyomott n6pek v/alasza a hatalmasok g6gj6re, arc|t-
lans6guk, istenk6roml6 dndics6it6stik 6s szcirnytetteik jogos

btintet6se. Bizonyos tdrsadalmi 6s politikai ktirtilm6nyek
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kozcitt az emberek sz6mAra ezek az indokok nyilv6nval6an
meggy6zeiek. R6szben viszont tigy jelenik meg a terrorista-
magatartls, mint a vall6si hagyomdny v6delmez6se az isten-
telen nyugati tdrsadalommal szemben.

E ponton felmertil egy kdrd6s, melyre a k6s6'bbiekben szin-
t6n vissza kell majd t6rntink: ha a terrorizmus egyik forr6sa a

valldsi fanatizmus - ami tagadhatatlan -, akkor tekinthetjtik-e
m6g a valldst tdvozit6 6s szabadit6 er6nek, nem kell-e inkdbb
olyan archaikus 6s vesz6lyes hatalmat ldtnunk benne, amely
hamis univerzalizmust 6pit fel, s ezLltal intolerancilhoz 6s ter-
rorhoz vezet? Ha pedig ez igy van, akkor nem kell-e a vallSst
az €,sz gondnoksiga al6 helyezni, 6s kciriiltekint6en megvont
hat6rok koz€ szoritani? 

-Ekkor 
persze felmeriil az a k€,rd6s is,

hogy ki teheti ezt meg. Es hogyan tudja megtenni? Az 6ltal6-
nos k6rd6s azonban vdltozatlanul az, hogy a vall6s fokozatos
eltfin6s6ben, hdtt€,rbe szorul6sdban olyan el6rel€,p6,st kell-e
l6tnunk, melyet az emberis6gnek sziiks6gk6ppen meg kell
tennie a szabadsdg 6s egyetemes tolerancia fel6 vezetd fton.

Krizben el6t6rbe kertilt a hatalom egy rljabb form6ja is,
mely els6 pillantdsra teljesen j6t6konynak 6s mindenki 6kal
helyeselhetdnek l6tszik, val6jdban azonban fij fenyegetett-
s6get jelenthet az emberre n€zve. Az ember imm6r k6pes em-
bert teremteni, frgysz6lvS,n k6mcs6'ben el66llitanl Az ember
term6kk6 v6lik, 6,s ezzel gydkeresen megvdltozik a viszonya
onmagdh oz. Mdr nem a term6szet ajdnd6ka vagy Isten teremt-
m6nye - hanem cinmaga term6ke. Az ember al6sz6llt a hata-
lom kfthdzdba, rinnrin l6t6nek forrdshely€hez. M6r nem a

haladdsellenes moralistdk agysztilem6nye a kis6rt6s, hogy
v6gre megalkossuk a tdk6letes embert, hogy emberekkel ki-
s€,rletezztink, hogy hullad6knak tekintsiink 6s eltakar(tsunk
embereket.

Ha a kordbbiakban az vilt k6rd6sess6 szdmunkra, hogy tu-
lajdonk6ppen pozitiv mordlis er6-e a vall6s, fgy most az isz
megbizhatdsrigriban hell fritelfrerlniini. Y6,gt6re az atombomba is
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az 6sz term6ke; v6gt6re az emberteny6,szt6,s 6s -szelektdl6s is

az 6,sz talilmdnya. Nem az €,szt kellene-e hdt - szemben az

el6bbiekkel - feltigyelet al6 helyezni? De kinek vagy minek a

feltigyelete al6? Vrgy talln a valldsnak €,s az 6sznek kcilcso-
nosen egym6st kellene korl6toznia, a mdsikat a saj6t hatdrai
koz€ utasitania, 6s a helyes ritra terelnie? E ponton ism6t fel-
mertil a k6rd6s, hogyan lehet a hatalmi mechanizmusokkal,
zabolltlan er6kkel, elt1,rdjogi 6s mor6lis n6zetekkel teli vil6g-
t6rsadalomban olyan hat6kony erkolcsi evidenci6t tal6lni, amely-
nek elegend6 motivdl6 6s meggy6z6 ereje van ahhoz,, hogy
megvdlaszolja a felsorolt kihiv6sokat, 6s segits6gtinkre legyen
legy6z6,stkben?

3. A JOG EL6FErrpTpLBr' JOG - TERMESZET -f,SZ

El1szor is k6zenfekvd egy pillantdst vetni a mi6nkhez hasonl5
trirt6nelmi helyzetekre, mdrmint ha vannak ilyenek. Minden-
esetre 6rdemes eg6szen roviden kit6rni arra, hogy Gordg-
orszdgnak is megvolt a maga felvil6gosodfsa, az istenek 6ltal
alapitott jog elveszitette magit6l €,rtet6d6 6rv6ny6t, 6s 16 kel-
lett k6rdezni a jog m6lyebb alapjaira. Igy sztiletett meg az

elgondol6s, hogy a t6teles joggal szemben - mely ak6r jogta-
lans6g is lehet - llteznie kell olyan jognak, amely magih6l a

term6szetb6l 6s az ember l€,tdb6l kcivetkezik. E jogot kell
megtal6lni, s a tovdbbiakban ez jelenti majd a pozitiv jog
zsin6rm6rt6k6t.

M6S enn6l is nyilvdnval6bb figyelembe venni azt a kett6s
tdr6svonalat, amely az rljkor kezdet6n keletkezett, €s arra
k6nyszeritette az eur6pai tudatot, hogy rij alapokrahelyezze a

jog tartalmlra 6s forr6saira vonatkoz6 reflexi6t. Az els(i az volt,
hogy az eur6pai, a kereszt6ny vil6g Amerika felfedez€s6vel
6tl6pte kor6bbi hatdrait. Ekkor olyan n6pekkel tal|lkozott,
amelyek nem tartoztak bele a kereszt6ny jog- 6s hitrendszer
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keret6be, amely addig mindenki szdmira a jog forrdsdt je le n-
tette, 6s megszabta annak form616t. E ndpek kivtil esnek a

fenndl16 jogkdzcissdgen. De vajon azt jelenti-e ez, hogy nin-
csenek jogaik, ahogyan akkoriban tobben dllitottdk, 6s aho-
gyan sokdig bdntak is veltik? Vrgy azt,hogy l6,tezik egy olyan
jog, amely tfrlmutat minden jogrendszeren, amely az embert
mint embert kcitelezi, 6s megszabja mdsokhoz ffiz6d5 viszo-
ny'it? Ebben a helyzetben dolgozta ki Francisco de Vitoria
n-rdr n-reglev6 elk6pzel6sek alapjdn a ,,ius gentium"-ot, a ,,n6-
pek jog6t", ahol a gentes sz6 jelent6s6be a pogdnyok, a nem
kereszt6nyek is beletartoznak. Olyan jogra utal tehdt, amely
els(iclleges a jog kereszt6ny formdjdhoz k6pest, 6s valamennyi
n6p egyiitt6l6s6t hivatott szab'ily ozn|

A kereszt6ny vildg mdsodik tcir6svonala mag6n a kereszt6ny-
s6gen beliil keletkezett: a vall6sszakadds megosztotta - r6,sz-

ben ellens6gk6nt szembe6llitotta egym6ssal - a kereszt6nyek
kciztiss6geit. Ism6t ki kellett dolgozni egy olyan kcizcis jogot
vagy legaldbbis jogi minimumot, amely a dogmdhoz k6pest
els6dleges, 6s amelyet mdr nem a hitre, hanem a term6szetre,
az cmberi 6szre kell alapozni. Hugo Grotius, Samuel von Pu-
fendorf 6s mdsok dolgozt6k ki a term6szetjognak mint olyan
6szjognak az eszm1i6t, mely trill6p a valldsi hat6rokon, 6s az

6,szt teszi meg a krizris jogalkotfs orgdnumdv6.
Mriig a termlszetjog a'z a gondolati alakzat - kivdlt a kato-

likus egyhizban -, amelynek 6rveit az egyhdz segits6gill hivja,
amikor a szekLrldris tdrsadalommal 6s m6s hiv6 krizoss6gekkel
folytatott pdrbesz6dben a kcizcis 6,szre hivatkozik, 6s egy sze-
kul6ris, plurdlis tdrsadalom kozeg6ben igyekszik egyet6rtdsre
jutni a jog erkcilcsi elveit illet6en. Ezeket az €,rveket azonban
tfrl sokszor haszndltdk, igy sajnos megkoptak, s ez1rt ebben a

besz6lgetdsben nem is kivdnok 6lni veltik. A term6szetjog
eszm6je olyan term6szetfogalomra 6ptilt, amelyben term6szet
€,s 6sz kcilcstintisen Sthatja egymSst, s amelyben a termdszet
maga is 6sszerfi. E term6szetszemlllet az evohiciSs elm6let
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gy6zelm6,vel osszeomlott. A term6szet mint olyan nem 6sz-

szer(i, noha vannak benne 6sszerff magatartlsform6k: az

evolrici6s elm6let ezzel a diagn6zissal szolg6l szlmunkra, 6s ez

manapsdg szinte megingathatatlannak l6tszik." igy a r6gi
term6szetjog alapj6ul szolg6l6 term6szetfogalom kiilonbozd
dimenzi6i kriziil m6r csak az maradt, amit Lllpianus (a Kr. u.

lII. szAzad elej6n) igy fogalmazott meg ismert t6tel6ben: ,,Ius
naturae est, quod natura omnia animalia docet" [A term6-
szetes Jog a amire a term6szet tanitja az 6l6l6nyeket].'t Ez
viszont 6ppen hugy nem lesz el6g a mi k6rd6seinkhez, ame-
lyekben nem arr6l van sz6, ami minden ,,animalia" vonatko-
zdsdban kozr;s, hanem sajdtosan emberi feladatokr6l, melye ket
az ember€sz t(izott maga el6, 6s amelyeket az 6,s'z kozremfi-
krid6se n6lkiil nem lehet megoldani.

A l6nyeg6ben - legal6bbis az tijkorban - 6szjogi st6tusra
ig6nyt tart6 term6szetjog utols6 eleme, amely ma is tartja ma-
git, az emberi jogolc tana. Az emberijogok csak azon el6feltev6s
alapjdn 6rthet6k, hogy az ember mint ember, tehdt puszten az

" A leghat6sosabb kifejt6s6t ennek a - n6hdny r6szlet korrig6ldsa ellen6re - m6g
mindig uralkodti evol(rci6s filoz6fi6nak l6sd J. Monod: Zufall unrl Nonoendig*eit.
Philosophische Fragen der modernen Biologie. Nliinchen, 1973. At6nyleges ter-
m6szettudomdnyos eredm6nyek 6s a hozzijuk kapcsol6d6 filoz6fiai ktrvet-
keztet6sek megktikrnbtiztet6s6ben eligazit R. Junker - S. Scherer (Hg.):
Eoolation. Ein kritisches l,ehrbuch. 4. kiad. Gieljen, 1998. Az evohici6s elm6-
lethez kapcsoltid6 filoz6fia birlla:J;ra vonatkozri u taldsokat tartal maz J. Ratzi n ge r:

Glauhe - Wairlteit - Tbleranz. Freiburg, 2003, 131-147.
'' A k6r6pkori term6szetjog h{rcm dimenziojf r(tl (u 6ltal6ban vctt l6t
dinamikdjdr6l, a ktizds emberi 6s rillati termdszet irfnvultsdgfrtil IUlpianus], az
ember eszes term6szet6nek irdnyults6gdr(rl) l6sd a Philippe Delhaye
Naturrecht-sz6cikkdben (in Lad*on fiir Thruktgie mrl Kinie.2. kiad. VII. ktjtet,
8?l-825) tal6lhat6 utaldsokat. h'igvelemre m6lt(r a term6szetjognak a Decretum
Gratiani (keletkezett 1140 ktirtil) elej6n olvashat6 megfogalmazdsa: ,,Humanlrm
genus duobus regituq naturalividelicet iure, et moribus. Ius naturae est quod in
lege et Evangelio continetur, quo quisque iubetur, alii faccre, quod sibi vtrlt fieri,
et prohibetur, alii inferre, quod sibi nolit fieri" [Az emberi nemnek k6t
kormdnyz6ja van, egyr6szt nyilvdn a term6szetjog, mfsr6szt a szokfsjog. A ter-
m6szetjogot az irott trirv6nv 6s a Szentirfs tartalmazza, ennek megfelel6en
mindenki kdteles azt tenni miisnak, amit kiv6nna mag'inak, valamint tilos azt
tennie mdsnak, amit nem k(vdnna magdnakl.
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emberi nemhez tarto'z6,sa r6v6n alanya a jognak, hogy tehdt
l6te cinmagdban 6rt6keket 6s normdkat hordoz, melyeket nem
kitaldlni kell, hanem megtaldlni. Napjainkban taldn arra volna
sztiks6g, hugy az emberi jogok tandt kieg6szitstik, cisszekap-
csoljuk az emberi koteless6gekr6l 6,s az ember korl6tair6l sz6l6
tanokkal, an-ri segithetne, hogy frjra fcilvessiik a k6rd6st, nem
mfikctdik-e m6gis €sz a term6szetben, nem l6tezik-e az emberre
6s az ember vil6gbeli helyzet6re vonatkoz6 6,szjog. E dolgokat
ma a kultrirdk kozcitt foly6 eszmecsere keret6ben kellene
megt6rgyalni. Keresztdny szempontb6l a teremtesr6l 6s a Te-
remt6r6l volna sz6. Az indiai vildgban a ,,dharma", al€t bens6
tcirv6nyszer(is6ge a megfelel6 fogalom, a kinai hagyom6nyban
pedig az 6gi rend16l alkotott elk6pzel6s.

4. AZ IN-|ERKT]LTLIRALITAS BS TOVNTKEZMENYEI

Miel6tt megpr6bdlom levonni a v6gkrivetkeztetl,seket, sze-
retn6m kiss6 tlgabb korben nyomon ktivetni az el6l'tbieket.
Ugy l6tom,, az interkulturalitds ma elkeriilhetetlen az embe-
ris6g alapk6rd6sei16l sz6l6 eszmecser6ben: e vitlt nem kezel-
hetjiik sem pusztdn a kereszt6nysdg, sem pusztdn a nyugati
6szhagyomdny beltigyekdnt. Ondrtelmez6s6ben persze mind-
kett6 egyetemesnek tekinti magdt,,6s de jure az is lehet. De
facto azonban mindkett6nek el kell ismernie, hogy csupdn
r6szben k6pviseli az emberis6get, 6s csupSn az emberis6g
bizonyos r€szei szS,mAra 6,rtelmezhet6. A verseng6 kultrirdk
sz'ima term6szetesen sokkal kisebb, mint els6 pillantdsra hin-
n6nk.

Minden m6sn6l fontosabb beldtni, hogy mdr az egyes kultu-
r6lis t6rs6gek sem egys6gesek, hanem mindegyiket m6lyre-
hat6 fesziilts6gek szabdaljdk fel a maga kulturdlis hagyom6-
nyain belLil is. A Nyugat eset6ben ez teljesen nyilv6nval6.
Noha a szekulfris kultfira szigorf racionalitdsa melyr6l
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Habermas tir meggy6z6 k6pet festett - tagadhatatlanul ural-
kod6, 6s cinmag6t meghatdroz6nak is tartja, a val6sdg keresz-
t6ny 6rtelmez6se tovdbbra is hatfsos 6s komoly er(it jelent. A k6t
p6lus ktil6nbriz6 vonzalmakkal vagy fesziiltsdgekkel, krilcsci-
nds tanul6si k6szs6ggel vagy tobb6-kev6sb6 eltok6lt eluta-
sit6ssal viszonyul egymdshoz.

kz iszldm kulturdlis t6rs6ge is hasonl6 fesziilts6gekt6l terhes:
Bin Laden fanatikus abszolutizmusdt6l a tolerdns 6sszerff-
s6gre hajl6 dlldspontokig sok minden megtaldlhat6 benne.
Hasonl6 fesziilts6gek terhelik a harmadik nagy kultu16lis t6r-
s6get is, az indiai kultrir6t, helyesebben a hinduizmus 6s

buddhizmus kulturdlis t6rs6geit, m6g ha sz6munkra ezek nem
is olyan drdmaiak. E kultr-irdknak is szembe kell n6znitik
mind a nyugati racionalit6s ig6nyeivel, mind a kereszt€,ny hit
kihiv6saival, hiszen mindkett6 jelen van kcjreikben; kiilon-
boz6 m6don asszimil6ljdk 6ket, s kozben igyekeznek meg-
6rizni sajft identitdsukat. A k6pet kieg6sz(tik az afrikai torzsi
kultrirdk, valamint a Latin-Amerikdban bizonyos kereszt6ny
teol6gidk hatlsdra ujj56led6 trirzsi kultf r6k. Ezek nem csupdn
a nyugati racionalitdst, hanem a kereszt6ny kinyilatkoztatds
egyetemes ig6ny6t is erdteljesen megk6rd6jelezik.

Mi krivetkezik mindebbdl? Ertelmez6sem szerint el6szcir is
az,hogy a Nyugat k6t nagy kultfirdja, a kereszt6ny hit 6s a sze-

kul6ris racionalitds t6nylegesen nem egyetemes, noha a maga

m6dj6n mindkett6 meghatdroz6 az eg€sz vil6gon, valamennyi
kultfirdban. Ennyiben megfontoland6nak ldtom Habermas rir
teher6ni koll6gdj6nak k6rd6s6t, nevezetesen, hogy az ossze-
hasonlit6 kultilrakutates 6s valldsszociol6gia n€z6pont16b6l az

eur6pai szekularizdl6dds nem egy olyan saj6tos ktildnutas
fejl6d6s eredm6ny€-€, mely korrekci6t kivdn. E k6rd6st 6n
nem felt6tlentil, legal6bbis nem sziiks6gk6ppen redukdln6m
affa a hangulatra - mondhatni, a racionalitdsba beleffsult
Eur6pa hangulatdra -, melyet Carl Schmitt, Martin Heidegger
6s Leo Strauss neve jelez.
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Mindazondltal t6ny, hogy a mi szekul6ris racionalitdsunk,
bdrmennyire megvil6git6 erej[i legyen is sz6munkra, a nyugati
m6don iskoldzott 6,sz szimdra, nem minden r6ci6 szim6,ra az,

teh6t korldtokba titkozik, amikor megpr6bdlja racionalit6s-
k6nt evidenss6 tenni onmagdt. Evidencidja t6nylegesen meg-
hatdrozott kulturdlis kontextushoz kcit6dik, sz6molnia kell
tehdt azzal, hogy e min6s6g6ben nem 6rv6nyesiilhet, 6s ez{rt
operativvd sem vllhat a maga teljess6gdben az eg6sz emberi-
s6g szdmdra. M6s szavakkal: nincs olyan raciondlis, etikai vagy
vall6si vil6gformula, amelyben mindenki meg tudna egyezni,
s amely azuten megtestesithetn6 az tisszess6get. Legaldbbis
jelenleg ilyesmi el6rhetetlen. Ez€,rt az tlgynevezett vil6g-
ethosz is merd absztrakci6.

5. KOVE-I'KEZTETESEK

Mi akkor a teend6? A gyakorlati kovetkezm6nyeket illet6en
messzemen6en egyet6rtek azzal, amit Habermas rir a poszt-
szekul6ris t6rsadalomr6l, mindk6t oldal tanul6si hajland6s6g6-
161 6s rinkorldtozlsir6l kifejtett. Befejez6siil szeretn6m k6t
t6zisben dsszefoglalni sajdt n6zeteimet.

1. L6ttuk, hogy a aallds frdros ttinetelet ruu.tat, melyek felet-
tebb vesz6lyesek, 6s elkeriilhetetlenn6 teszik, hogy a valldst
olykor az 6,sz isteni f6ny6vel 6tvil6gitsuk, fgysz6lvdn ellen-
6rizzik, id1rfl id6re megtisztitsuk 6s rendezztk - ezt egydb-
k6nt az egyhdzatylk is igy gondoltdk.'3 M6rlegel6seink sordn
azonban az is megmutatkozott, hogy az isznek is megaannak a
moga frfros tilnetei (noha az emberis6g sz6,mdra ez 6ital6ban
kev6sb6 tudatosul). Ilyen az 6sz gdgtis elbizakodotts6ga, aff6,-

le hiibrisz, amely cseppet sem kev6sb6 vesz6lyes, s6t lehet-

tt Ezt pr6bdltam meg bemu tatni az X. jegyzetben emlitett , Glaube - Wahr-
leit - 'foleranz cimff konyvemben; vo. m6g M. Fiedrowicz: Apologie im
friihen Crtristentum. 2. kiad. Paderborn, 2001.
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s6ges hatdsai - az atombomba €s az embergydrt6s - miatt m6g
fenveget6bb is. Ez€rt az 6,szt is figyelmeztetni kell hatf rairzr,

€,s az 6sznek is nyitottnak kell lennie az emberis6g nagy
valldsos hagyomdnyaival szemben. Ha az 6sz teljesen eman-
cip6l6dik, 6s elvesziti e tanuldsi k6szs6get, ha lemond arr6l,
hogy m6shoz m6rje magit, akkor rombol6vd vdlik.

Hasonl6 kovetelm6nyt fogalmazott meg nemrdgiben Kurt
Ht-ibner, 6s kifejtette, hogy itt nem ,,a vall6sh<tz val(t vissza-
t6r6sr6'1" van sz6, hanem arr6l, hugy ,,megszabaduljunk a kor-
szakra jellemz6 elvakultsdgt6l, mely szerint a mai ember sz6-

mdra az€rt nincs semmi mondanival6ja [ti. a vall6snak], mert
ellentmond az 6szr6l, a felvildgosoddsr6l 6s a szabadsirgr6l
alkotott humanista eszm6nyk6p6nek".'* Ennek 6rtelnrdben
6sz 6s hit, 6sz 6s vallds szi.iks6gszerfikorrel6ci(tj'1r61 besz6ln6k,
melynek keret6ben a kett6 egymds kcilcsontis gv6gyitrisira €,s

megtisztf tdslra hivatott, kdlcscinrisen szliks6gtik van egvn-rfs-
ra, 6s ezt mindkettdnek el kell ismernie.

2. Ezt az alapszabdlyt azuten a gyakorlatban, korunk inter-
kulturdlis kontextusdban kell pontosabban meghatdrozni. A k6t
f6 partner e korrel6ci6s viszonyban k6ts6gkiviil a kereszt6ny
hit 6s a nyugati, szekulSris racionalitds.Ezt ki lehet 6s ki is kell
mondanunk an6lktil, hogy ezzel a hamis ELrr6pa-kcizpontfrsdg

dlldspontjdra helyezkedn6nk. E kett6 minden m'is kLrlturdlis
erfndl nagyobb m6rt6kben meghatLrozza a vil6g helyzet6t.
De ez nem jelenti azt, hogy a tdbbi kultfrrft mint valami
quantitd n6gligeable-t mell6kesk6nt kezelhetjtik. Ez ponto-
san az a nyugati htibrisz volna, amelynek az 'ir'|,t s(rlyosan
megfizetn6nk, s rdszben m6r meg is fizetttik. A nvugati kul-
tf ra mindk6t nagy 6sszetev6je szAmdra fontos, h<>gy.figeljen a

tribbi kultfirdra, 6s val6di korrel6ci6s viszonyt alakitson ki
veltik. Fontos, hogy bevonja 6ket egy olyan polifon korrel6ci6
kfs6rlet6be, amelyben 6k magtrk is nyitotti v'Alhatnak 6sz 6s

'o K. Hiibner: Das Christentum im Wttstreit der Religionen.Tibingen, 2003, l4tl.
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hit l6nyegi komplementarit6s6nak befogaddsira, hogy elin-
dulhasson a megtisztul6s egyetemes folyamata, amelynek sor6n
a valamilyen 6rtelemben minden ember 6ltal elismert vagy
megsejtett ldnyegi 6rtdkek 6s normdk visszanyerik f6nytiket,
6s igy rijra megfoganhat az emberis6gben az a hatdkony meg-
vrllgitd er6, mely egybetartja a viligot.
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ASZERZOKROL

JIIRGEN HABERMAS

Jtirgen Habermas filoz6fus 6s szociol6gus, sztiletett l9?9.jfnius
18-6n Dilsseldorfban. Egyetemi tanulm6nyait Gcittingenben,
Ztrichben 6s Bonnban v6,gezte; 1954-ben v6dte meg Das Abso-

lute in der Gesclticltte. Von rler Zzoiespriltigheit in Schellings Denken lAz
abszohitum a tdrt6nelemben. Schelling gondolkoddsdnak ellent-
monddsoss6gdr6ll cimfi doktori disszert6ci6j1r. 1961-ben habili-
tdlt Marburgban, Wolfgang Abendrothn6l A tircodalmi nyil-
adnoss tig szerlezetad I towisa. Vizsgi I 6dds ok a po lgi ri nirs ada lom egt

A a agi ri dj da a I iap cs o I a tlta n cimfi ir 6slv al. E zt kcive t6en filoz6fia-
professzori kinevez6st kapott a Heidelbergi Egyetemen, ahol
19 64 -ig tan it. 19 64 -tcil 197 I -ig filoz6fia- 6 s s zoc io I 6 gi ap rofe s szora

a frankfurti Johann Wolfgang Goethe Egyetemen, majd l97l-ben
a Miinchen melletti Starnbergbe kciltcizik, ahol Carl Friedrich
von Wezslckerrel egytitt a tudomdnyos-technikai vil6g 6let-
felt6te I einek ku tat6sdval foglalkoz6 M ax P lanck I nt6ze t v ezet6je
lesz. 1981-ben jelent meg fd m[[ve, A lommunifratra cselefrods

e I m ilete, melybe n az,s)ralomme n tes d isku rzu s " konce pc i6jdt tag-
lalja. 1983-ban visszat6r Frankfurt am Mainba, ahol a t6rsadalom-
6s tcirt6netfiloz6fia kcizpontri filoz6fia tansz6k vezet6je 1994-es
nyugalmazflsflig. Szdmos kittintet6se kriztil a legjelent6sebbek:
Geschwister-Scholl-Preis (1985); Karl-Jaspers-Preis (1995); Frie-
denpreis des Deutschen Buchhandels (2001). 2004-ben 6let-
mfiv€1rt megkapja a Kyoto-dijat, mely a kultrira 6s tudom6ny
teriilet6n az egyik legnagyobb megtiszteltet6s.
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JOSEPH RA I'ZINGER

Joseph Ratzinger l9Z7.6prilis l6-dn sziiletett Marktl am Inn-
ben, filoz6fi6t 6s teol6gi6t tanult Miinchenben 6s Freising-
ben, ahol 1951. jfinius Z9-€n pappd szentelt6k. 1957-ben
Bonaventu1616l sz6l6 6rtekez6ssel habilitflt a mtincheni
egyetem fundamentdlteol6giar szakdn, majd a kdvetkez6 €vek-
ben a dogmatika 6s fundamentelteol6gia rendkivtili professzo-
rak6nt a Freisingi Filoz6fia 6s'lbol5giai F6iskoldn, valamint a

fundament6lteol6gia rendes professzorakdnt a Bonni Egyete-
men tanitott. l96Z-t6l 1965-ig Joseph Frings biboros hivatalos
teol6giai tan6csad6ja (peritusa) a mdsodik vatikdni zsinaton.
1963-ban a dogmatika 6s dogmatcirt6net rendes professzora
el6bb Miinsterben, majd 1966-16l 'Iiibingenben, 1969-td 1977-
ig pedig a Regensburgi Egyetemen, melynek 1976-ban
rektorhelyettese lesz.

1977. mdrcius Z5-6,n m[inchen-freisingi 6rsekk6 nevezik ki,
s m6g ugyanezen 6vben biborosi rangra emelik. 1981-ben
II. J6nos P6l R6m6ba h(vja Hittani Kongreg6ci6 prefektus6nak,
ezzel egyidejiileg elfoglalja a Pdpai Bibliai Bizottsdg 6s a Nem-
zerkozi Teol6giai Bizotts6g elnoki sz6k6,t is. 1986-t6l l99Z-iga
,,Katolikus Egyhdz Katekizmus6"-nak kidolgozds6ra alakult
pdpai bizotts6g vezet6je. 1998-ban a biborosok koll6giumdnak
helyettes d6kdnjdv6, majd 2002-ben ddkdnjivl vllaszqitk.
Szdmos kittintet6st kapott, tagia volt a VatikdniAllamtitkirs6g II.
szekci6j6nak, a keleti egyhSzi, az istentiszteleti 6s szents6g-
rendi, a piispdki, a n6pek evangelizdl6sa 6s a katolikus m[ive-
l6d6si kongregiici6knak. 2000 janudrllban II. J6nos P6l meg-
hivdslra a TLrdomdnyok P6pai Akad6miljdnak tiszteletbeli
tagja lett.

2005.6prilis l9-€,n Joseph Ratzinger b(borost II. Jdnos Pdl
ut6djdvd vdlasztott6k. Pripak6nt a XVI. Benedek nevet vette fel.
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FT,ORIAN SCHLII,LER

Florian Schuller 1946. decembe r 9-€n sztiletett Augsburgban,
1966-1611974-igfiloz6fiAt 6s teol6gidt tanult R6m6ban, a Grego-
riana pdpai egyetemen. 1983-ban ugyanitt diplomdzott Alszeghy
Zolt|n professzorn/al, Gnade und Veranll2)ortilng. Wert und Proh-
lematih der T/teologie Fritz Buris IKegyelem 6s felel6ss6g. Franz
Buri teo16 giljdnak6rt6ke 6s problematik6jal cimfi 6rtekez6s6-
vel. 1973-ban Julius Dripfner biboros szenteli pappa R6mri-
ban. Ezt kovet6en a Collegium Germanicum-Hungaricum
prefektusa, majd 1974-ben lelki gondoz6k6nt visszat6r a N6-
met Szcivets6gi Kriztdrsasdgba. 1983-t6l egyetemi lelk1sz az

Augsburgi Egyetem 6s Szakfdiskoldn. 1999 6s 2000 kozcitt a

bonni Bisch6fliche Studienfcirderung Cusanuswerk szellemi
rektora. 2000 szeptember€r1l a miincheni Bajor Katolikus
Akad6mia igazgat6ja.


