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F o r r á s :  „Herder Korrespondenz” (Hermann-Herder-Str. 4, D–79104 Freiburg), 
63. évf., 2009/2. sz.,79–83. l. Teljes, szöveghű fordítás. 
A  s z e r z ő  német katolikus teológus. Az észak-rajna–vesztfáliai Lethmatéban (ma 
Iserlohn) született 1953-ban. 1972 és 1978 között a Münsteri Egyetemen teológiát 
tanul Johann Baptist Metznél és Helmut Peukertnél, 1978–1982 között filozófiát 
Frankfurtban Karl Otto Apelnél és Jürgen Habermasnál. 1982-ben Münsterben 
doktorált és ugyanott 1989-ben Metz professzornál habilitált. 1982–1985: a londoni 
központú Keresztény Kommunikációs Világszövetség keretében működő, „Theology 
and Communication” nevű nemzetközi ökumenikus tanulmányi csoport tagja. 1992-
ben vendégtanárként oktatott a New York-i Union Theological Seminary kötelékében. 
1996 óta az alapvető teológia professzora Svájcban, a Luzerni Egyetemen. 2006-tól 
az Európai Katolikus Teológiai Társaság svájci tagozatának elnöke, valamint a 
német nyelvterület katolikus dogmatikusait és fundamentál-teológusait tömörítő 
munkaközösség vezetője. Főbb művei: „Kommunikative Handlungen, Die 
paradigmatische Bedeutung der Gleichnisse Jesu für eine Handlungstheorie” 
(Kommunikatív cselekedetek, Jézus példázatainak paradigmatikus cselekvéselméleti 
jelentősége, Düsseldorf, 1982); „Bezeugen und Bekennen, Elementare Handlungen 
des Glaubens” (Tanúsítás és megvallás, A hit elemi cselekvésformái, Düsseldorf, 
1989); szerkesztőként: „Habermas und die Theologie, Beiträge zur theologischen 
Rezeption, Diskussion und Kritik der Theorie kommunikativen Handelns” (Habermas 
és a teológia, Tanulmányok a kommunikatív cselekvés elméletének teológiai 
fogadtatásáról, vitájáról és kritikájáról, Düsseldorf, 11989, 21989); „Christopraxis, 
Grundzüge theologischer Handlungstheorie” (Krisztopraxis, A teológiai 
cselekvéselmélet alapjai, Freiburg – Basel – Wien, 1992); szerk.: „Gottesrede – 
Glaubenspraxis, Perspektiven theologischer Handlungstheorie” (Isten-beszéd és 
hitpraxis, A teológiai cselekvéselmélet távlatai, Darmstadt, 1994); „The Logic of 
Pragmatic Thinking, From Peirce to Habermas” (A pragmatikus gondolkodás logikája 
Peirce-től Habermasig, Atlantic Highlands [NJ], 1994); szerk.: „Anerkennung der 
Anderen, Eine theologische Grunddimension interkultureller Kommunikation” (Mások 
elismerése mint az interkulturális kommunikáció alapvető teológiai dimenziója, 
Freiburg – Basel – Wien, 11995, 21995); „Kommunikatives Handeln und christlicher 
Glaube, Ein theologischer Diskurs mit Jürgen Habermas” (Kommunikatív cselekvés 
és keresztény hit, Teológiai párbeszéd Jürgen Habermasszal, Paderborn – München 
– Wien – Zürich, 1997); „Widerworte, Gedanken gegen den Zeitgeist” (Ellenszavak, 



Gondolatok a korszellemmel szemben”, Luzern, 2001); „Gottesverständigung, Eine 
kommunikative Religionstheologie” (Isten és a megértő kölcsönösség, Kommunikatív 
vallásteológia, Freiburg – Basel – Wien, 2007). 
 
 
Jürgen Habermas, aki 2009. június 18-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, 
évtizedek óta nemcsak sokat vitatott filozófus, hanem korunk éles nyelvű 
diagnosztája is. „Kis politikai írásaiban”, amelyeknek tizenegyedik kötete tavaly jelent 
meg, Auschwitztól a civiltársadalom problematikájáig úgyszólván minden fontos és 
kényes kérdést napi politikai időszerűségük jegyében, egyszersmind közérthető 
nyelven tárgyalt. Újabb, Ach, Europa című könyvében (2008) pedig már Európa 
jövőjéről, az Európai Unió cselekvésképtelenségéről, az alkotmánytervezet kudarca 
utáni, széttagolódott integrációs politikáról közöl elemzéseket. Foglalkozik továbbá a 
minőségi sajtóval mint a politikai nyilvánosság alapvető és nélkülözhetetlen 
feltételével, de azzal is, hogy milyen szerepet tölt be a médiára épülő 
tömegkommunikáció a reflektált közvélemény kialakításában – miközben tollhegyre 
tűzi a Silvio Berlusconi médiahatalmából származó beteges jelenségeket.  

A múlt év végén egy, a Die Zeit c. hetilapban megjelent hosszú beszélgetés-
ben (2008. november 6.) a jelenlegi gazdasági válság kapcsán a neoliberális politika 
„privatizációs tébolyát” ostorozta, mely „korlátlan hatalmat juttat a befektetői érde-
keknek, érzéketlen a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénységben 
felnövő gyermekek, az alacsony jövedelmek stb. iránt (…) és alapvető funkcióitól is 
megfosztja az államot”. A neoliberalizmus a politikai nyilvánosság utolsó morzsáit is 
kiárusítja a saját jövedelmüket halmozó pénzügyi befektetőknek, egyszersmind 
konjunktúraérzékeny szponzoroktól teszi függővé az oktatást és a kultúrát. E politikai 
katasztrófával szemben a piac demokratikus-politikai megfékezésére szólít fel: ennek 
érdekében a nemzetközi jog alkalmazását és olyan, nemzeteken átívelő politikai 
intézmények létrehozását szorgalmazza, melyek a jövőben egy világszintű belpolitika 
keretében tanácskoznának a globális problémákról és keresnék ezek politikai 
megoldását.  
 
Azzal gyanúsították, hogy a RAF (a Vörös Hadsereg Frakció) terroristáinak 
nyújt szellemi támaszt 
 
A polgári gondolkodás sokáig az újmarxizmus veszélyes szellemi „lándzsa-
hegyének” tekintette a frankfurti filozófust. 1958-ban maga a kritikai elmélet 
pátriárkája, Max Horkheimer ajánlotta barátjának, Theodor W. Adornónak, hogy 
távolítsa el asszisztensét, Habermast a frankfurti Társadalomkutató Intézetből. A 
hatvanas években a fiatal értelmiségit előbb úgy tartották számon, mint a 
diákmozgalom szellemi előkészítőjét, aki elkötelezte magát az felsőoktatás reformja 
mellett és a vietnami háború ellen – holott 1967-ben Habermas dühödt tiltakozást 
váltott ki a vele rokonszenvező hallgatók körében azzal, hogy a diákaktivistákat 



„baloldali fasizmussal” vádolta és 1968-ban, a középiskolai tanulók és egyetemi 
hallgatók frankfurti kongresszusán „álforradalomnak” titulálta a diákok álmait.  

Habermas szembefordulása a baloldali akcionizmussal persze nem akadá-
lyozta meg, hogy konzervatív körök a RAF terroristáinak támogatásával vádolják. 
Amikor 1971-ben eltávozott Frankfurtból és Carl-Friedrich von Weizsäcker munkatár-
saként a tudományos-technikai világ létfeltételeit kutató starnbergi Max Planck Inté-
zet igazgatóhelyettese lett, a Müncheni Egyetem megtagadta tiszteletbeli professzori 
kinevezését. Ráadásul a kinevezés elutasítását épp helyi filozófus-kollégái szorgal-
mazták, Nikolaus Lobkowicz rektorral karöltve.  

A nyolcvanas években Habermas a szenvedélyesen zajló ún. történészvita 
középpontjába került. A vitát ő maga indította el revizionista – a zsidósággal szem-
ben elkövetett nemzetiszocialista népirtást tagadó – történészek műveinek kritikus 
ismertetésével. Utóbbiak azzal próbálták viszonylagossá tenni a náci bűncselek-
ményeket, hogy a sztálini bűnökhöz hasonlították őket, és ezzel mintegy törvénysze-
rűnek tüntették fel a német nácizmus történetét. Az ún. történészvita idején 
Habermas saját magán tapasztalhatta meg egyebek közt a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung felduzzadt médiabirodalmának hatalmát – a lap nacionalista szellemiségű 
szerzői annak rendje-módja szerint, a gyalázkodó zsurnalizmus szabályait követve 
szórták rá rágalmaikat.  
 
Habermas fordulata már azelőtt megtörtént, hogy a frankfurti Békedíj 
átvételekor elmondta volna nevezetes beszédét 
 
Sokak figyelmét felkeltő békedíjas beszéde – amelyet a 2001. szeptember 11-i 
terrortámadások után egy hónappal mondott el – fordulatot hozott. A frankfurti Pál 
templomban elhangzott fejtegetései „Hitről és tudásról” azokban nagy érdeklődést 
váltottak ki, akik korábban csak baloldaliságát érzékelték. A „posztszekuláris társa-
dalomról” szólva – melynek azért kell megjelennie, hogy „a vallási közösségek egyre 
inkább szekularizált környezetükben is fennmaradjanak”, és így elősegítsék a vallási 
és a szekuláris oldal termékeny kommunikációját, katolikus egyházvezetők szívét is 
megdobogtatta. Ezzel szemben Habermas számos barátja csodálkozva dörzsölte a 
szemét és elhatárolódó megjegyzésekre érzett késztetést: öreg napjaira nyilván 
időskori elérzékenyülés vett erőt a filozófuson, sőt elképzelhető, hogy vallásossá vált.  
 Nem kétséges azonban, hogy Habermas mindenekelőtt a vallás fenyegető 
dimenziójával foglalkozott békedíjas ünnepi beszédében. Ez a dimenzió mutatkozott 
meg félreérthetetlen módon 2001. szeptember 11-én, amikor „szekuláris társadalom 
és vallás feszültsége robbanásban tetőzött”. A terrorizmussá fajuló fundamentaliz-
mussal Habermas olyan „értelmes” vallási formákat állít szembe, amelyek szerinte 
„jelentéstani tartalékokkal” és „normaadó erőforrásokkal” rendelkeznek. Meggyőző-
dése, hogy „a szekuláris fél is megőrizte érzékét a vallási nyelvek közlőképessége 
iránt”, hevesen ellenzi tehát „a vallás igazságtalan kizárását a nyilvánosságból”. 
 Aki a Pál-templombeli beszéd után Habermasnak teológiai fordulatot ró fel 
vagy ír javára, megfeledkezik arról, hogy a frankfurti filozófus jó három évtizede –



vitatható – párbeszédet folytat a teológiával, legalábbis az új politikai teológiával. Már 
A kései kapitalizmus legitimációs problémái c. művében (Frankfurt, 1973) nyugtázta 
a biblikus hagyomány Jürgen Moltmann-nál, Johann Baptist Metznél és Dorothea 
Söllénél megfigyelhető „repolitizálását”, melynek során – megítélése szerint – Isten 
mint „egy kommunikatív struktúra neve” merül fel. Egy évre rá Starnbergben a 
„Teológia és Politika Munkaközösséggel” beszélget a vallás legitimációs kérdéseiről 
(vö. Dorothea Sölle et al.: Religionsgespräche, Darmstadt, 1975). Helmut Peukert 
személyében rátalál arra a politikai teológusra, aki „Tudományelmélet – 
cselekvéselmélet – alapvető teológia” c. doktori értekezésében elvégzi gondolatainak 
árnyalt recepcióját, fundamentális teológiai kritikáját és – a holtakkal való anamne-
tikus (megemlékező) szolidaritás – eszméjéből kiindulva a fundamentális teológia 
mint teológiai cselekvéselmélet megalapozásához érkezik el. Ezzel szemben Metz 
ellenszegül az általa csereviszonyként és piac-jellegűként elmarasztalt habermasi 
kommunikatív észnek, amellyel az értelem anamnetikus működését állítja szembe.  

Amikor átadtam Habermasnak a hatvanadik születésnapja alkalmából 
megjelent, „Habermas és a teológia” c. tanulmánykötetet (Düsseldorf, 1989), azt 
felelte, hogy a benne közölt írások is jelzik: ideje, hogy foglalkozzunk a kérdéssel. 
Két évvel később Transzendenz von innen, Transzendenz ins Diesseits („Transzcen-
dencia belülről, transzcendencia e világ felé”) c. tanulmányában (Habermas: Texte 
und Kontexte, Frankfurt, 1991, 127–156) kifejezetten vitába bocsátkozik művének 
teológiai fogadtatásával és bírálatával, mégpedig a transzcendencia-fogalom 
vezérfonala mentén, amelyet egy végtelen megértési és kommunikációs folyamat 
enyészőpontjaként értelmez. E folyamat belülről nyitja meg és transzcendálja a 
történelmi idő és a társadalmi tér korlátait. Peukert és Metz „aggályos kérdése, mely 
a megsemmisített áldozatok megváltására vonatkozik”, mintegy „ráébreszt minden, 
belülről e világra irányuló transzcendencia határaira”, miközben „nem képes megadni 
valamely ezt kiegyenlítő túlvilági transzcendencia ellenmozgásának bizonyosságát”. 

A kommunikatív ész hatóerejéről zajló vita Habermasnak abban a 
hozzászólásában is folytatódott, amely a Metz tiszteletére rendezett münsteri 
búcsúszimpóziumon hangzott el. „Izrael és Athén avagy kié az anamnetikus ész” c. 
előadásában (Metz et al.: Diagnosen zur Zeit, Düsseldorf, 1994, 51–64) nyílt konfron-
tációra vállalkozik Metz Memoria passionis c. írásával, melyben a szerző barátilag 
nekiszögezi a kérdést: vajon a nyelv végső intenciója a megértés vagy a kiáltás? 

Itt említendő az a nevezetes esemény, amely 2004 januárjában nem csak az 
egyházi nyilvánosság figyelmét és érdeklődését keltette föl: a frankfurti filozófus 
találkozása a római Hittani Kongregáció akkori prefektusával. Habermas a 
Bajorországi Katolikus Akadémián folytatott beszélgetést Joseph Ratzingerrel „a 
szabadelvű állam politika előtti erkölcsi alapjairól” (vö. Habermas – Ratzinger: 
Dialektik der Säkularisierung, Über Vernunft und Religion, Freiburg, 2005 [vö. Mér-
leg, 2004/1. sz., 71–90. l.]). 

A véleménycsere a katolikus egyház időközben legmagasabb rangú 
képviselőjévé előlépett főpappal mindenekelőtt tartalmi szempontból volt emléke-
zetes. Habermas leszögezte, hogy a szent iratok és a vallási hagyományok, 



miközben „intuíciókat fejeznek ki, foglalnak szavakba és tartanak ébren vétségről és 
megváltásról, a reménytelennek megtapasztalt élet szabadító végkifejletéről”, a filo-
zófiától megkövetelik a tanulás készségét.  

Számos olyan vallási gyülekezet és közösség, amely ellenáll a dogmatizmus-
nak és nem alkalmaz lelkiismereti kényszert, épségben megőrizte az elhibázott élet s 
az eltorzult életösszefüggések érzékelésének és kifejezésének lehetőségeit. Ezek-
nek ott a helyük a nyilvános diskurzusban. Mindazonáltal számításba kell venni azt 
is, hogy a vallásos értelmezés monopóliumának igényével szemben továbbra nézet-
különbség áll is fenn hívők és nem hívők között. E nézetkülönbséget egy liberális 
politikai kultúra és a demokratikus állam keretei között, kommunikatív és diszkurzív 
úton kell kihordani. 

A dialógus végén azonban – az érdeklődő közönség nagy meglepetésére – 
Ratzinger kijelenti: „a gyakorlati következtetéseket illetően (…) messzemenőkig 
egyetértek mindazzal, amit Habermas úr a posztszekuláris társadalomról, a tanulási 
készségről és a mindkét oldalra érvényes önkorlátozásról elmondott” [vö. Mérleg, i. 
m., 89]. A müncheni beszélgetést utólag az a kérdés teszi különösen izgalmassá, 
hogy vajon Habermas nem bizonyult-e akarata ellenére Ratzinger kortesének – 
hiszen alkalmat adott rá, hogy a hajdani „Szent Inkvizíció” szigorú hitvédőként ismert 
főnöke a halálosan beteg II. János Pál utódlásáért zajló burkolt választási küzde-
lemben európai formátumú, párbeszédre nyitott értemiségiként mutatkozzon be.  
 
Érzék a kimondatlan és az eltitkolt dolgok iránt 
 
Tény, hogy XVI. Benedek pápa megteszi, amit a Ratzinger, teológus soha nem tett 
meg: idézi Habermast. Sőt, részletesen is idézte, „Az értelem dialógusáról” szólva, 
abban a pápai beszédben, amelyet 2007 szeptemberében „A politika, a közélet és a 
diplomáciai testület vezető képviselőivel való találkozás” alkalmából a bécsi 
Hofburgban tartott. Szintén utalt rá abban a tervezett előadásban, amelyet 2008 
januárjában tartott volna meg a római La Sapienza Egyetem évnyitó ünnepségén, de 
amely sok tanár és diák tiltakozása miatt végül elmaradt. Szerinte Habermas a mai 
gondolkodás közös meggyőződésének ad hangot, amikor kijelenti, hogy egy alkot-
mány jogszerűsége – mint a törvényesség előfeltétele – két forrásból ered: 
valamennyi polgár politikai egyenrangúságából és abból a politikai eszmecserék 
ésszerű formájából. Ehhez – írja – hozzátartozik „az igazságra érzékeny érvmenet”. 
„Fontosnak vélem – fűzi hozzá XVI. Benedek –, hogy Habermas a politikai érvelés-
folyamat szükséges mozzanatának nevezi az igazság iránti érzékenységet, és így a 
filozófiai és a politikai vitában újra meghonosítja az igazság fogalmát.” 

„Naturalizmus és vallás között” (Zwischen Naturalismus und Religion, 
Frankfurt, 2005) c. kötetének bevezetőjében Habermas összefoglalja mindazt, amit a 
vallásban rejlő erőforrásnak, ill. lehetőségnek tekint: „A vallási hagyományok 
napjainkig annak tudatát fejezik ki, ami hiányzik. Ébren tartják érzékenységünket az 
iránt, amit elrontottunk. Megóvják a felejtéstől társadalmi és személyes együttélé-
sünknek azt a dimenzióját, amelyben az előrehaladó kulturális és társadalmi éssze-



rűsítés mélyreható pusztítást végzett. Miért ne tartalmaznának napjainkban is olyan 
rejtett jelentéspotenciált, amely, ha megalapozott beszéddé változtatjuk át és 
leválasztjuk róla profán igazságtartamát, ösztönző erőt fejthet ki?  

Nyilvánvaló, hogy a vallás nyelve képes kifejezésre juttatni, ami egyrészt 
azért hiányzik, mert még nem valósítottuk meg, illetve, másrészt, azért hiányzik, mert 
eltűnt, háttérbe szorult vagy elveszett. A visszahozhatatlanság, a megvalósulat-
lanság vagy a megbékülés hiánya az uralhatatlan, a titok iránti érzékenységgel 
kapcsolódik össze. A vallás intézményeket tart fenn a jogtól való megfosztottság, az 
elmulasztott szolidaritás és a rejtett életlehetőségek szolgálatára. A hagyományok 
megóvják a felejtéstől a személyes élet és a társadalmi együttélés elemi 
tapasztalatait és távlatait, amelyeket a modernizáció és ésszerűsítés „félresikló” 
folyamatai eltűnéssel fenyegetnek. Habermas szerint a vallási meggyőződések 
egyúttal olyan, az adott társadalmi és diszkurzív viszonyokat meghaladó mozzanatot 
tartalmaznak, amely e meggyőződések transzcendens vonatkozásában, valamint az 
egyéni üdvösség, ill. a kollektív felszabadulás és megváltás benne foglalt ígéretében 
jut szóhoz. A vallási nyelv olyan tapasztalatokat fogalmaz meg, amelyek „megragad-
hatatlan középpontjukban” nem fordíthatók le, ellenállnak a fogalmi nyelvnek. Az 
emlékezés, a tiltakozás és a remény szemantikai tartalékait lehetőség szerint le kell 
fordítanunk és ily módon diskurzusképessé kell tennünk annak érde-kében, hogy 
társadalmi ösztönzőerővé váljanak.  

Egy 2007-ben a müncheni jezsuiták filozófiai főiskoláján tartott előadásában 
Habermas ismételten kitér „annak tudatára, ami hiányzik”, és amit éppenséggel a 
profán beállítottságú gondolkodókban is fel kell ébresztenünk és ébren kell tartanunk 
(vö. Michael Reder – Josef Schmidt [szerk.]: Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, 
Eine Diskussion mit Jürgen Habermas [„A hiány tudata, Vita Jürgen Habermasszal”, 
Frankfurt, 2008]). Hangsúlyozza, hogy szükség van a szekuláris értelem és a 
vallásos hit párbeszédére, amelyet kölcsönös tanulási folyamatként gondol el. XVI. 
Benedek regensburgi beszédére utalva – melyben a pápa »váratlan modernség-
kritikai éllel« említette a metafizikus észjárást – a kommunikatív ész filozófusa 
sarkítva fogalmaz: „Fides quaerens intellectum – amilyen üdvözlendő az értelmes hit 
keresése, olyan kevéssé érzem hasznosnak, hogy a hívők, a nem hívők és a 
másként hívők »közös észjárásának« keletkezéstörténetéből kifelejtsük ama három 
dehellenizációs [a hellenizáló hatásokkal ellentétes] lökést, amelyeknek pedig fontos 
szerepük volt a szekuláris ész modern önértelmezésének alakulásában.” 
 
Életformákban megtestesülő elképzelések a sikeres életről 
 
A frankfurti filozófust szemlátomást érdekli, hogy a vallási közösségek mint a 
civiltársadalom szereplői milyen hatást fejtenek ki a nyilvánosságban. Úgy tekint a 
vallásokra, mint erőteljes etikai töltetű közösségi alakzatokra, amelyekben a sikeres 
életről alkotott elképzeléseket életformák testesítik, ill. előlegezik meg, amelyek az 
összetartozás, a szolidaritás és a kritika társadalmi energiáit szabadítják fel, ennyi-
ben tehát fontos társadalmi erőforrásokként működnek. A metafizika utáni gondol-



kodás „tanulékonyan, egyszersmind agnosztikus módon” viszonyul a valláshoz. 
Amikor közzétettem az ő elméletével folytatott párbeszéden és vitán alapuló 
megfontolásaimat a vallások kommunikatív teológiájáról (vö. Gottesverständigung. 
Eine kommunikative Religionstheologie, Freiburg, 2007), Habermas egy figyelemre 
méltó írással válaszolt: a könyv olvasásakor nemcsak „számos vallásszociológiai 
részletkérdéssel ismerkedtem meg, hanem a maga összetettségében fogtam fel azt 
a kijelentést, hogy a vallás nem világkép, hanem way of life [életmód]. Ezenkívül az 
Ön vallásteológiájában a vallástörténeti keretben és a világvallások egyetemes 
összefüggésében vizsgált keresztény teológia olyan önreflexív értelmezésével 
találkoztam, amely a magam nézőpontjából is hozzájárul a vallások közti kölcsönös 
megértés lehetőségének tisztázásához. A multikulturális világtársadalomban vallás-
közi párbeszéd nélkül nem jöhet létre sem a közös normákban való kölcsönös 
megegyezés, sem egy helyesen értelmezett globális jogrend (…), s kívánatos, hogy 
e párbeszéd eljusson arra a reflexiós szintre, amely az Ön vallásteológiáját jellemzi”. 
Habermas szövege ezután kérdéseket fogalmaz meg a hitbeli kijelentések 
érvényesség-igényéről, a teológia egyetemi státusáról, valamint a kommunikatív ész 
és a vallás viszonyáról.  

Habermas, jóllehet tisztelettel közelít a valláshoz, mindvégig ügyel a 
távolságtartásra és védekezik filozófiájának teológiai bekebelezése ellen. Megmarad 
a posztszekuláris társadalom éles elméjű diagnosztájának, aki éppoly határozottan 
szegül szembe a vallási fundamentalizmus begubózó magatartásával, mint a 
korlátolt szekularista magabiztossággal. A kölcsönös megértést szem előtt tartva a 
nyilvános ész védelmezőjeként lép fel, akinek meggyőződése, hogy a vallás része a 
társadalmi–politikai nyilvánosságnak, ki kell vennie részét e nyilvánosságból, és saját 
diskurzusát párbeszéd keretében kell igazolnia, elmélyítenie, szükség esetén pedig 
helyesbítenie. Megmarad olyan posztmetafizikai gondolkodónak, aki hozzásegíti a 
teológiát, hogy saját értelemtartalékai felől részint metafizikai támasztékok, részint az 
elmélet posztmodern „gyengítése” nélkül bizonyosodjék meg. S megmarad egyszerre 
tanulékony és kihívó beszélgetőpartnernek, aki az igazság és az igazságosság, a 
szolidaritás és az egyenlőség iránt elkötelezett gondolkodóként bírálattal illeti a 
jogtalan uralmi törekvéseket és az önérvényesítés megalapozatlan igényét – legyen 
szó vallási, egyházi és teológiai törekvésekről és igényekről –, egyszersmind a 
megalapozott és igazolt érvényesség-igények kölcsönös elismerésére szólít fel. 
Nemrég, Habermas nyolcvanadik születésnapjának előestéjén megjelent egy interjú-
kötet, amelyben egyaránt megszólalnak régi útitársai, így Alexander Kluge, és újabb 
tisztelői, egyebek közt Wolfgang Schäuble (vö. Michael Funken [szerk.]: Über 
Habermas, Gespräche mit Zeitgenossen, Darmstadt, 2008). A könyvben ugyancsak 
szereplő Wolfgang Huber evangélikus püspök élcelődve utal rá, hogy Habermasnál 
egészen mostanáig a katolicizmussal való párbeszéd élvezett elsőbbséget: nem vele 
vitatkozott, hanem Ratzinger bíborossal. Habermas fenntartásait az egyházi körítés-
sel szemben mi sem jelzi egyértelműbben, mint a könyv szerkesztőjével folytatott 
beszélgetése, már a címével is: „Öreg vagyok, de nem jámbor.” (Bakonyi Zsigmond 
fordítása) 


