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ELŐSZÓ

A KÖZÖSSÉGPROBLEMATIKA 
PERSPEKTÍVÁI

A politikai közösség problémájának vizsgálata a kortárs 
politika-, vallás- és erkölcsfi lozófi ai gondolkodás legaktuá-
lisabb kérdéseinek egyike, amelynek fontos mondanivalója 
lehet korunk embere számára. A téma aktualitását támaszt-
ják alá a posztkommunista társadalmak útkeresései az ide-
ológiailag megalapozott  eszményi-közösségi szempontok 
és az etnikai nacionalizmus végletei között . Ugyancsak ezt 
erősítik a világszerte erősödőben levő regionális önállósulá-
si tendenciák, valamint a tömeges bevándorlással és egyéb 
közösségi, illetve közösségelvű politikai mobilizációval 
szembesülő fejlett  demokráciák elbizonytalanodása is. Ha-
sonlóképpen különös aktualitást ad a közösségfogalmakról 
való gondolkodásnak az Európai Unió magát olykor közös-
ségként (is) defi niáló nemzetközi szövetségi rendszere vagy 
a globalizáció (azaz: a tőkék, javak, személyek és eszmék 
határtalan áramlása) ellenében fellépő lokális kulturális és 
vallási „ébredés”. Valamennyi felsorolt jelenség középpont-
jában a közösség valamilyen sajátos felfogása és az azzal 
szorosan összeforrott  közösségi érzés- és identitástudat 
található. Ugyanakkor nem ritka a közösségi azonosulás 
és mobilizáció szimbolikus, társadalmi és pénzügyi erőfor-
rásainak magánérdekű, önző kihasználása sem a politikai 
vagy az üzleti élet szereplői részéről. Ennélfogva joggal re-
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mélhető, hogy a fogalmi tisztázás esetleg több terület viszo-
nyainak rendezése szempontjából is hasznos lehet.

A kötetben egybegyűjtött  tanulmányok szerzői az 
említett  problémák hátt erében meghúzódó elvi-fogalmi 
összefüggések megvilágítására vállalkoznak. A szerzők 
kifejtett  vagy implicite elfogadott  álláspontja, hogy a po-
litikai viszonyok és a közösség értelmének az újragondo-
lásához mindenekelőtt  elméleti és történelmi távlatra van 
szükség. Éppen ilyen távlatigényből született  Losoncz 
Alpár Állam és polgári társadalom: kölcsönös fenyegetett ség? 
(Hegel mint a kortárs társadalom bírálója) című tanulmánya, 
amely a politikai közösség keretéül szolgáló polgári állam 
kritikáját fogalmazza meg, kihasználva a hegeli fi lozófi a 
szisztematikus, gazdasági és politikai szempontokat öt-
vöző alapjellegzetességét. A szerző álláspontja szerint az 
állam, konfrontálódva az állam alatt i és az államon túli 
(intranacionális és internacionális) szférák kihívásaival, 
állandó konkurrenciával szembesül, amelynek következ-
tében szinte strukturális jellemzőjévé válik, hogy felada-
tait csak részlegesen és ellentmondásosan képes ellátni. 
A történelmi és eszmetörténeti szempontok nemcsak arra 
alkalmasak, hogy feltárják egy tágabb történelmi korszak 
intézményeinek jellegzetességeit, hanem arra is, hogy 
a közelmúlt politikai mozgásterét körvonalazó elméle-
ti konstrukciók (például a liberalizmus és a marxizmus) 
közösségértelmezéseit összehasonlítsák és megállapítsák 
azok összeegyeztethetőségét vagy összeegyeztethetetlen-
ségét. Különösen fontos ez a mai posztszocialista társadal-
mi környezetben – kötetünkben Kis János végezte el ezt az 
elemzést A közösség ideálja Marxnál és a liberálisoknál című 
tanulmányában –, ahol a két említett  tendencia, alapve-
tő elveik különbözősége ellenére nem ritkán kényszerül 
egymással politikai szövetséget kötni a neokonzervatív 
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törekvések ellensúlyozására. A két elmélet összeférhe-
tetlensége végső soron eltérő emancipációfogalmaikban 
keresendő. Míg a liberalizmus emancipációfogalma a po-
litikai részvétel formális feltételeit biztosítja, felszámolva 
a függőségek és egyenlőtlenségek hagyományos formá-
it, addig a marxista emancipációgondolat szerint viszont 
szükség van egy második, a politikainál mélyebbre hatoló 
emancipációs aktusra, amely olyan világot teremt, ahol az 
egyén személyes önmegvalósítása közvetlenül egybeesik a 
közösségben való részvételével. 

A politikai eszmék és cselekvésirányok nem csupán 
fi lozófi ai és ideológiai hátt erük szerint különböznek, 
hanem képviselőik kulturális tapasztalataitól is. Éppen 
ezért méltán tart igényt érdeklődésünkre Soós Amália 
írása, A liberális utópia, amely a részleteiben kevéssé is-
mert olasz liberális politikai kultúra szemszögéből elem-
zi a liberalizmus előtt  álló lehetőségeket. Ennek a sajátos 
szempontnak a velejárójaként olyan különlegesnek szá-
mító liberális irányzatokkal találkozhatunk itt , mint a 
keresztény liberalizmus vagy a liberális szocializmus el-
méletei, illetve megismerhetjük a liberalizmus és utópia 
belső összekapcsolódásának szempontjait az olasz gon-
dolkodóknál. 

A kötet második nagy tematikus egysége a vallási kö-
zösség és politikai közösség viszonyával foglalkozik, és 
egyaránt magába foglal szekuláris és vallásos álláspon-
tokat. Az alfejezet első tanulmányában: A közösség esz-
méjének kritikája az ókori görög fi lozófi ában, Ivácson András 
Áron bevallott an arra törekszik, hogy igazolja, miszerint 
a nemzetellenesség, a kozmopolitizmus, az ateizmus, 
akárcsak az államkritikai és államellenes att itűdök külön-
féle formái nem az utóbbi évek és nem is a modernitás 
termékei, hanem hozzátartoznak Európa eszmetörténeti 
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örökségéhez. A vallási és a politikai közösségek egymás-
hoz való viszonyának egy sajátos aspektusáról, a tole-
rancia lehetőségéről és következményeiről szól Mester 
Béla A vallási, kulturális és politikai közösség viszonya című 
tanulmánya. A szerző a toleranciaprobléma gyökerét a 
zsidó–keresztyén hagyománynak abban az eszméjében 
látja, amely különbséget tesz a politikai és a vallási közös-
ség, illetve a polgár és a hívő között . Ez a különbségtétel 
fontos szerepet játszott  a vallási türelem elveinek európai 
megfogalmazásában és a modern európai identitás kiala-
kításában. Ennek legfontosabb keretfeltétele a modern 
politikai közösség szerződéselvű felépítése, amely teret 
és lehetőséget ad az elismerés politikájának megfogalma-
zására. A tanulmány végkonklúziója, hogy a különböző 
konkurens kollektív identitások között i választás során a 
prioritás eldöntésének egyéni döntésen kell alapulnia. 

Míg az eddigi álláspontok főképpen szekuláris talaj-
ról fogalmazódtak meg, és céljuk is inkább a szekuláris 
att itűdben kifejeződő véleménykülönbség legitimitásá-
nak az elfogadtatása volt, a fejezet négy további tanulmá-
nya nemcsak vallási alapállásból született , hanem éppen 
egy-egy általános és esetenként az általánoson belüli sajá-
tos, sőt egyéni vallási alapmeggyőződést és szempontjaik 
érvényességét kívánja bemutatni. Ezek közül az első Hol-
ló László széles átt ekintést nyújtó tanulmánya, Az egyház 
és az állam kapcsolata a Katolikus Egyház teológiájában. Holló 
kezdett ől fogva leszögezi, hogy álláspontja a Katolikus 
Egyházra vonatkozik, mert a különböző keresztény egy-
házaknak és egyházi közösségeknek különböző, egy-
mástól esetenként lényegesen eltérő ekkleziológiája van. 
A szerző bemutatása szerint a Katolikus Egyház a maga 
államhoz fűződő viszonyát a biblikus hagyományból 
származtatja, és annak történelmi alakulásában hatféle 
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változatot különböztet meg: 1. a szenvedő egyház; 2. az 
államegyház (cezaropapizmus); 3. a „két kard”-modell; 
4. a világi hatalomra való törekvés elutasítása (reformá-
ció); 5. az egyház a totalitárius világnézeti államban; 6. az 
alkotmányos alapon álló demokratikus jogállamban élő 
egyház. Az említett  szakaszokban az egyház és az állam 
kapcsolata lehetett : pozitív, negatív, vagy a teljes tagadás 
is jellemezhett e. 

A fejezet következő három tanulmánya a protestáns 
vallás keretében megfogalmazódó jellegzetes álláspon-
tok bemutatását tartalmazza. Pásztori Kupán István De 
kicsoda az én felebarátom? című tanulmánya Lukács evan-
géliumában (Lk 10, 25–37) szereplő történet és Jézusnak 
az irgalmas szamaritánusról mondott  példázatának ala-
pos és szöveghű elemzésével mutatja ki a kereszténység 
alaptanításának (Isten és a felebarát szeretete) egyetemes 
szemléletmódját, miszerint a felebarát egyfelől az, aki 
rászorul a könyörületes cselekedetre, másfelől pedig az, 
aki a könyörületességet gyakorolja. A szerző fontos kö-
vetkeztetése szerint: az irgalmas szamaritánus példázata 
ráébreszt bennünket saját kulturális, vallási és nemzeti 
korlátaink újradefi niálásának időszerűségére. A közössé-
gi és hitbeli kötelékek mibenlétéről és az állami hatalom-
hoz fűződő legitim vagy illegitim viszonyáról nemcsak a 
bibliai példázatok tudósítanak, hanem a mártírok áldo-
zatvállalása is. Ez a legfőbb tanulsága Visky S. Béla Állam 
és egyház viszonya Dietrich Bonhoeff er értelmezésében című 
tanulmányának. Bonhoeff er meggyőződése és áldozatá-
nak tanulsága az egyház küldetésének félreérthetetlen 
megfogalmazása, miszerint, ahogy a tanulmány szerzője 
Bonhoeff er gondolatait összefoglalva megállapítja: „Az 
állammal való viszonyában az egyház első feladata, hogy 
rákérdezzen az állami cselekmények legitimitására.” 
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Másodsorban az egyháznak segítenie kell az állami visz-
szaélések áldozatait. „Feltétlen felelősséggel tartozik a 
társadalom valamennyi rétegének áldozatai felé, még 
akkor is, ha azok nem keresztények”. Harmadsorban, az 
olyan rendkívüli helyzetekben, amikor az állam csődöt 
mond megbízatásában, az egyháznak közvetlen politi-
kai akcióra is szabadsága van: arra, hogy „rudat vessen 
a küllők közé”, hogy „megállítsa a pusztító gépezetet”. 
A közösségről kialakított  egyházi álláspont és az ebből 
adódó küldetés és gondoskodás módját az igehirdető, 
szövegértelmező pozícióján keresztül vizsgálja Dávid 
István tanulmánya, A hermeneutikai elvek és a hatalom ösz-
szefüggésének protestáns problematikája. A szövegértelme-
ző-prédikátor, írja a szerző, kitüntetett  pozícióba kerül, 
olyan hatalmi helyzetbe, amelyet „már nemcsak a közös-
ség megbízásából tud a magáénak, hanem egyútt al isteni 
legitimációval is bír.”

A kötet harmadik nagy egysége a kultúrák együtt élé-
sének, illetve a politikai közösség és identitás összefonódá-
sának kérdéseivel foglalkozik. Olyan tanulmányok tartoz-
nak ide, amelyeknek témája a nemzetközi kapcsolatok, a 
multikulturalizmus, a globalizáció és a sokféleség. Demeter 
M. Att ila Az Európai Unió és politikai közössége című tanul-
mányában annak elméleti-elvi feltételeit vizsgálja, hogy az 
EU intézményesülésének folyamata képes lehet-e az egész 
európai emberiséget „egy közös vállalkozás részesévé ten-
ni, hogy e nemzetek a nemzeti létezés kereteit meghaladják, 
s egy egységes európai politikai nemzetben egyesüljenek”. 
A szerző egyaránt kétségesnek találja a demokrácia transz-
nacionális közegben való működésének feltételeit és az 
európai politikai közösség nemzeti típusú közegben való 
működőképességét. Gondolatmenetének végkövetkezte-
tése, hogy az európai politikai egységről csakis föderális 
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szerkezetben, az európai politikai közösségről pedig re-
publikánus keretben érdemes gondolkodni. A politikai 
közösséggel szemben, mind nemzeti keretben, mind pe-
dig transznacionális szinten egyik legkomolyabb kihívás a 
különböző kultúrák együtt élése. Ezzel a problematikával 
foglalkozik Kerekes Erzsébet A multikulturalizmus zižeki 
kritikája (Multikulturalizmus versus Pál?) című tanulmánya. 
Slavoj Žižek szlovén fi lozófus kritikai fi lozófi ájára támasz-
kodva, a szerző sokoldalú kritikának veti alá a multikul-
turalizmust, mint olyan alapvetően burzsoá posztmodern 
kulturális att itűdöt, amelynek létfeltétele a globális kapita-
lizmus. A kritika éle a toleranciát hirdető att itűd hiteltelen-
ségét veszi célba, és kimutatja önérdekű korlátoltságát és 
felemás elkötelezett ségét. Ezzel szemben Žižek javaslata a 
Szent Pál-i értelemben vett  keresztény univerzalizmus fel-
támasztása, mint olyan att itűdé, amely képes felszámolni 
a társadalmi, etnikai, szociális, nembeli egyenlőtlensége-
ket, anélkül, hogy az igazság monopóliumának az állás-
pontjára helyezkedne. A žižekihez hasonló posztmodern 
kritika- és kritikus multikulturális szemlélet összefüggé-
seiben gondolkodik a kötet zárótanulmányában Lurcza 
Zsuzsanna [A globalizáció etikája(Kulturális) sokféleség és 
egyezkedés. Egy aktualitás fi lozófi ai víziója], aki szükségesnek 
tartja a nemzetközi viszonyok globális kritikáját a derridai 
dekonstrukciónak és egyezkedésnek az együtt működés 
tényleges kereteként való elfogadását. A szerző ebből a 
szemléletmódból kiindulva tárgyalja a menekültválságot 
és annak a nemzetközi médiában, illetve a magyarországi 
„Nemzeti Konzultáció” keretében való tendenciózus, féle-
lemkeltő beállítását. Az elemzés nagy hangsúlyt fektet a 
migrációval kapcsolatos híradások és kampányok negatív 
(Magyarország), illetve pozitív (Németország) hangvételé-
re, verbális és képi retorikájára. 
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A kötet tanulmányainak átt ekintése nyomán el-
mondható, hogy az Identitás, konfl iktus és politikai közösség 
problematikája, ami az V. Kolozsvári Alkalmazott  Etikai 
Konferencia kérdésfelvetéseinek a keretét képezte, kiváló 
alkalmat jelentett  nemcsak az interdiszciplináris kérdés-
felvetésből adódó lehetőségek kiaknázására, az elméleti 
és gyakorlati orientáció összekapcsolására, hanem a tár-
sadalmi problémák megoldásának kezdeményezésére 
is. A politikai közösség (illetve a neki alárendelt közös-
ségek lazábban vagy szorosabban összetartozó világa) 
sokféle tartalmat hordozó, sokszorosan tagolt realitás és 
fogalom, amelynek kritikai elemzése, jelentésének pon-
tosítása nemcsak a világos gondolkodást segíti, hanem 
társadalmi és közéleti viszonyainkat is segíthet tisztábbá, 
átláthatóbbá és racionálisabbá tenni. A közösség világo-
sabb felfogása és körültekintőbb használata mindenek-
előtt  elejét vehetné erkölcsi alapfogalmaink infl álódásá-
nak és az erkölcsi mobilizációval való visszaélés egyik 
legkárosabb következményének a közéleti-politikai és er-
kölcsi kiábrándultság nyomán megerősödő érzéketlenség 
és cinizmus terjedésének.

 Ungvári Zrínyi Imre
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ÁLLAM 
ÉS POLGÁRI TÁRSADALOM: 

KÖLCSÖNÖS FENYEGETETTSÉG?

(Hegel mint a kortárs társadalom bírálója)

Losoncz Alpár

Két vonatkozást elemzek Hegel kapcsán, és arra törekszem, 
hogy a hegeli fi lozófi ában olyan tartalmakat azonosítsak, 
amelyek kritikai jelentéseket hordoznak a kortárs társa-
dalmi-gazdasági konstelláció kapcsán. Az első részben az 
államforma és a piaci szocializáció kérdését elemzem, és 
arról szólok, hogy az államforma a kapitalista/piaci expan-
zió okán ki van téve a hanyatlás folyamatainak. Egyútt al né-
hány példával alátámasztom, hogy milyen esetekben lehet 
ezt identifi kálni. A második részben az imperializmus kér-
déskörét említem Hegel esetében, mivel a német fi lozófus 
szinte az elsők között  nyitott  értelmezési lehetőségeket az 
imperializmus kapcsán. Megmutatom, hogy milyen kon-
textusban merül fel a kérdéskör Hegelnél, és felteszem a 
kérdést, hogy mit jelent mindez a mára nézve. Ennek alap-
ján minősítem Hegelt kritikusnak.

Hegel írja A jogfi lozófi a alapvonalaiban: „Minthogy a két 
szerződő fél mint közvetlen személy viszonylik egymás-
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hoz, azért a szerződés a) az önkényből indul ki, b) az azo-
nos akarat, amely a szerződés révén létezést nyer, csak a 
felek által tételezett , tehát csak közös, de nem önmagában 
általános dolog, c) a szerződés tárgya egyes külső dolog, 
mert csak az ilyen dolog van alávetve a felek puszta kény-
szerének, hogy elidegeníthetik…”.1 

Hadd tegyük hozzá, hogy az említett  érvelés abban 
a részben található amelyben Hegel kitér az újkori szer-
ződéselméletekre is: tudjuk, bírálatt al élt ezen elméletek 
kapcsán, felületességgel vádolva ezen teóriákat, amelyek 
a „különböző akaratoknak csak egy egységére gondol-
nak”. Vagyis, ezen közkeletű elméletek azt feltételezik, 
hogy mindenki szerződést köt az uralkodóval,2 aki vi-
szont szerződéses viszonyba lép az alatt valókká átalakult 
emberekkel. Ugyanitt  olvashatunk Hegel ismert, ám so-
kat vitatott  államelméletéről is: a fi lozófus elválasztja az 
önkényt, amelyet a szerződéshez kapcsol, és az állam ala-
pításának folyamatát, amelyet az „abszolút szükségsze-
rűséghez” köt. Mindeközben jelzi, hogy a modernitás fej-
leményének tudja, hogy az állam magán- és magáértvaló 
cél marad a középkorral szemben, amikor mindenkinek 
szabad volt „magánmegállapodás” szerint eljárnia. 

Az újkori gondolkodásban és különösképpen a libe-
rális individualizmus logikájának megfelelően az alanyok 
olyan képességekre tesznek szert, miszerint refl ektálhat-
nak saját szituációjukra, megfordíthatják a természet ál-
tal diktált konfl iktusok irányát, és azokat az egység felé 
terelhetik. Hegel itt  választ ad az újkori politikai fi lozófi a 

1  Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A jogfi lozófi a alapvonalai. Ford. 
Szemere Samu. Budapest, 1971, 75§, 100.

2  Valóban: Hobbes beszél arról, hogy „mintha mindenki mondta 
volna mindenkinek…”
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hagyományos kérdésére, amely a közösség kérdését a 
természeti mivolthoz utalja, pontosabban a természeti 
állapot fogalmát az egyéni érdekek aggregációja felől ér-
tékeli. 

A hegeli megoldás sajátossága az állam és a társada-
lom közvetítésének jegyében fogalmazódik meg. A Jogfi -
lozófi a, persze, a szabadság fi lozófi ája, amely a legszoro-
sabb összefüggésben áll az akaratt al. Ott , ahol megjelenik 
a szabadság, tett en érhető az akarat fogalma is. Nyilván, az 
akarat fogalma értelmezésre ösztökél (ott  vannak például a 
Kantot idéző kitételek, de hallatlanul érdekesnek bizonyul-
nának az újkori akaratfi lozófi ára támaszkodó okfejtések is 
a hegeli környezetben), de a fennálló kereteknek megfele-
lően szűkítenem kell vizsgálódásom hatókörét: csupán az 
akarat tartalmának meghatározott sága kapcsán tanúsítha-
tok érdeklődést, és ezen irányulást is az állam és a polgári 
társadalom szétválasztott ságának kontextusában tehetem 
csak tárggyá. Hiszen azt is tudjuk, hogy Hegel milyen útt ö-
rő szerepet játszott  az állami politikai szféra és a civil szféra 
elválasztásában (noha persze emlékszünk, hogy a polgári 
társadalom fogalmát már a skót gondolkodók is kidolgoz-
ták): amikor a múlt század hatvanas éveiben elkezdődött  
a gyakorlati fi lozófi a rehabilitációja, akkor különös fon-
tossággal ruházták fel éppen a hegeli polgári társadalom 
fogalmát, amely érvényre jutt att a az egyéni emancipáció 
fogalmát, de a mindenoldalú függés alapjait is. És a piacsze-
rű szocializáció jelentéseit a modern állam kontextusában 
kell elképzelnünk mert: „a modern államok elvének meg-
van az a roppant ereje és mélysége, hogy a szubjektivitás 
elvét a személyes különösség önálló szélsőségévé engedi 
tökéletesedni, s egyútt al a szubsztanciális egységbe vezeti 
vissza, s így magában a szubjektivitás elvében tartja fenn 
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ezt az egységet”.3 (Ugyanakkor nem feledjük, hogy Hegel 
a polgári társadalom kapcsán nemcsak a piaci közvetítés 
fogalmát hozza szóba, hanem még a polgári társadalom-
hoz odasorolja a „Polizei” fogalmát is,4 valamint a különfé-
le testületeket is: csak így válik teljessé a kép.)

Az állam „roppant ereje és mélysége”, amely képes 
arra, hogy a szubjektivitást „engedje tökéletesedni”, ismé-
teljük meg e fogalmakat, hiszen fontosak számunkra. Hegel 
szemmel láthatóan a piaci társadalmasodás fogalmát tartja 
szem előtt , mint indító fogalmat, azaz először az egyénközött i 
szerződéskoncepciót jutt atja érvényre, amelyet később egy 
dialektikus fordulatt al meghaladásra ítél az állam ereje ál-
tal: így teljesedik ki, mármint az állami közvetítés révén az 
egész érvelés. És kirajzolódik a kett ős vonzat: egyfelől ott  
van az egyénközött iség piacilag közvetített  világa, azaz az 
interindividuális konstelláció, amelyet piaci viszonyok sza-
bályoznak, másfelől ott  van a szervezeti teljesítményekkel, 
koordinációs kapacitásokkal ellátott  állami szféra. Egyfelől 
ott  a gazdasági rend, amelyet a piac kormányoz, másfelől 
ott  a politikai rend, amelyet egyfajta központi szervezet, a 
„centralitás” fémjelez.5

3  Vö. uo. 269.
4  Ezt illetően lásd Mark Neocleous: Policing the System of Needs: 

Hegel, Political Economy, and the Police of the Market. History of 
European Ideas. 1998: 43–58. Amúgy érdekes lenne összevetni He-
gel Polizei-fogalmát a piac kapcsán Foucault idevágó leírásaival: 
Michel Foucault: Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de 
France. (1977–78). Paris, Gallimard/Seuil, 2004.

5  Itt  nagyon sokkal tartozom Jacques Bidet könyvének: Jacques Bidet: 
Théorie générale. Théorie du droit, de l`économie et de la politique. PUF, 
Paris, 1999. Bidet egyfelől megkülönbözteti az államot és az állami 
intézményeket, másfelől a polgári társadalmat. Az államot szerve-
zetként írja le, amely magába foglalja a politikai intézmények sorát. 
A későbbiekben jelzem, hol korrigálom Bidet állásfoglalásait.
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Hegel, ahogy ezt számtalan leírásban elolvasható,6 
magába szívta az angol politikai gazdaságtan refl ex-
ív eredményeit: voltaképpen a piaci társadalmasítás, a 
szubjektivitás (amelynek elve mértékadó Hegel számára) 
meghaladásának általam felvázolt képe is magán viseli a 
politikai-gazdaságtani gondolkodás jegyeit. Hiszen pon-
tosan láthatjuk a politika és a gazdaság között i demar-
kációs vonal érvényre jutását. A hegeli fi lozófi a, amint 
látt uk, egyútt al része a szerződéselmélet modern irányu-
lásának, amelynek terében megpillanthatunk két megha-
tározó vonatkozást: egyfelől az egyénközött i szerződést 
mint paradigmát, amely az interindividuális relációkat 
artikulálja, másfelől a „centrális”, aggregált „társadalmi” 
szerződés fogalmát, amelyet a szervezetiség kitágított  
fogalma takar.7 Különféle elméletek látnak napvilágot 
annak kapcsán, hogy az értelmezések milyen viszonyu-
lást tanúsítanak az egyénfelett i és az aggregált szerződés-
komplexum jelentései iránt.8 

6  Georg Ahrweiler: Hegels Gesellschaftslehre. Neuwied, Germany, 
Luchterhand, 1976, Paul Diesing: Hegel’s Dialectical Political 
Economy: A Contemporary Application. Boulder, Colorado/Ox-
ford, England, Westview, 1999, Horst Henning Ott mann: Hegels 
Rechstsphilosophie und das Problem der Akkomodation. 
Zeitschrift für philosophische Forschung. 1979: 33, 242–243. (Persze 
sohasem feledkezünk meg e tekintetben Lukács Györgynek A fi -
atal Hegelben kifejtett  fontos okfejtéseiről.)

7  V. ö. a szervezetiség fogalmát, különösképpen az intézményekkel 
szembeni különbségeket. Geoff rey M. Hodgson: Conceptualizing 
Capitalism. The University of Chicago Press, 2015, Douglass C. 
North: Institutions. Journal of Economic Perspectives. 1991 (5): 1 
(Winter), 97– 112, 1991.

8  Kant például arról beszél, hogy az egyénfelett i szerződéseket 
csak akkor tekinthetjük érvényeseknek, ha egyútt al fennáll a 
társadalmi szerződés, amely a törvény autoritását támasztja alá. 
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Tegyünk fel néhány kérdést Hegel eljárásával kap-
csolatban: vajon az aggregált szerződésfogalmat az 
egyénközött i szerződés mintája alapján kell kivetítenünk? 
Vajon feltétlenül az egyénközött i szerződésfogalmat kell 
kiindulópontnak választanunk? 

A hegeli politikai-gazdaságtan először a gazdaság 
fogalmát tartja szem előtt , majd az államot úgy elemzi, 
mint a meghaladás szféráját. Ám nem adózik-e ezzel a mű-
velett el, azaz a Jogfi lozófi ában tanúsított  eljárásmód révén 
Hegel azoknak az elődöknek, akiket mégis meghaladni 
igyekezett , és akik az önreferenciális piac, az önmagát ér-
vényesítő piac elgondolásából indultak ki? 

Vajon nem vagyunk-e kénytelenek arra a következ-
tetésre jutni, hogy Hegel, dacára az angol politikai gaz-
daságtanra való támaszkodásának, mégiscsak szétfeszíti a 
gazdaságtan és a politika szféráját? Vagy arról van szó, 
hogy mint sok esetben, a hegeli fi lozófi a mintaszerű, 
meggondolkodtató módon kifejezi a modernitás ellent-
mondásait? 

Mindenesetre meg kell gondolnunk azt a lehetősé-
get, hogy lemondjunk az egyénközött i szerződésfogalom 
logikai primátusáról, és az interindividuális viszonyla-
tok, valamint az aggregált szerződésfogalmat szimultán 
módon, azaz egyszerre, és nem-aszimmetrikus módon 
extrapoláljuk. Ez voltaképpen azt a lehetőséget előlege-
zi, hogy egybefonva a politika és a gazdasági szférákat, 
a piaci társadalmasítást koszubsztanciálisnak tekintsük a 

Immanuel Kant: Elmélet s gyakorlat viszonyáról az államjogban 
(Hobbes ellen). in: Történetfi lozófi ai írások. Ictus, Szeged, 1997, 185. 
A tulajdonviszonyok (amelyekről Hegel is ír, nem is lényegtelen 
módon, megkülönböztetve a birtoklás és a tulajdonlás fogalmát), 
csak a társadalmi szerződés felől értelmezhetők.
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politikai renddel: ennek következménye, hogy párhuza-
mosan tárgyaljuk a piaci szabályozást és a szervezetiség 
jelentéseivel leírható politikai rendet, különösképpen az 
államot mint a „legfelsőbb centralitást” (Bidet).9 

Nem a piacot választjuk kiindulópontnak, amelyet 
majd a szervezetiség követ a logikai okfejtésben, hanem 
ko-konstitutívnak tartjuk a piaci és a szervezeti közvetített -
ségeket a modernitás genealógiája szempontjából. Nem 
a szervezeti aspektusoktól megtisztított  piaci társadalmi-
ságot helyezzük a logikai levezetés első helyére, hanem 
azon fáradozunk, hogy megvizsgáljuk a piaci és a szerve-
zeti meghatározott ságok interferenciáit.

Valóban: ismerhetjük a sokszor kifejtett  kételyeket, 
amelyek különféleképpen érinthetik a hegeli államfi lozófi -
át. Vajon, legalábbis tekintetbe véve a modern társadalom 
szerkezeti sajátosságait, képes-e arra a „meghaladás” lehe-
tőségét hordozó állam, hogy függetlenedjen a „polgári tár-
sadalom” determinációitól? De fordítva is érvényes: vajon 
nem itatja-e át az állami centralitás a szervezetiség jelentése-
ivel a polgári társadalom működési formáit? Ráadásul nem 
kerülhető meg a kérdés: vajon a szerződés fogalma, amelyet 
Hegel az „értelmes akarat” és az akaratszabadság különle-
ges kifejeződésének tartott , nem palástolja-e el a kényszer 
különféle mechanizmusait? Milyen összefüggésekben áll a 
szerződés és a megnyilvánított  szabadság fogalma?10

9  Jacques Bidet: Foucault et le libéralisme. Rationalité, révolution, 
résistance. Actuel Marx. 2006: 2, 40. 

10  Íme, egy rendkívül erőteljes, ugyanakkor vitatható okfejtés: 
Jairus Banaji: The Fictions of Free Labour: Contract, Coercion, 
and So-Called Unfree Labour. Historical Materialism. 2003 (11): 3, 
69–95. Egy másik okfejtés, Robert J. Steinfeld: Coercion, Contract 
and Free Labor in the Nineteenth Century. Cambridge University 
Press, Cambridge, 2001.
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Az állam „roppant mélysége és ereje”: kénytelenek 
vagyunk meggondolni e hegeli jelzeteket a politikai kö-
zösség artikulációja kapcsán. Nem a Hegel halála után 
kikristályosodott  orientációkról (jobboldali és baloldali 
hegelianizmus) és gondolatalakzatokról szólok itt , ha-
nem azt fontolgatom, hogy azok a kérdéskörök, problé-
mák, amelyek megjelennek a hegeli színen, a modernitás 
reprezentatív ellentmondásai közé tartoznak. Az állam 
taglalása a modernitásban ugyanis: probléma. Történelem-
felett iséget idéző elméletek vagy az államot a posztulált 
funkcióira leegyszerűsítő instrumentalista elméletek 
váltják egymást, amelyek megelégszenek valamilyen 
mechanikus levezetésekkel: vagy olyan érveléseket érhe-
tünk tett en, amelyek kiegyenlítik az államot a kereteiben 
működő intézményegyütt essel. Nem sikeresebbek azok 
a kísérletek a baloldalon sem, amelyek egyfajta logikai 
derivációt követve a tőke mozgásából hüvelyezik ki az 
állam funkcióit, vagyis az államot egyfajta logikai szük-
ségszerűségként elemzik, amely a tőkés termelés kontex-
tusában tolmácsolható. Elvégre Max Weber rávilágított  
minden államfunkcionalizmus korlátjára: nem létezik 
olyan állami funkció, amelyet nem állami szervek nem 
lennének képesek teljesíteni. 

Az államforma (Staatsform) logikai taglalását min-
denképpen pótolnunk kell a történelmi dinamika vo-
natkozásában érzékenységet tanúsító elemzésekkel, 
amelyek magukban foglalják az elvont állam megjele-
nését övező történelmi fejleményeket, „történelmi” ef-
fektusokat. Például ezek az elemzések járnak utána az 
állammal mint az erőszak monopóliumát fenntartó ha-
talommal kapcsolatos történelmi előfeltételeknek, nem 
utolsósorban a dinamikus konfl iktusoknak, amelyek 
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elengedhetetlenül szükségesek az államforma kialaku-
lásának és reprodukciójának a szempontjából.11 

Mindenesetre, amennyiben fenntartjuk az imént han-
goztatott  nézetet, miszerint ko-konstitutívnak minősítjük 
a centralitás szerepében felsejlő államot és az egyénközöt-
ti-piaci társadalmasítást, akkor most az elmondott akhoz 
hozzá kell adnunk az államformával kapcsolatos meglá-
tásokat is. Hogy az államforma kifejezéssel éltem, azt a 
tényt jelzi, hogy az állam kérdését a forma perspektívájá-
ban tartom taglalhatónak, és hogy a formát nem tartom 
kimeríthetőnek a funkciók összességével. Ugyanakkor 
szóba kell hoznom, hogy milyen módon tépázza és ren-
díti meg az államformát, valamint az állam és a társada-
lom elválasztását a tőke globális szétt erjedése. Ezzel egy 
ugrással, de máris a kortárs viszonylatok közé léptem. 

A nemzetközi jellegű Lex Mercatoria, amely nem a 
nemzeti jogalkotás kereteiben születik, ékes példát jelent: 
aztán olyan eseteket említhetünk, mint a katonai szolgál-
tatások privatizációja, amely rohamléptekben duzzad az 
utóbbi években, és folytonosan növeli a biztonsági áruk-
ra vonatkozó piac terjedelmét. Hiszen a militáris tech-
nológia használatának kivonása az állami szférából az 
erőszakmonopólium problémájára is igencsak vonatkozik. 

Aztán fi gyelembe kell vegyünk olyan reprezentatív 
példákat, miszerint lehetőség nyílik arra, hogy az Ameri-
kai Egyesült Államok kormánya egyáltalán ne értesítse a 
Kongresszust akkor, amikor az ún. drogháború kapcsán 

11  Heide Gerstenberger: Impersonal Power: History and Theory of the 
Bourgeois State. Leiden, (1990) 2007. Brill a „jogi forma” felől érte-
kezik, Sonja Buckel (megvalósítva a logikai és a történelmi elem-
zés gyümölcsöző szintézisét) Subjektivierung und Kohäsion. Zur 
Rekonstruktion einer materialistischen Theorie des Rechts. Velbrück 
Wissenschaft, Weilerswist, 2007.
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hoz döntést, hiszen a feladat elvégzését egy nem állami 
szervre bízza. Ezzel a döntés kikerül a számadásra kény-
szeríthetőség övezetéből.12 Az off shore-övezetek az árumoz-
gás kontextusába helyezik az állami szuverenitást, kitéve a 
szuverenitást a piaci társadalmasodás újszerű formáinak. 
Nevezhetjük ezt a szuverenitás „kommodifi kációjának”.13 

Hegel az említett  könyvben egyenesen úgy fogal-
maz, hogy éppen a magántulajdon vonatkozásainak be-
lekeverése az államjog területébe okozott  a lehető legtöbb 
gondot az állam értelmezése számára: pontosan ezt a ten-
denciát látjuk ma viszont. Az erőszakmonopólium kapcsán 
felidézhetjük a tényt, hogy Hegel, aki egyébiránt roppant 
sokat foglalkozik az erőszak jelentéseivel (gondoljunk 
csak a történetfi lozófi a megfelelő értelmezéseire), nem 
az erőszak elnyomását vetített e ki az állam révén, hanem 
azt előlegezte, hogy az állam transzformálja, átformálja 
az erőszakot, és éppen ezen átváltozás megvalósítása je-
lentheti az állam realizációját a történelemben.14 Viszont 
amennyiben rögzítjük az államforma megkérdőjelezésé-
nek a folyamatait, úgy az állam erőszaktranszformáló szere-
pe is veszélybe kerül.

Az itt  már szóba hozott  Bidet úgy érvel, hogy a 
nemzetközi jellegű/transznacionális Lex Mercatoria nem 
módosítja az állami kereteket. Annak ellenére, hogy 
szétágazó transznacionális szabályozás körvonalazódik 
előtt ünk, a Lex Mercatoria nem képes dekonstruálni a még 

12  Deborah D. Avant: The Market for Force: The Consequences of 
Privatizing Security. Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

13  Heide Gerstenberger : Öff entliche Staatsgewalt? Zum Verhältnis 
von Korruption und Staatsform. Prokla. 2001, 124, 147–69.

14  Ezt a gondolatot Balibar fejti ki helyesen: Violence et civilité. Paris, 
2010.
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mindig szilárdan álló állami vonatkozásrendszert. Az 
államot ugyanis nem csupán a közintézmények együtt e-
se képviseli: az államot éppen annyira reprezentálják a 
privatizált intézmények, mint a közintézmények: például 
a privát iskolákat, tekintetbe véve, hogy milyen szerepet 
játszanak a fennálló rend reprodukciójában, éppenséggel 
az állam szerveiként érzékelhetjük. 

Ám nem vagyok meggyőződve, hogy ezzel a gon-
dolatt al igazságot szolgáltatunk az államforma hegeli el-
gondolásának, és hogy ezáltal párbeszédbe kerülhetünk 
a hegeli törekvésekkel. Hegel ambíciója ugyanis, hogy 
szintézist teremtsen a citoyen és a bourgeois között ,15 hogy 
olyan szubjektivitást anticipáljon, amely képes egyszerre 
a citoyen és a bourgeois karakterisztikumait magára ölteni. 

Hovatovább ezen irányulás meghatározza az azo-
nosulás folyamatait is az általa felrajzolt politikai kö-
zösségben. Nem véletlenül szólok azonosulásról, ami 
processzuális aspektusokat sejtet: ezzel jelzem, hogy a he-
geli fi lozófi ában nem előre rögzített , szubsztanciális iden-
titások kibomlására, hanem azonosulások folyamataira 
kell számítani, amelyek a „habitualizációk”16 kontextu-
sában, azaz az eredendően másodlagos közösségek környe-
zetében mennek végbe. Nem a lényegszerűen posztulált 
elsődleges közösségek azonosságképletei valósulnak 
meg itt : hanem a társadalmi közvetített ségek konstellá-
ciójában formát nyerő, az ellentmondás jegyeit magukon 
viselő identifi kációk lépnek működésbe, amelyek hírt 
adnak a modernitás strukturáltságáról. Az azonosságok, 

15  Ki nem ismeri Karl Marx idevágó kritikai megjegyzéseit? Karl 
Marx és Friedrich Engels művei (MEM) 1., Budapest, 1959, 356.

16  A habitualizációról Hegelnél: Frank Ruda: Hegel`s Rabble. New 
York, 2011, 100.
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kötődések, hovatartozások dialektikus lebontásának és fel-
építésének17 vagyunk tanúi: ez a hegeli politikai közösség, 
vagyis a politikai közösség ezen dialektika kerete. He-
gel kommunitariánus jellegzetességeket magában fog-
laló univerzalizmust óhajt kidolgozni. És pontosan ez 
az, ami a jelenkorban megkérdőjeleződik az államforma 
kirojtolódása okán.

*

Ismerjük a hegeli kitételt: „a polgári társadalmat ez az ő 
dialektikája túlhajtja magán, mindenekelőtt  ezt a meghatá-
rozott  társadalmat, hogy a maga körén kívül más népek-
nél, amelyek azokban az eszközökben, amelyekben neki 
fölöslege van, vagy általában a műgondban stb. elmarad-
tak mögött e, keressen fogyasztókat s ezzel együtt  a meg-
élhetés szükségszerű eszközeit”.18 

Érdekesmód valójában egy közgazdász, a roppant 
fontos Albert Hirschman fi gyelt fel arra, hogy itt  az im-
perializmus kontúrjai mutatkoznak meg: tény és való, 
Hegel egy rövidre szabott  érvelésben, de számtalan ké-
sőbbi okfejtést előlegez.19 Valójában egy alulfogyasztási 
elmélet elemei jutnak itt  kifejezésre: az olyan fogalmak, 
mint a „fölösleg”, valamint a „fogyasztók keresése” vagy 

17  Lásd Balibar: i. m.
18  A jogfi lozófi a…, id. kiad., 254.
19  Albert O. Hirschman: On Hegel, Imperialism and Structural 

Stagnation. Journal of Development Economics. 1976: 3, 1–8. 
Hirschman egyenesen úgy fogalmaz, hogy az imperializmus 
egész tárgyköre Hegelnél alapozódik meg. Persze nem felejtjük, 
hogy Hegelnél ott  van az európai expanzionizmus igazolása is. 
Lucia Pradella: Hegel, Imperialism, and Universal History. Scien-
ce & Society. 2014 (78): 4, October, 426–453.
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a „fogyasztók hiánya”, „a gyarmatosításra kényszerülő 
polgári társadalom” félreérthetetlenek. Hiszen ezen fo-
galmak tényleg kulcsszerepet játszhatt ak a XX. század 
elején fellángoló (majd később folytatódó) imperializ-
mus-értelmezésekben, noha természetesen a hegeli állás-
foglalás csak egy (számunkra markáns) irányulást jelent a 
heterogén tolmácsolások között . A fölösleg fogalma, ami 
révén az angol politikai gazdaságtanban honos többlet 
kategóriája nyer sajátos jelentéseket, kapcsolatban áll a 
polgári társadalom immanens dialektikájával (ami csupán 
újfent bizonyítja, hogy a britek recepciója Hegel eseté-
ben sohasem puszta átvétel, hanem kreatív átdolgozás). 
Hegel látóhatárán nem jelenik meg a lehetőség, hogy a 
fölösleg a termelés szférájában hasznosul, ő az alulfo-
gyasztás logikájának megfelelően a fogyasztás terepére 
utal bennünket. Mindenesetre a fölösleg létezése túlvezet 
bennünket az intranacionális kereteken, és kijutunk az in-
ternacionális terepre. Ráadásul nemcsak a klasszikus brit 
politikai gazdaságtan befolyásolja Hegelt: jegyeznünk 
kell még olyan elméletírók szerepét is, mint Sismondi, 
aki határozott an egy válságelmélett el lép a színre.20 Va-
lójában Hegel, a jelentékeny gondolkodók gesztusával, 
végiggondol valamit, és anticipál: az imperializmus min-
denképpen szerkezeti, és nem-véletlenszerű jelenség-
komplexumként sejlik fel nála.

Figyeljük meg, hogy milyen megfontolások veszik 
közre az imperializmus projekcióját. Egyfelől rögzíthet-
jük Hegel okfejtéseit a talajról, a tengerről és nem utol-
sósorban a folyókról mint nem természetes határokról: 

20  Ernst Erdös: Hegels politische Ökonomie im Verhältnis zu Sismondi. 
in: Heinz Kimmerle et al. (eds.): Hegel-Jahrbuch. Germinal, Bochum, 
1986, 75–86.
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már ezen gondolatok is sajátos helyi értékkel bírnak. De 
még fontosabbak a megelőző látleletek, amelyek a mos-
tanában több ízben is tárgyalt „csőcselék” jelentéseivel 
foglalkoznak. 

Mielőtt  tovább folytatnám az érvelést, még hadd 
idézzem fel, hogy a Jogfi lozófi a hagyományosan kétely és 
kritika tárgyát képezi: fi gyelemre méltó tény, hogy olyan 
igencsak különféle nézeteket valló gondolkodók, mint a 
liberális Rudolf Haym és a radikális Theodor W. Adorno 
törtek pálcát a Jogfi lozófi a felett , noha persze különféle 
vádakat fogalmaztak meg a hegeli művel kapcsolatban. 
Pedig a Jogfi lozófi a olyan dimenziókat is tartalmaz, ame-
lyek kritikai hatásukat illetően felülmúlják a modernitást 
befogó fi atal kori hegeli diagnózist, amely, emlékezünk, 
a hellenizmus válságkorát emelte analogikus viszonyba 
az adott  kor tendenciáival. Nem azért, mert Hegel belátja 
életének egy pillanatában, hogy mindhiába hivatkozik a 
poliszra vagy a római magánjogra, minthogy a kapitaliz-
mus ellenállhatatlan dinamikája újfajta társadalmi kons-
tellációt teremt, amelyet nem lehet megragadni az elmúlt 
korok mértékeivel, hanem azért, mert a hegeli gondolko-
dás mozgásrendje, ha úgy tetszik, belső dialektikája tereli 
a fi lozófust a Jogfi lozófi a kritikai lehetőségeket tartalmazó 
támpontjai felé. 

Így, hogy a csőcselék kategóriája különös érdeklő-
dést kelt mostanában, kapcsolatban van azzal az igény-
nyel, hogy új fénybe kell helyezni a Jogfi lozófi át, amely 
a szegénységet a modernitás egyfajta Doppelgängerének 
minősíti. És nem lehetne elképzelni nagyobb hibát annál, 
ha itt  valamilyen naiv-fi lantróp és langymeleg emberféltő 
magatartást fedeznénk fel. Hegelt valójában a polgári tár-
sadalom immanens ellentmondásai érdeklik: a Jogfi lozófi a 
is e társadalom meghasonlásainak nyújt formát. Hogy az 
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ő szavaival éljünk: ha a polgári társadalom „akadályta-
lanul működik”, akkor „ipara” állandóan növekedőben 
van, de nem működik akadálytalanul. A polgári társada-
lom nem affi  rmálhatja önmagát ellentmondások nélkül: a 
túl nagy gazdagság a polgári társadalomban ekvivalens 
azzal, hogy nem eléggé gazdag ahhoz, hogy megszüntes-
se a csőcseléket és a szegénységet. 

Ezzel magyarázható, hogy Hegelt még véletlenül sem 
társíthatjuk azon elgondolásokhoz, amelyek a szegénysé-
get aff éle méltó büntetésnek minősítik, ami az elernyedt, 
lustaságba süllyedt embereket úgymond jogosan sújtja: 
a szegénység objektivitásához tartozik, hogy nem valami-
lyen ideologikusan feltételezett  vétek felől nyer megvilá-
gítást. És Hegelt nem sorolhatjuk be a szegénységet meg-
haladó jóléti állam előőrsei közé sem (noha persze Hegel 
elemezhető a jóléti állam felől, minthogy vannak vonat-
kozó elgondolásai): hiszen pontosan azt hangsúlyozza, 
hogy a szegénységet korrigáló intézkedések akár szán-
dékolatlanul, de újra és újra felszínre dobják a szegény-
ség formáit. Ráadásul óvatosan kell eljárnunk akkor is, 
amikor a szegénység és a csőcselék kategóriáit vizsgáljuk: 
a szegénység valóban objektív kategóriaként tűnik fel, de 
ahhoz, hogy eljussunk a csőcselék jelentéséhez, további 
lépések szükségeltetnek. Hiszen a csőcselék kategóriája 
valamilyen szubjektív teljesítményt, önteremtő aktust igé-
nyel, amely lehetőségként valóban ott  lappang a szegény-
ségben, de nem egyéb, mint lehetőség. 

Sőt mi több, még azt a tényt is tudatosítanunk kell, 
hogy a csőcselék fogalmát nem szabad csupán a sze-
génységhez kötni, ellenkezőleg Hegel ismeri a gazdagságot 
birtokló és „fényűzésbe torkolló”21 csőcseléket is. Nem vé-

21  Különösen Ruda hívta fel erre a fi gyelmet: i. m., 39.
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letlen, hogy akkor, amikor Hegel a csőcselékről érteke-
zik, akkor azt állítja: „…amivel viszont együtt  jár, hogy 
aránytalanul nagy gazdagságok nagyobb könnyűséggel 
kevés kézben koncentrálódnak.”22 Vagy amikor néhány 
mondatt al később a „társadalom szubjektív alapjairól” 
beszél, világosan tudtunkra adja, hogy a „tékozlást” és a 
„tunyaságot” egyaránt a csőcselék szomszédságában kell 
tárgyalni. Ezzel a kép igencsak összetett é válik. A korpo-
rációkkal kapcsolatos eszmefutt atások jelentékeny része 
egyébként is a „luxus-csőcselék” ellensúlyozásával törő-
dik. Bárhogy is legyen: Hegel sokfelé mozgó, különféle 
disszonanciákat magában foglaló dialektikus gondolko-
dását nem lehet egyszerűen klasszifi kálni és megszelídít-
ve beilleszteni a fi lozófi atörténet standard kereteibe.

És milyen következményekkel jár, ha elismerjük, 
hogy az államforma nem képes arra, hogy megakadályoz-
za a szegénység és az esetlegesen kibomló csőcselék lét-
rejött ét? Hegelt még mindig körüllengik a vádak, misze-
rint a „totalitarizmus” szálláscsinálójának bizonyult, még 
mindig menteni kell a denunciáló ítéletektől. Pedig az itt  
felvillantott , nyilván rövidített  argumentációnak emlé-
keztetnie kell arra a tényre, hogy egy olyan államforma, 
amelynek létébe eredendően beleíródik, belevésődik a kudarc, 
mármint a polgári társadalom ellentmondásai megzabo-
lázásának a lehetetlensége, a polgári társadalom felboly-
dulásai alárendelésének „elmaradása” nem birtokolhatja 
az „abszolút” jelzőt. Hiszen ezzel az att ribútummal szo-
kás pellengérre állítani a hegeli államfi lozófi át: mintha 
mindenáron mindenhatóságot kellene hozzárendelni.

Hegel még ezt is írja: „A gyarmatok felszabadulása 
önmaga a legnagyobb előnynek bizonyul az anyaország 

22  A Jogfi lozófi a… id. kiad., 253.



33

Állam és polgári társadalom: kölcsönös fenyegetett ség?  

számára, mint ahogy a rabszolgák szabadon bocsátása a 
legnagyobb előnynek az úr számára”.23 Útbaigazító ez az 
állítás is: hogy Hegel párhuzamba állítja a gyarmatok fel-
szabadítását és a rabszolgák szabadon bocsátását, sokat-
mondó tény. De értelmezésre szorul. A területi expanzió, 
kisajátítás ugyanis akár lökést adhatna ahhoz, hogy Hegel 
megpillanthassa a kiutat is a polgári társadalomban tenyé-
sző ellentmondások számára. Ám valószínűbbnek tűnik, 
hogy a polgári társadalom, amelyet, látt uk, saját dialekti-
kája túlhajtja önmagán, nem talál feloldást az imperializmus-
ban. Még ha azzal a meggondolással is élünk, hogy He-
gel, miközben az iménti állítást teszi, olyan példákat tart 
szem előtt , mint az amerikai függetlenség kikiáltása, akkor 
sem kellene tartózkodni att ól a megállapítástól, hogy az 
imperializmus csak más szintekre transzponálja a polgári 
társadalom ellentmondásait. Széles körű vita tárgyát ké-
pezi, hogy a kapitalizmus területi előrenyomulása milyen 
eredményeket teremtett : vannak olyan szerzők, akik az 
imperializmus működtetését elengedhetetlennek tartják a 
modernitás szempontjából, azaz úgy érvelnek, hogy az im-
perializmus erőparalellogrammája nélkül aligha reprodu-
kálódnának a modernitás szocio-ökonómiai szerkezetei, 
de akadnak olyanok is, akik úgy vélik, hogy az externális 
térfoglalás és az ebből eredő nyereségek csupán másodla-
gos jellegűek a meghatározó determinációkhoz képest.24

23  Uo. 256.
24  Itt  az idézgetés helyett  csak azt említem, hogy olyan tekintély, 

mint Paul Bairoch, úgy nyilatkozott , hogy az imperializmus alig-
ha segített  a „polgári társadalom” lakóinak, sőt mi több, a terü-
leti expanzió még azokat a lehetőségeket sem valósított a meg, 
amelyeket Hegel felvillantott  az alulfogyasztási elméletével. Paul 
Bairoch: Le Tiers Monde dans l’impasse. Gallimard, Paris. Dehát, 
még egyszer mondom, ez csupán egy vélemény a sok közül.
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És az utóbbi időben újra fellobbant az imperializ-
must érintő diszkussziók lángja, a kérdést újra élénken 
tárgyalják.25 Hovatovább az imperializmus imperatívu-
szai kapcsán ismételten rátalálhatunk az itt  már érintett  
kérdésekre: az államok funkcióikat delegálják privát 
szervezetekre, nem utolsósorban az erőszak gyakorlása 
lehetőségének transzmissziója következik be. 

Egy bizonyos: Hegel gondolkodása még sok kritikai 
potenciált tartalmaz.

25  Vivek Chibber: The Return of Imperialism to Social Science. Eu-
ropean Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie. 2004 
(XLV): 3, 427–441.
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A KÖZÖSSÉG IDEÁLJA MARXNÁL 
ÉS A LIBERÁLISOKNÁL 1

Kis János

A liberalizmus és a marxizmus egymás elméleti és politi-
kai riválisai. Mindkét eszmeáramlat a felvilágosodás ha-
gyományát folytatja, ez közösséget teremt között ük. De 
nem egyformán kapcsolódnak a közös hagyományhoz. 
A liberalizmus azzal az igénnyel lép fel, hogy e tradíció 
legjobb elméleti interpretációját és gyakorlati megvalósítá-
sát adja, a marxizmus azzal, hogy kritikailag lebontja és új 
alapokon újjáépíti. Az interpretáció is óhatatlanul kritikai 
természetű, hisz utólag olyan tényeket és összefüggéseket 
is be kell vonnia az elmélet rekonstrukciójába, melyekkel 
a korábbi szerzőknek még nem volt módjuk számolni. 
Ám ez a kritika belső kritika. A modern liberálisok nem 
okvetlenül értenek egyet azzal, ahogy a felvilágosítók 
a szabadság, egyenlőség, testvériség, jólét, racionalitás 
ideáljairól és ezek egymáshoz való viszonyáról gondol-
kodtak, de ugyanazon ideálokról kívánnak mai tudásunk 
fényében vonzó és koherens képet adni. A marxista kritika 

1  E tanulmány bővebb változata megjelent az Elidegenedés és eman-
cipáció című kötetben. Marosán Bence Péter (szerk.): Elidegene-
dés és emancipáció – Karl Marx és a Gazdasági-fi lozófi ai kéziratok. 
L’Harmatt an, Budapest, 2016, 103–131.
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ezzel szemben külső kritika. Részint azt kívánja bizonyí-
tani, hogy a liberalizmus által helyeselt intézményi rend 
nem teljesíti ígéreteit: valódi szabadságot és jólétet csak 
kevesek számára biztosít. Bár a formális jogegyenlőség 
értelmében egyenlővé teszi a társadalom tagjait, a tény-
leges egyenlőtlenségeket változatlanul – vagy egyenesen 
bővítve – termeli újra. Hogy a liberális álláspont számára 
hogyan lehet – marxista kritikájával is számot vetve – von-
zó és konzisztens értelmezést adni, arról Mi a liberalizmus? 
című tanulmányomban fejtett em ki viszonylag átfogóan és 
rendszeresen a nézeteimet.2 Az itt  következő szöveg úgy is 
olvasható, mint ennek a tanulmánynak a függeléke: arról 
szól, hogy mi teszi fontossá és végső soron mégis tarthatat-
lanná a liberalizmus marxista kritikáját.

1. Bevezetés

A liberalizmus és a marxizmus egymás elméleti és politi-
kai riválisai. Mindkét eszmeáramlat a felvilágosodás ha-
gyományát folytatja, ez közösséget teremt között ük. De 
nem egyformán kapcsolódnak a közös hagyományhoz. 
A liberalizmus azzal az igénnyel lép fel, hogy e tradíció 
legjobb elméleti interpretációját és gyakorlati megvalósí-
tását adja, a marxizmus azzal, hogy kritikailag lebontja és 
új alapokon újjáépíti. 

Az interpretáció is óhatatlanul kritikai természetű, 
hisz utólag olyan tényeket és összefüggéseket is be kell 
vonnia az elmélet rekonstrukciójába, melyekkel a koráb-
bi szerzőknek még nem volt módjuk számolni. Ám ez a 
kritika belső kritika. A modern liberálisok nem okvetlenül 

2  Lásd: Kis János: Mi a liberalizmus? Kalligram, Pozsony, 2014. 
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értenek egyet azzal, ahogy a felvilágosítók a szabadság, 
egyenlőség, testvériség, jólét, racionalitás ideáljairól és 
ezek egymáshoz való viszonyáról gondolkodtak, de ugyan-
azon ideálokról kívánnak mai tudásunk fényében vonzó és 
koherens képet adni. Nem okvetlenül értenek egyet azzal, 
ahogy a felvilágosítók az ideálok által megkívánt intéz-
ményi berendezkedés alapjait részletezték, de ugyanazon 
alapvető intézményekről – az alkotmányosan korlátozott  
képviseleti kormányzatról és a kapitalista piacgazdaságról 
– javasolnak jóval kidolgozott abb és számos tekintetben 
módosított  elgondolást. 

A marxista kritika ezzel szemben külső kritika. Ré-
szint azt kívánja bizonyítani, hogy a liberalizmus által 
helyeselt intézményi rend nem teljesíti ígéreteit: valódi 
szabadságot és jólétet csak kevesek számára biztosít. Bár 
a formális jogegyenlőség értelmében egyenlővé teszi a 
társadalom tagjait, a tényleges egyenlőtlenségeket vál-
tozatlanul – vagy egyenesen bővítve – termeli újra. Nem 
az egyetemes testvériség világát hozza el, hanem olyan 
világot teremt, ahol az egyének önző célok puszta esz-
közeiként kezelik egymást. Nemhogy lehetővé tenné az 
ember racionális uralmát a természeti és társadalmi folya-
matok fölött , őt magát rendeli alá maga teremtett e, de tőle 
idegenné vált, ellenőrzése alól kivont, vakon érvényesülő 
folyamatok uralmának. Elidegenedés-mentes, a szabad-
ságot és jólétet mindenki számára biztosító, testvéries 
társadalom csak úgy lehetséges, ha az emberiség szakít 
a kapitalista demokrácia összes intézményével; ha olyan 
berendezkedést alkot magának, mely nem ismeri sem 
egyfelől a piacot, a magántulajdont, az államot, a jogot, 
sem másfelől ezek előfeltételeit, a társadalom osztályok-
ra tagozódását és az osztálystruktúra mögött  lappangó 
munkamegosztást. 
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Sőt, ennél is többről van szó. A marxista kritika sze-
rint a felvilágosodás és közvetlen örököse, a liberalizmus 
nemcsak az ideálokat jól-rosszul megvalósító társadalmi 
berendezkedésről alkotnak téves képet: magukat az ide-
álokat is szűkkeblűen határozzák meg. Adott nak fogad-
ják el ugyanis, hogy ideális körülmények közt egyén és 
egyén, egyén és társadalom eltérő célokat követnek, hogy 
tehát érdekeik közt elkerülhetetlenek a konfl iktusok. Az 
emberi együtt élés ideálját azonosítják azzal, hogy az óha-
tatlanul újratermelődő érdek-összeütközések során senki 
emberi méltósága nem szenved sérelmet, és a hasonló ér-
dekek hasonló súllyal esnek latba, függetlenül att ól, hogy 
kinek az érdekeiről van szó. Ezek a kívánalmak marxista 
szemszögből nézve csak látszólag univerzális érvényűek, 
valójában nagyon is korlátozott ak: egy bizonyos társadal-
mi rend – a kapitalizmus – sajátos viszonyaihoz és egy 
bizonyos osztály – a burzsoázia – különös érdekeihez 
illeszkednek. Amíg a burzsoázia progresszív történelmi 
szerepet tölt be, a liberalizmus által képviselt elvek és ide-
álok is méltók a támogatásra. Ám – mint minden partiku-
láris osztály – a burzsoázia előbb-utóbb túléli önmagát; 
mihelyt megvalósított a történelmi céljait, lelepleződik 
ezek korlátozott sága, a hátt erükben lappangó osztályel-
fogultság.

A liberálisok viszont a marxizmus ideáljairól igye-
keznek kimutatni, hogy ezek nem hagynak helyet az au-
tonóm egyéni életvezetés számára, a megvalósításukra 
javasolt társadalmi berendezkedésről pedig, hogy téves 
feltevéseken alapul, nem teljesíti a hozzá fűzött  várako-
zásokat, és csak szisztematikus elnyomás segítségével 
tartható fenn.

A liberalizmus és a marxizmus története egyebek 
közt egymással folytatott  polémiáik története. Mindkét 
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féltől elvárható, hogy álljon helyt magáért a vitapartner 
érveivel szemben; mutassa meg, hogy képes magába épí-
teni riválisának igaz és fontos felismeréseit, s hogy amit 
nem tud integrálni, az egyébként sem tartható.

E vitának nem külső szemlélője vagyok; úgy helyes 
tehát, ha – mielőtt  a tárgyra térek – meghatározom a vi-
szonyomat a vitatott  eszmerendszerekhez. Filozófusi pá-
lyafutásomat a múlt század hatvanas éveiben kezdtem az 
akkortájt kibontakozott  szabadságelvű, praxisfi lozófi ai 
marxizmus jegyében.3 Olyan értelmezése volt ez a mar-
xi hagyatéknak, mely – úgy tűnt – egyszerre ad módot 
a szovjet rendszerű szocializmus és a korabeli kapitaliz-
mus radikális bírálatára. A hetvenes évek elején ebből a 
hátt érből elindulva tett em kísérletet barátaimmal, hogy 
a történelmi tapasztalatok és az újabb tudományos ered-
mények fényében újragondoljuk Marx elméletét.4 Ám 
amit kezdetben a marxizmus megújítására tett  kísérlet-
nek véltünk, utóbb az első lépésnek mutatkozott  a mar-
xizmus meghaladása felé. 

A marxista hagyománytól nem egyetlen irányba ve-
zetett  út; a magam részéről a liberalizmus John Rawls 
nyomán kidolgozott , egalitárius értelmezéséhez léptem 

3  Ez a hagyomány hátrahagyott  néhány maradandó művet, me-
lyek közül kiemelkednek Jürgen Habermas korai tanulmá-
nyai (lásd: Jürgen Habermas: Theorie und Praxis. Luchterhand, 
Neuwied-Berlin, 1963.), Leszek Kołakowski kényszerű emigrálá-
sa előtt  keletkezett  esszéi (ezekből reprezentatív válogatást kínál: 
Leszek Kołakowski: Der Mensch ohne Alternative. Piper, München, 
1967.), valamint Márkus György: Marxizmus és antropológia.  Aka-
démiai, Budapest, 1966.

4  Ennek a kísérletnek a terméke lett  az 1970–1972 között  íródott  
mű: Bence György – Kis János – Márkus György: Hogyan lehetsé-
ges kritikai gazdaságtan? T-Twins, Budapest, 1992.
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tovább.5 Hogy a liberális álláspont számára hogyan lehet 
– marxista kritikájával is számot vetve – vonzó és kon-
zisztens értelmezést adni, arról Mi a liberalizmus? című 
tanulmányomban fejtett em ki viszonylag átfogóan és 
rendszeresen a nézeteimet.6 Az itt  következő szöveg úgy 
is olvasható, mint ennek a tanulmánynak a függeléke: 
arról szól, hogy mi teszi fontossá és végső soron mégis 
tarthatatlanná a liberalizmus marxista kritikáját.

Írásom nem a marxizmussal általában, hanem ma-
gával Marxszal, az ő liberalizmuskritikájával foglalkozik. 
Marx gondolkodása bonyolult és szerteágazó; értelmezé-
séhez és bírálatához sokféle vetületben lehet közelíteni. 
A liberalizmushoz való viszonyának szemügyre vétele 
csupán az egyik – ám véleményem szerint különösen ter-
mékeny – megközelítés. 

Első lépésben Marx liberalizmusképét rekonstruá-
lom; ezt a „politikai emancipáció” fogalma köré szervez-
ve tehetjük meg. Majd az „emberi emancipáció” ideálját 
veszem szemügyre. Végül megmutatom, hogy az „embe-
ri emancipáció” marxi eszméjével komoly bajok vannak: 
nem fér össze az egyéniség szabad, autonóm kibontako-
zásával, amit pedig Marx következetesen igenel.

5  Az egalitárius liberalizmus mértékadó fi lozófi ai összefoglalásai: 
John Rawls: A Theory of Justice. Oxford University Press, Oxford, 
1971; Thomas Nagel: „Sexual Perversion.” in: Thomas Nagel: 
Mortal Questions. Cambridge University Press, Cambridge, 1979; 
Thomas Scanlon: What We Owe to Each Other. Belknap, Camb-
ridge–Massachusett s, 1998; Ronald Dworkin: Sovereign Virtue. 
Harvard University Press, Cambridge–Massachusett s, 2000. 
A magam útjáról a szabadságelvű marxizmustól az egalitárius 
liberalizmusig lásd: Kis János: Vannak-e emberi jogaink? Stencil, 
Budapest, 2003, Előszó.

6  Lásd: Kis János: Mi a liberalizmus? Kalligram, Pozsony, 2014. 
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2. Politikai emancipáció

Emancipáción eredetileg a mások hatalma alatt  álló egyén 
teljes jogú, önálló személlyé válását értett ék. A római jog 
a felnőtt é váló gyermek emancipálódásáról – az atyai 
gyámkodás alóli felszabadulásáról –, valamint a rabszol-
gák emancipációjáról beszélt. Az újkorban hátrányos 
megkülönböztetésekkel sújtott  vallási, etnikai, társadalmi 
csoportok egyenjogúsítását jelöljük az emancipáció fogal-
mával. Marxnál a vallási kisebbségek egyenjogúsításának 
összefüggésében jelent meg a terminus, A zsidókérdésről 
című, kétrészes esszében.7 Amit mások – az adott  eset-
ben vitapartnere, az ifj úhegeliánus Bruno Bauer – egy-
szerűen emancipációnak neveznek, azt nevezi itt  Marx 
politikai emancipációnak. A megszorító „politikai” jelző 
használata arra utal, hogy Marx a szokványos értelem-
ben vett  emancipációt nem azonosítja a felszabadulással 
általában, hanem annak korlátozott  válfajaként jellemzi, 
és szembeállítja vele a teljes felszabadulás ideálját, melyet 
az emberi emancipáció fogalmával ír le. 

Mit értsünk pontosan politikai emancipáción? Min-
den állam meghatározza, hogy a fennhatósága alatt  álló 
személyek milyen jogokkal rendelkezhetnek, és egyben 
elosztja ezeket a jogokat. Hierarchikusan szervezett  tár-
sadalomban csak egy viszonylag szűk csoport tagjai él-
vezik a jogok teljességét, a többiek jogai korlátozott ak. Az 
emancipáció a jogfosztás alól mentesít (teljesen vagy rész-
legesen). A liberalizmus által helyeselt eszméje olyan vi-
lágot vetít előre, ahol az állam fennhatóságának alávetett  
minden személy ugyanazokat a jogokat élvezi. Mindenki 

7  Lásd Karl Marx : A zsidókérdésről I–II. in: Marx Engels Művei (a 
továbbiakban MEM)1. Kossuth, Budapest, 1957. 
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teljes jogú polgár, és senki nem több teljes jogú polgárnál: 
a törvény előtt , az állam által elismert jogok alanyaként 
mindenki egyenlő.8 

Ebből a perspektívából nézve nem azonnal világos, 
miért tartja fontosnak Marx az emancipáció programját a 
„politikai” jelzővel megszorítani. Azt írja, hogy a politikai 
emancipáció révén „az ember az állam közegén keresz-
tül, politikailag szabadítja fel magát egy korlát alól”9 – de 
nem úgy van-e, hogy magát az emancipáció által lebon-
tott  korlátot is az állam állított a fel? Nem úgy van-e, hogy 
maga a korlát is az állam közegében emelkedik, hogy 
ezért a korlát ledöntésének is az állam közegében kell 
végbemennie? Marx elgondolását akkor értjük meg, ha 
észrevesszük, hogy szerinte nem így áll a dolog.

Marx abból a fontos felismerésből indul ki, hogy a 
politikai korlátozások csupán törvényes megkötésekkel 
bástyázzák körül a társadalmon belüli létezés tényle-
ges – szociális, gazdasági, vallási – korlátait. Tisztában 
van a törvényes megkötések óriási jelentőségével. Ha 
egy embert a jog mintegy hozzábilincsel hátrányos tár-
sadalmi helyzetéhez, akkor ennek az embernek – hacsak 
nincs olyan szerencséje, hogy kiválthassa magát jogilag 
rögzített  státusából – eleve meghatározott ak az életle-
hetőségei. Jogilag rögzített  státusa egész életére szólóan 
eldönti, hogy milyen foglalkozást űzhet, kivel házasod-
hat, pályázhat-e közhivatalra és így tovább. Ezért a jogi 

8  Ez nem befejezett  ideál: egyre újabb megkülönböztetések tart-
hatatlanságára világíthat rá. Gondoljunk csak a szemünk előtt  
lezajló folyamatra, mely a homoszexualitás dekriminalizálásával 
kezdődött , és ma a melegházasság elismertetéséért vívott  politi-
kai küzdelemmel folytatódik. 

9  Karl Marx: i. m., 355. 
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korlátok alóli felszabadulás – a politikai emancipáció – 
Marx szemében is hatalmas előrelépés. A politikailag 
emancipált ember egyfelől a közélet résztvevőjeként 
egyenjogú polgárrá válik. Másfelől magánéletében törvé-
nyi korlátozások nélkül mozoghat különböző életpályák 
között ; korábban nem ismert tér nyílik meg választásai 
előtt . Jogi tilalmaktól mentesen, joghátrányok vállalása 
nélkül gyakorolhatja vallását, választhat hivatást és így 
tovább. Ahogy A hegeli államjog kritikájában olvashatjuk: 
a modern társadalom viszonyai közt immár „részben vé-
letlenen, részben az egyén munkáján stb. fordul meg az, 
hogy a rendjében [születéskor adott  társadalmi csoportjá-
ban – K. J.] tartja-e magát az egyén vagy sem”.10 

Marx tehát világosan látja, hogy a politikai eman-
cipáció „nagy haladás, nem a végső formája ugyan az 
emberi emancipációnak általában, de a végső formája az 
emberi emancipációnak az eddigi világrenden belül”11. 
Ezt az „eddigi világrenden belüli végső formát” a privát-
szféra és a publikus szféra intézményes szétválasztása 
jellemzi, és Marx is akként írja le: mint polgárok, az egyé-
nek függetlenednek a magánemberi viszonyaikat uraló 
vagyoni, vallási, foglalkozási, műveltségbeli és egyéb 

10  Karl Marx: i. m., 287., vö. A német ideológia megállapításával: a 
modern viszonyok lehetővé teszik „a személyes egyénnek az 
osztályegyénnel szembeni” függetlenedését (Karl Marx és Fried-
rich Engels: A német ideológia. in: MEM 3., Kossuth, Budapest, 
1976, 64.), ami Marx szerint szükséges feltétele az individualitás 
kibontakozásának. A későbbi művek arra is rámutatnak, hogy a 
rendi függőségek felszámolása megnyitja az utat a termelőerők 
korábban nem látott  forradalmasodása, a társadalmi viszonyok 
és az érintkezés – ma úgy mondanánk – globalizálódása előtt , 
amiért Marx fenntartás nélkül lelkesedik. Lásd A Kommunista 
Párt kiáltványát, MEM 4.: 443, 444.

11  Karl Marx: i. m., 358.
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különbségektől, mint magánszemélyek pedig művelődé-
sük, foglalkozásuk megválasztása, vallásuk gyakorlása, 
tulajdonuk gyarapítása során függetlenednek az állam 
beavatkozásaitól. Ám miközben Marx elismeri, hogy a 
két szféra intézményes elválasztása – a liberális prog-
ram egyik központi eleme – történelmi léptékű haladás, 
ugyanakkor mélyen problematikusnak is tartja. 

Részint azért, mert véleménye szerint nem elég radi-
kális; nem megy eléggé messzire. Ha eltörlik a választó-
jogi cenzust, írja példának okáért, ezzel az állam ugyan 
„megszünteti a magántulajdont” mint politikai kategó-
riát, hiszen a tulajdonnal való rendelkezés immár nem 
feltétele a politikai jogok birtoklásának, csakhogy „a ma-
gántulajdon politikai megszüntetése”12 nem jár együtt  a 
magántulajdon tényleges megszüntetésével. A magántu-
lajdon pedig az emberek közti aszimmetrikus viszonyok 
végső alapja. Míg tehát a jogilag formalizált függési mó-
dokat a politikai emancipáció eltörli, a függés tényleges 
– a tulajdonviszonyokhoz kötődő – formáit érintetlenül 
hagyja.13

A marxi kritika ugyanakkor magát az irányt, az 
emancipáció módját is megkérdőjelezi. Arra kívánja fel-
hívni a fi gyelmet, hogy a politikai emancipáció nem egy-
szerűen elmulasztja felszámolni a függés és kiszolgál-
tatott ság hagyományosan ismert tényeinek egy részét: 
új típusú függőségeket és kiszolgáltatott ságokat teremt. 

12  I. m., 356
13  Ezt a gondolatot alaposabban fejti ki az Osztályharcok Franciaor-

szágban című, 1850-ből származó cikksorozat, Karl Marx: Osz-
tályharcok Franciaországban 1848-tól 1850-ig. in: MEM 7. Kos-
suth, Budapest, 1976, 26, 40, 89, 96; lásd még Karl Marx: Louis 
Bonaparte brumaire tizennyolcadikája. in: MEM 8. Kossuth, Bu-
dapest, 1962, 116, 130, 135.
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A magántulajdonhoz visszatérve: Marx nem egyszerűen 
arra gondol, hogy ez a privát és a publikus szféra elvá-
lasztása után is fennmarad. Lényegesnek tartja, hogy ki is 
szabadul a törvényi úton rögzített  személyi függőségek és 
lojalitások szövevényéből, mely gúzsba köti az alárendelt 
személyt, de a fölérendelt személyt is kötelmekkel terheli. 
A politikai emancipáció felbomlasztja a kölcsönös kötele-
zett ségek bonyolult szövedékét. A tulajdonos immár azt 
tesz a tulajdonával, amit jónak lát, a másik ember javával 
egyáltalán nem kell törődnie. A politikai kötött ségektől 
megszabadított  magánszféra szelleme ezért „az önzés 
szférájának, a bellum omnium contra omnes-nek a szelleme”, 
írja Marx.14 „Annak kifejezőjévé lett , hogy az ember külön-
vált a közösségétől, önmagától és a többi embertől”.15 

Igaz, a magánszférában folytatott  életet kiegészíti a 
közügyek tartományában, az államban, „a politikai közös-
ségben való élet, amelyben [az egyén] önmaga előtt  közös-
ségi lénynek számít”.16 Csakhogy ez az „égi” élet merő 
absztrakció; a „földi” életet élő, hús-vér ember a magán-
ember. Hiába emelkedik a bellum omnium contra omnes 
magánvilága fölött  az – elvben – közösségi létezés publi-
kus világa: ezen az úton a privátszféra háborús logikáján 
nem lehet változtatni. Az állam nem veheti fel a harcot 
a polgári társadalom belső megosztott sága és annak kö-
vetkezményei ellen. Részint azért nem, mert a politika 
tartományában felcsillanó „általános érdek” óhatatlanul 
összeütközik a „magánérdekkel”, és ebben a konfl iktus-
ban az általános érdek motiváló ereje elenyésző: a hús-vér 
embert a közérdekkel megütköző magánérdek motiválja. 

14  Karl Marx: i. m., 358.
15  Uo.
16  Uo. 356.
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De a privátszféra megosztott ságát azért sem lehet politi-
kai eszközökkel leküzdeni, mert a publikus szféra puszta 
léte feltételezi a két tartomány elkülönülését, a privát-
szféra pedig az egyéneket egymással szembeállító ma-
gántulajdonon alapul. A modern, elkülönült állam nem 
maradhatna fenn, ha nem ismerné el és nem védené a ma-
gántulajdont, valamint a hozzá kötődő érdekeket. 

Röviden, a két szféra viszonyát a magánszféra uralja, 
a magánszféra embere pedig „a többi embert eszköznek 
tekinti, önmagát eszközzé alacsonyítja le, és idegen erők 
játékszerévé válik”.17 „Idegen erők játékszerévé válik”: 

17  Uo. 356. Az idézett  mondat utolsó tagmondata vezeti be az el-
idegenedés fogalmát; erről a továbbiakban még szó lesz. Az első 
két tagmondat állítása meglepő. Ez Kantra, nevezetesen a kate-
gorikus imperatívusz második formulájára utal („Cselekedj úgy, 
hogy az ember mivoltot saját személyedben, valamint minden-
ki másnak a személyében mindig egyszersmind célként kezeld, 
soha ne pusztán eszköz gyanánt”, Immanuel Kant: Grundlegung 
der Metaphysik der Sitt en. in: Immanuel Kants Schriften. Ausgabe 
der königlichen preußischen Akademie der Wissenschaften, IV.  
W. De Gruyter, Berlin, 1911, 429), és azt veti a polgári társadalom 
emberének szemére, hogy rendre megsérti a benne foglalt köve-
telményt. A kimondatlan hivatkozás Kantra két okból is fi gye-
lemre méltó. Egyrészt, A német ideológia (1845–46) mindenestül 
elveti a kanti etikát: azt állítja, hogy ez úgy, ahogyan van, Né-
metország elmaradott  viszonyainak ad kifejezést. A kötelesség-
teljesítésre irányuló szándék, a puszta jóakarat áll ugyanis a kö-
zéppontjában; szégyenlősen hallgat az erkölcsi indítékok mögött  
lappangó érdekekről – jelesül a burzsoázia érdekeiről –, melyek a 
franciaországi politikai küzdelmekben nyíltan megfogalmazód-
nak. Lásd Karl Marx és Friedrich Engels: i. m., 179–181. Másrészt, 
a Kant-kritika általában is kétségbe vonja az osztályérdektől füg-
getleníthető erkölcsi ítéletalkotás lehetőségét; a morál önálló nor-
matív rendszerként való felfogását Marx általában is hajlamos a 
hamistudat ideológiai megnyilvánulásaként jellemezni. A fenti 
mondat ugyanakkor egy par excellence erkölcsi ítéletet alkalmaz 
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ezen Marx azt érti, hogy a személyes hatalmaktól való 
függés helyét személytelen hatalmaktól való függés ve-
szi át. Az egymást puszta eszközként használó egyének 
olyan folyamatokat hoznak mozgásba, melyeket – kölcsö-
nös elszigeteltségük és szembenállásuk okán – nem ké-
pesek együtt es uralmuk alatt  tartani; ellenkezőleg, ezek 
a folyamatok uralkodnak az ő életük fölött . Ezt nevezi 
Marx, a hegeli fi lozófi ából kölcsönzött  kifejezéssel, elide-
genedésnek.18

Nem arról van szó, mintha Marx ne látná az emberi 
jogok uralomra jutásában rejlő haladást a megelőző világ-
állapotokhoz képest. Azt írja, hogy a polgári társadalmat 
„független egyének” alkotják, „akiknek a viszonya a jog, 

a polgári társadalomra, s a Kantra utaló megfogalmazás nyilván-
valóvá teszi, hogy ezzel maga Marx is tisztában van. Marx kétér-
telmű viszonya a morálhoz külön elemzést kíván, amire itt  nem 
vállalkozhatom. 

18  Az „elidegenedés” fogalmát Marx a modern társadalom jelen-
ségeinek egész bokrára alkalmazza: a munkás elidegenedik a 
munkájától (nem azonosul vele, hanem rákényszerített , idegen 
tevékenységnek érzi, amitől – ha tehetné – szabadulna), elide-
genedik a munka termékétől (nem önmaga megvalósulását látja 
benne, hanem tőle idegen objektumot), elidegenedik a másik em-
bertől, az árucsere résztvevői általában elidegenednek egymás-
tól (nem célnak, hanem önző céljaik puszta eszközének tekintik 
egymást) és így tovább. Ezeket a jelenségeket nem az köti össze, 
hogy valamennyien egy közös defi níció szükséges és elégséges 
feltételeit elégítik ki, hanem egyfelől az ismérveik közti lazább 
rokonság, másfelől a köztük lévő rendszerszerű kapcsolat. Ezt a 
kapcsolatot pedig az emberek által teremtett  viszonyok önálló-
sulása, az egyének és összességük fölött  uralkodó, személytelen 
hatalommá válása teremti meg: ez a magva az elidegenedés mar-
xi elméletének. Ahogy – évtizedekkel később – A tőke fogalmaz: 
„A személyek egymástól való függetlenségét kiegészíti egy min-
den irányú dologi függőség rendszere” (Karl Marx: A tőke I. in: 
MEM 23. Kossuth, Budapest, 1967, 107). 
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ahogyan a rendi és céhtársadalom embereinek viszonya a 
kiváltság volt”.19 Márpedig a jog – az emberi jogok összes-
sége – véget vet a kiváltságok tarka sokféleségének, min-
den egyén számára ugyanazt a státust biztosítja, és nem 
kétséges, hogy Marx szerint ez előrelépés. Ám a „függet-
len egyének” egyszersmind a többi embertől elszigetelt, 
velük szembeállított  egyének. Az emberi jogok az egye-
deire bontott  társadalom tagjait a többi egyed ellen vé-
delmező jogok. „Az úgynevezett  emberi jogok… az önző 
embernek, az embertől és a közösségtől elvált embernek 
a jogai”.20 Nem egyesítik az embert a másik emberrel, ha-
nem annak illetéktelen cselekedeteivel szemben védik. 
Feltételezik, hogy „az ember” általános állapota azonos 
a bellum omnium contra omnes történelmileg létrehozott  ál-
lapotával. Az egyének azért szorulnak rá a jogokra, mert 
a többi egyén és a társadalom egésze az ő szempontjuk-
ból nem más, „mint eredeti önállóságuk korlátozása”,21 
s mivel jogaik épp arra szolgálnak, hogy velük szemben 
mindenki mást korlátozzanak, ezért nem csupán feltéte-
lezik, de egyszersmind fenn is tartják az emberek közti 
„hadiállapotot”. 

Való igaz, Marx nem egyszerűen emberi jogokról, ha-
nem – a francia forradalom nagy emberjogi deklarációi nyo-
mán – az ember és a polgár jogairól beszél, s míg az ember 
jogait a többi egyénnel szüntelen érdekharcban álló egyén 
jogaiként, a polgár jogait a politikai közösségben való rész-
vételt biztosító jogokként írja le: „Ezek… olyan jogok, ame-
lyek csak másokkal való közösségben gyakorolhatók. Tar-
talmuk a közösségben, mégpedig a politikai közösségben, 

19  Karl Marx: i. m., 370.
20  I. m., 365.
21  I. m., 367.
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az államban való részvétel”.22 Csakhogy az emberjogi 
deklarációk a polgár jogait az „úgynevezett  emberi jogok 
fenntartásának puszta eszközévé fokozzák le…, a citoyent 
az önző homme szolgájává nyilvánítják”.23 A polgári társa-
dalom talapzatán emelkedő politikai közösség nem lehet 
valódi közösség Marx szerint, a politikai részvétel a magán-
személyek egymástól való elidegenedésének körülményei 
közt elértéktelenedik. „Végül is az ember mint a polgári 
társadalom tagja számít a tulajdonképpeni embernek…, 
mert ő az ember a maga érzéki, egyéni, legközvetlenebb lé-
tezésében, míg a politikai ember csak az absztrakt, mester-
séges ember, az ember mint allegorikus erkölcsi személy”.24 
Nem véletlen, hogy Marx hol az „homme” és a „citoyen”, 
hol a „bourgeois” és a „citoyen” megkett őződéséről beszél: 
az emberi jogok alanya szerinte nem az ember általában, 
hanem a polgári társadalom viszonyai által meghatározott  
ember; a liberális eszme a burzsoázia különös érdekeit eme-
li általános erkölcsi elvek rangjára.25 Az elidegenedés nem 
csupán személytelen hatalmaknak szolgáltatja ki az egyént; 
egyszersmind el is fedi e kiszolgáltatott ság társadalmi gyö-
kereit. Ez a történelmileg létrejött  világállapot a látszat sze-
rint az ember természetes állapota: „az ember mint a polgári 
társadalom tagja… szükségképpen mint a természetes em-
ber jelenik meg. A droits de l’homme [az ember jogai] mint 
droits naturels [természetes jogok] jelennek meg”.26 Az a 

22  I. m., 364.
23  I. m., 367.
24  I. m., 370.
25  Lásd erről: Karl Marx: A hegeli jogfi lozófi a kritikájához. Beve-

zetés. in: MEM 1. : 387–389. Lásd még a 13. sz. jegyzetet Kant 
etikájának marxi kritikájáról.

26  Uo.
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függetlenség, amit az elidegenedés viszonyai közt az emberi 
jogok hivatott ak biztosítani, úgy jelenik meg, mintha azonos 
volna a kiteljesedett  emberi szabadsággal. 

Most már meg tudjuk mondani, miért van szükség 
Marx szerint egy második, a politikainál mélyebbre hatoló 
emancipációs aktusra. A politikai emancipáció felszámolja 
a függőségek és egyenlőtlenségek hagyományos formáit, 
melyekben a privát és a publikus kötött ségek nem váltak el 
egymástól, ezt azonban a privátszféra és a publikus szféra, 
az homme-szerep és a citoyen-szerep elkülönítése útján való-
sítja meg, ami a magánszemélyek kölcsönös elidegenedésé-
hez vezet: eluralkodik az általános önzés, a személyeknek 
való kiszolgáltatott ság személytelen, „dologi” hatalmaknak 
való kiszolgáltatott sággá alakul át. Az emberi emancipáció 
feladata most már az, hogy véget vessen a politikai emanci-
páció okozta meghasonlásnak és a belőle következő elidege-
nedésnek (anélkül, persze, hogy visszaállítaná a kiváltságok 
tarka sokféleségét és a személyes függőségi láncolatokat). 
„Csak ha a valóságos egyéni ember visszafogadja magába 
az absztrakt állampolgárt és, mint egyéni ember, a maga 
empirikus életében, a maga egyéni munkájában, a maga 
egyéni viszonyai között  nembeli lénnyé [az emberi nem kol-
lektív létezésében közvetlenül részesedő lénnyé – K. J.] vált, 
csak ha az ember a maga ’force propre’-jait [tulajdon erőit] 
társadalmi erőkként ismerte fel és szervezte meg, s ennél-
fogva a társadalmi erőt nem választja el magától a politikai 
erő alakjában, csak akkor valósult meg az emberi emancipá-
ció,” hangzik a végkövetkeztetés.27 

Ezzel elérkeztünk második kérdésünkhöz: miben is 
áll pontosan az emberi emancipáció?

27  I. m., 371.
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3. Emberi emancipáció

Az emberi emancipáció Marx várakozása szerint olyan 
világot teremt, ahol az egyén személyes önmegvalósítása 
közvetlenül egybeesik a közösségben való részvételével. 
Ahogy A német ideológia írja: „Azt, hogy a személyi hatal-
mak… dologi hatalmakká változtak át,… csak azáltal [le-
het ismét megszüntetni], hogy az egyének ezeket a dologi 
hatalmakat megint besorolják maguk alá… Ez a közösség 
nélkül nem lehetséges. Csak a [másokkal való] közösség-
ben [nyeri el minden] egyén az eszközöket ahhoz, hogy 
hajlamait minden irányban kiművelje; csak a közösség-
ben válik tehát lehetővé a személyes szabadság”.28 

A publikus szférára szűkített  politikai közösség is 
valamiféle közösség. Ám ennek az egyének nem indivi-
duális mivoltukban lesznek a tagjaivá, hanem „csupán 
mint átlagegyének”.29 Az emberi emancipáció által meg-
teremtendő közösségben viszont „az egyének mint egyé-
nek vesznek részt”.30 A politikai közösségnek az egyén 
csak a többi egyénnel egyenlő jogok alanyaként lesz a 
tagjává, egyéb tulajdonságai itt  nem jönnek számításba. 

28  Karl Marx és Friedrich Engels: A német ideológia…, id. kiad., 63.
29  I. m., 65.
30  Uo. Hogy ez a gondolat Marx munkásságának egészén végig-

vonul, arról – egyebek közt – A gothati program kritikájának sokat 
idézett  megállapítása tanúskodik: „A jog természete szerint csak 
egyenlő mérce alkalmazásában állhat; de az egyenlőtlen egyé-
nek (és ezek nem volnának különböző egyének, ha egyenlőtle-
nek nem volnának) csak akkor mérhetők egyenlő mércével, ha 
egyenlő szempont alá hozzuk, csak egy meghatározott  oldalról 
ragadjuk meg őket”, nem pedig egyéniségük konkrét sokoldalú-
ságában (Karl Marx: A gothai program kritikája. MEM 19. Kos-
suth, Budapest, 1969, 19).
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A kiteljesedett , emberi közösségbe viszont személyisége 
teljes gazdagságával, megismételhetetlen, másokkal fel-
cserélhetetlen individuumként lép be. 

Ez teszi szabad lénnyé. Marx hangsúlyozott an mást 
ért szabadságon, mint amit az a politikai emancipáció vi-
szonyai közt jelent. A politikai emancipáció – a liberális 
világrend – a szabadságot olyan törvények uralmával 
azonosítja, melyek mindenkit egyformán védenek má-
sok illetéktelen vagy ellenséges beavatkozásaitól, akár 
az állam, akár egy másik egyén legyen a beavatkozó. Ezt 
Marx úgy fejezi ki, hogy az emberek „bizonyos feltételek 
teljesülése esetén zavartalanul örülhetnek a véletlenség-
nek” – „[e]zt a jogot… nevezték eddig személyes szabad-
ságnak”.31 Az így felfogott  – ma azt mondanánk: negatív 
– szabadság az, amit az emberi jogok élvezése biztosít az 
egyén számára. A negatív szabadságra, a másik ember 
agressziójával szembeni védelemre azonban, mint látt uk, 
Marx szerint csupán atomizálódott  társadalomban, a ma-
gánszemélyek közti érdekharcok körülményei közt van 
szükség. A valódi szabadság nem valamitől való, hanem 
valamire irányuló – pozitív – szabadság. 

Miben áll ez a valami? Mindenekelőtt  abban a lehe-
tőségben, hogy az ember kibontakoztassa egyéniségét, 
„minden irányban kiművelje a hajlamait”. A politikai 
emancipáció Marx szerint megteremti az önmegvalósí-
tás igényét – azáltal, hogy az egyént leválasztja rendi és 
más meghatározott ságairól –, de valóra váltására nem ad 
módot: ez csak olyan társadalomban lehetséges, ahol az 
egyes ember nem absztrakt meghatározások hordozója-
ként vesz részt a közösségben, hanem individualitásának 
teljes gazdagságával.

31  Karl Marx és Friedrich Engels: A német ideológia…, id. kiad., 66.
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Van azonban egy további feltétele is az egyéniség sza-
bad kibontakoztatásának: az embereknek ellenőrzésük 
alá kell vonniuk a körülményeket, melyek közt életüket 
alakítják. Az életfeltételek fölött i kontroll a pozitív sza-
badság másik vetülete, és ez a kontroll Marx szerint ismét 
csak a valóságos, emberi közösségben valósulhat meg. 
A magára hagyott  egyén nem lehet úrrá a sorsát alakító 
társadalmi folyamatok fölött , erre az egyének csak együtt  
lehetnek képesek. Ám a polgári társadalom egymástól el-
szigetelt egyénei együtt  sem vonhatják ellenőrzésük alá a 
társadalmi folyamatokat; ahhoz ugyanis kollektív döntés-
hozatalra és cselekvésre volna szükség. Ezért az életfelté-
telek fölött i kontrollt csak a „szabadon egyesült egyének” 
közössége valósíthatja meg: „Éppen az egyéneknek ez az 
egyesülése… helyezi az egyének ellenőrzése alá szabad 
fejlődésük és mozgásuk feltételeit”, írja Marx32, mégpedig 
oly módon, hogy a társadalmi folyamatokat a „szabadon 
egyesült egyének együtt es tervének” rendeli alá.33 

De mi teszi idejétmúltt á a valódi emberi közösség 
megalkotásával a negatív szabadságot, a mások beavat-
kozásával szemben védelmet biztosító jogokat? Marx 
szerint a jogok nyújtott a védelem azért válik feleslegessé, 
mert többé nem lesz konfl iktus egyén és egyén, egyén és 
társadalom érdeke közt: az egyik ember javát ugyanazok 
az interakciók szolgálják, mint a másikét, az egyén javát 
ugyanazok, mint az egész társadalomét.

Ezt a megállapítást nem szabad metaforikusan értel-
meznünk: maga Marx többször is világosan kimondja, hogy 
szó szerint érti. Stirner, írja egy helyütt , „azt hiszi, hogy a 
kommunista társadalomban szó lehet ’kötelességekről’ és 

32  Uo.
33  I. m., 67.
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’érdekekről’, két egymást kiegészítő oldaláról egy olyan 
ellentétnek, amely csupán a burzsoá társadalomhoz tarto-
zik…”.34 Később pedig: „A kommunisták semmiképpen 
nem akarják… a ’magánembert’ az ’általános’, az önfeláldo-
zó ember kedvéért megszüntetni… Tudják, hogy az ellentét 
csak látszólagos, mert az egyik oldalt, az úgynevezett  ’álta-
lánost’ a másik, a magánérdek hozza folytonosan létre…” 
A kommunizmus az ellentét keletkezésének alapjait szá-
molja fel, vele „ez az ellentét, egységével együtt , eltűnik”.35 

A Gazdasági-fi lozófi ai kéziratok egy pontján, a McCulloch-
Prévost-kivonatok közé írt jegyzetekben pedig a következő 
fontos gondolatot találjuk a Say-törvény bírálatába cso-
magolva. Say híres törvénye azon a megállapításon ala-
pul, hogy az összes kereslet egybeesik az összes kínálatt al; 
egyenlőségük nem esetleges tény, hanem szükségszerű, 
matematikai azonosság. Innen következnék, hogy általános 
túltermelés nem lehetséges: ha a piac elégtelen keresletet tá-
maszt az egyik termékcsoport iránt, akkor a kereslethiányt 
kiegyenlíti valamilyen másik termékcsoport iránt mutatko-
zó túlkereslet. A Kéziratokban Marx másképpen érvel a Say-
törvény ellen, mint későbbi műveiben. Nem vitatja, hogy ez 
bizonyos feltételek között  megállja a helyét. Hangsúlyozza 
azonban, hogy a feltételek, melyek igazzá teszik, csak a ma-
gántulajdonon alapuló piacgazdaság felszámolása útján 
teremthetők meg. A Say-törvény, olvassuk a Kéziratokban, 
„csak akkor érzéki, valóságos igazság, ha az egyiknek és a 
másiknak az érdeke, valamint a társadalomnak és az egyes-
nek az érdeke azonos”36, s ezért csak „az egyesült egyének” 

34  I. m., 196.
35  I. m., 231.
36  Karl Marx: Gazdasági-fi lozófi ai kéziratok 1844-ből. in: MEM 42. 

Kossuth, Budapest, 1981, 150.
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közösségének eljövetelével teljesülhet. A szöveg így 
folytatódik ugyanis: „[A]kkor a társadalom egyetlen sze-
mélynek tekinthető… amit itt  veszít, azt ott  megnyeri”.37 
Ahhoz tehát, hogy a Say-törvény teljesüljön, az összes 
nyereség és az összes veszteség egybevetésének aggály-
talan eredményt kell hoznia, mintha egyetlen személy 
nyereségeinek és veszteségeinek az egybevetéséről vol-
na szó. Csakhogy a magántulajdonú piacgazdaságban 
a társadalom tagjait érdekkonfl iktusok állítják szembe 
egymással és a társadalom egészével. Ami az egész tár-
sadalom szintjén nyereség, az egyének egy része szá-
mára veszteség; ami az egyik egyén számára nyereség, 
a másik egyén számára veszteség. Kizárólag az emberi 
emancipáció által teremtett  világról mondható el, hogy 
itt  az összes nyereség és az összes veszteség mérlege 
pontos és igaz képet ad ki az előnyök és hátrányok meg-
oszlásáról. Az érdekek általános egybeesése folytán ez 
a mérleg azonos lesz bármely egyén nyereségeinek és 
veszteségeinek a mérlegével; ugyanígy az egyik egyén 
nyereségeinek és veszteségeinek a mérlege azonos lesz 
bármely másik egyén nyereségeinek és veszteségeinek 
a mérlegével.

Az emberi emancipáció ily módon körvonalazott  
elgondolása két kérdést vet föl. Először: vonzó ideált 
testesít-e meg az érdekek általános egybeesése, mely fe-
leslegessé teszi az egyén érdekeit védelmező jogokat? 
Másodszor: működőképes-e a kommunizmus Marx által 
vázolt berendezkedése, s ha igen, képes-e a kívánatosnak 
vélt egybeesést biztosítani? Ebben az írásban csak az első 
kérdéssel foglalkozom.

37  Uo.
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4. Mi a baj az emberi emancipáció ideáljával?

Hogyan kell az érdekek általános egybeesését elképzel-
nünk? Első közelítésben célszerű abból kiindulni, hogy 
Marx szerint az érdekkonfl iktusok az osztálytársadal-
mak velejárói; az egyik ember érdekeit az állítja szembe 
a másik ember érdekeivel, az egyén érdekeit a közösség 
érdekeivel, hogy a társadalom egymással kibékíthetetlen 
harcban álló osztályokra bomlik, és minden tagját beso-
rolja az osztályok valamelyikébe. Ha tehát az osztályok 
megszűnnek, eltűnnek a versengő osztályérdekek s velük 
az egyének és csoportjaik közti érdekkonfl iktusok is.

Ez azonban nem lehet a teljes magyarázat. Az osztály-
viszonyok kétségkívül érdekkonfl iktusok forrásai, és ha 
ideiglenesen elfogadjuk Marx vélekedését, mely szerint 
modern – nagy lélekszámú, technikailag fejlett , urbanizált 
és iskolázott  – társadalmak osztály nélküli társadalmakká 
válhatnak, akkor valóban elmondhatjuk, hogy az osztály-
viszonyokon alapuló érdekkonfl iktusok kiküszöbölődhetnek 
az emberiség életéből. De ez még nem jelentené minden 
konfl iktus maradéktalan kiküszöbölődését. Az emberi 
együtt élést konfl iktustípusok sokasága jellemzi a legsze-
mélyesebb viszonyoktól a tágabb – de nem okvetlenül 
osztályalapú – viszonyokig. Marx elgondolása tehát csak 
akkor lehet értelmes, ha feltételezzük, hogy az osztály-
viszonyok felszámolása az összes többi emberi viszonyt 
mentesíti az érdekek konfl iktusától. S valóban, amikor 
Marx az emberi emancipációról ír, ilyesvalamire utal. Arra 
tehát, hogy a privát és a publikus közti hasadás visszavé-
tele minden emberi viszonyt átalakít: az ember számára 
maga „a másik ember mint ember szükséglett é” válik.38 

38  I. m., 68.
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Ahogy a Kéziratok egy másik helyén írja: „Ha az embert 
mint embert és viszonyát mint emberi viszonyt előfeltéte-
lezed, akkor szeretetet csak szeretetért cserélhetsz ki, bizal-
mat csak bizalomért, stb.”39 

Semmi kétség: azokban a viszonyokban, melyekben 
„szeretet szeretetért” cserélnek, másfajta csere zajlik, mint 
az árutulajdonosok közti tranzakciókban. A különbség 
elemzésére mindjárt rátérek. Szeretném azonban előre 
bocsátani: aki szerint a társadalmi viszonyok a kölcsönös 
szeretet viszonyaivá fognak átalakulni, annak meg kell 
válaszolnia két nehéz kérdést. Először, kívánatos-e, hogy 
a szeretett eli viszonyok az érdekkülönbségeket kizáró, 
teljes eggyé olvadásra vezessenek? Másodszor: lehetsé-
ges-e, kívánatos-e, hogy a társadalmi viszonyok általában 
– nemcsak a meghitt  viszonyok, de a szélesebb társada-
lom anonim viszonyai is – a „szeretetet szeretetért” lo-
gikája szerint szerveződjenek? Ezekre a kérdésekre kicsit 
később térek rá. Itt  azzal kezdeném, hogy megpróbálom 
pontosabb fogalmakkal leírni az emberek közti viszo-
nyok Marx által kilátásba helyezett  paradigmaváltását.

Maga Marx poétikus fordulatokkal érzékelteti, hogy 
mire gondol; nincsenek fogalmi eszközei elgondolá-
sának pontosabb kifejtéséhez. Ehhez az egyéni javak 
(individual goods), a közjavak (public goods) és a kö-
zösségi javak (communal goods) fogalmainak világos 

39  I. m., 98. Vö. Adam Smith híres fordulatának („Nem a hentes, a 
serfőző, vagy a pék jóindulatától reméljük vacsoránkat, hanem 
att ól, hogy tekintett el vannak az önérdekükre”, in: Adam Smith: 
A nemzetek gazdagsága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959, 2. fej.) 
marxi kritikájával: Smith szerint „[m]ás embereknél nem az em-
berségükhöz, hanem egoizmusukhoz fordulunk; soha nem a mi 
szükségleteinkről, hanem mindig az ő előnyükről beszélünk ne-
kik.” (GFK: 89., lásd még: 92.)
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megkülönböztetésére lett  volna szüksége, amit a korabeli 
tudomány nem bocsátott  a rendelkezésére. 

Egyéni javak azok a jószágok, melyeket az egyén 
maga fogyaszt és a saját költségére szerez be. A közjava-
kat általában több ember együtt működése állítja elő, de 
fogyasztásukból az egyén akkor sem zárható ki, ha az elő-
állítási költségekhez nem járul hozzá. A közjavak fogal-
ma nem tartalmazza, hogy az egyén a maga részét nem 
a többiektől függetlenül fogyasztaná, és ezen a ponton 
válnak el a közösségi javak a puszta közjavaktól. Közös-
ségi javaknak olyan jószágokat nevezhetünk, melyekből 
másokkal együtt  részesülünk, és amelyeknek az élvezése 
nem független att ól, hogy közösen részesülünk belőlük. 

A tömegközlekedés közjószág, de nem közösségi jó-
szág: a villamoson általában másokkal együtt  utazom, de 
úti célomat akkor is meg tudom valósítani, ha én vagyok 
az egyedüli utas. Ezzel szemben a beszélgetés, a vita, a 
kamarazenélés, a társasjáték, a barátság, az életközösség, 
az egyesületi élet és még sok minden más közösségi jó-
szág: csak másokkal együtt  élvezhető, és minden résztve-
vő öröméből levon, ha a másiknak nem okoz ugyanúgy 
örömet.40 Kényszeres nagybeszélők élvezhetik a beszél-
getési helyzetet úgy is, persze, hogy oda se fi gyelnek a 
beszélgetőtársra, aki esetleg halálosan unatkozik, de ők 
nem a beszélgetés közösségi javát élvezik, hanem az egy-
oldalú szövegelés egyéni javát, ami torz viszony a beszél-
getés gyakorlatához. Még csak nem is pusztán arról van 
szó, hogy mindenki abban a tudatban és azzal a feltétel-
lel élvezi a közösségi javakból való részesedését, hogy 

40  A fenti distinkciókhoz lásd: Jeremy Waldron: „Can Communal 
Goods Be Human Rights?”. in: Jeremy Waldron: Liberal Rights.  
Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
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mások ugyanígy élvezik a magukét: ennek a résztvevők 
körében köztudott nak kell lennie, azaz mindenkinek tud-
nia kell, hogy a többiek is ebben a tudatban és ezzel a 
feltétellel élvezik a részesedésüket. Ez a refl exív viszony 
teszi a résztvevőket közösséggé, és ez változtatja át a köz-
jószágot közösségi jószággá.41

Az emberi együtt élésben mind az egyéni javaknak, 
mind a közjavaknak, mind pedig a közösségi javaknak 
megvan a maguk szerepe. A liberális világrendben – a ka-
pitalista demokráciákban – is helye van mindháromnak; 
a közösségi javaknak is. A társadalomkritika felvetheti, 
hogy világunkban a közösségi javak szerepe sajnálatosan 
csekély. Vizsgálhatja, minek kellene a fennálló intézmé-
nyi rendben változnia ahhoz, hogy nagyobb legyen. Marx 
elgondolása azonban nem több közösségi jószágot felté-
telez, hanem a közösségi javak kizárólagosságát. Azt felté-
telezi, hogy az emberi emancipáció az egyéni javak és a 
közjavak összességét közösségi javakká alakítja át.

Ha homályosan is, munkáiban erre, ilyesmire célzott . 
Vagy mégsem? Értelmezésemnek látszólag ellentmond, 
hogy a Kéziratok egy pontján így ír: „A társadalmi tevé-
kenység és a társadalmi élvezet semmiképpen sem csak-
is egy közvetlenül közösségi tevékenység és közvetlenül 
közösségi élvezet formájában egzisztál”.42 Ám a „közvet-
lenül” megszorításnak itt  lényeges szerepe van. Mint a 
gondolatmenet vége felé világossá válik, Marx arra gon-
dol, hogy a „szabadon egyesült egyének” világában még 
a közvetlenül nem közösségi tevékenység vagy élvezet 
is érdemben közösségivé válik: „A szükséglet vagy az 

41  Lásd: Thomas Nagel: „Sexual Perversion.” in: Thomas Nagel: 
Mortal Questions. Cambridge University Press, Cambridge, 1979. 

42  Karl Marx: Gazdasági-fi lozófi ai kéziratok 1844-ből…, id. kiad., 70.
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élvezet… elvesztett e egoisztikus természetét, a természet 
pedig puszta hasznosságát, mivel a haszon emberi ha-
szonná vált”.43

E kissé talán homályos megállapítás tartalmát rész-
letesen kifejti a James Mill-kivonatok közé beszúrt, 
hosszabb szöveghely: „Tegyük fel, hogy mint emberek 
termeltünk: Termelésében mindegyikünk kett ősen ige-
nelte önmagát és a másikat. Akkor én 1. termelésemben 
tárgyiasított am egyéniségemet, annak sajátosságát, és 
ezért mind a tevékenység alatt  egyéni életnyilvánítást 
élveztem, mind a tárgy szemlélésében azt az egyéni örö-
möt, hogy személyiségemet tárgyi, érzékileg szemlélhető 
és ezért minden kétség felett  álló hatalomnak tudom. 2. 
Abban, hogy termékemet te élvezed vagy te használod, 
megvan közvetlenül az én élvezetem egyrészt abban a 
tudatban, hogy munkámban emberi szükségletet elégí-
tett em ki, másrészt hogy az emberi lényt tárgyiasított am 
és ennélfogva egy másik emberi lény szükséglete számá-
ra megszereztem megfelelő tárgyát, 3. hogy számodra a 
közvetítő voltam közted és az emberi nem között , tehát te 
magad saját lényed kiegészítésének és önmagad szüksé-
ges részének tudsz és érzel engem, tehát mind gondolko-
dásodban, mind szeretetedben igazolva tudom magamat, 
4. az én egyéni életnyilvánításomban közvetlenül meg-
teremtett em a te életnyilvánításodat, tehát az én egyéni 
tevékenységemben közvetlenül igazoltam és megvalósí-
tott am az én igazi lényemet, az én emberi lényemet, az én 
közösségemet”.44 

A kérdés tehát ez: joggal feltételezi-e Marx, hogy 
az emberi emancipáció nyomán megvalósul az érdekek 

43  I. m., 72.
44  I. m., 147.



61

A közösség ideálja Marxnál és a liberálisoknál

teljes egybeesése? Vegyünk szemügyre egy olyan vi-
szonyt, mely kétségkívül akkor teljesedik ki, ha szeretetet 
adnak szeretetért, bizalmat bizalomért: egy életközösség 
két tagjának viszonyát. Tegyük fel, hogy ez a viszony 
egy osztály nélküli társadalom hátt ere előtt  bontakozik 
ki: osztályalapú konfl iktusok tehát semmi módon nem 
állnak a két ember közé. Egyikük mikrobiológus, és vá-
ratlan ajánlatot kap: bekapcsolódhat annak a laboratóri-
umnak a munkájába, mely kutatási témájában a legjobb 
a világon. Csakhogy a laboratórium egy távoli városban 
működik. Másikuk viszont zenész, első hegedűs egy ki-
váló zenekarban, melynek székhelye a jelenlegi lakóhe-
lyükön van (a laboratórium közelében nincs zenekar). 
Vagy szétválnak, vagy elköltöznek, vagy maradnak. 
Mindkett en azzal vesztenék a legtöbbet, ha el kellene 
válniuk; érdekük ennyiben konvergál. De nem válik azo-
nossá. A mikrobiológus számára rosszabb volna, ha azon 
az áron maradnának együtt , hogy lemond álmai kutató 
intézetéről, a zenész számára viszont az volna rosszabb, 
ha a koncertezést kellene feladnia. Ez valódi, súlyos ér-
dek-összeütközés.45

Marx talán azt felelné, hogy a „szabadon egyesült 
egyének” világában senki sem lesz egyetlen hivatáshoz 
hozzákötve, hiszen megszűnik a munkamegosztás, az 
egyén könnyedén fog mozogni a különböző társadalmi 
tevékenységek között . De biztos-e, hogy kíván is élni a 
lehetőséggel? Az emberi önmegvalósítás – Marx egyik 
központi normatív gondolata – magában foglalja, hogy 

45  Lásd: Samuel Scheffl  er: „The Practice of Equality.” in: Carina 
Fourie – Fabian Schuppert – Ivo Wallimann-Helmer (eds.): Social 
Equality: On What It Means to be Equals. Oxford University Press, 
Oxford, 2015.
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az egyén a saját életét éli, maga választja meg a tevékeny-
ségi körét, att ól függően, hogy milyen célok izgatják, mi 
felel meg a hajlamainak, mivel tud azonosulni, mitől vár-
ja személyisége kiteljesedését. A példabeli mikrobiológus 
és hegedűs már rátalált a hivatásra, melyben ott hon érzi 
magát. Köztük teljes érdekazonosság csak azon az áron 
jöhet létre, hogy személyes terveik feladása nem számít 
áldozatnak. Ha pedig elfogadjuk, hogy ez nem áldozat, 
akkor lemondtunk az önmegvalósítás marxi ideáljáról. 
Ha viszont ragaszkodunk az emberi önmegvalósítás mar-
xi ideáljához, akkor az érdekek teljes egybeesését nem te-
kinthetjük vonzó ideálnak.

Folytassuk tovább a példát! Tegyük fel, hogy az em-
berpár így vagy úgy együtt  marad, közösen folytatják az 
életüket. A közös életnek nyilvánvalóan része, hogy a 
szabad idejük nagy részét együtt  töltik: kölcsönös élve-
zetet merítenek abból, hogy a másik is élvezi az együtt lé-
tet, ezt tudják is egymásról; ez a tudás magasabb szintre 
emeli kölcsönös élvezetüket, fenntartja és megerősíti a 
köztük lévő páros közösséget. Ez még nem jelenti, hogy 
ma este ugyanazt szeretnék együtt  csinálni. Egyikük mo-
ziba menne, a másik étt erembe. Mindkett ejüknek jobb, 
ha együtt  mennek vagy moziba vagy vacsorázni, mint ha 
külön töltik az estéjüket. Ha azonban a mozit választják, 
a közös vacsorára vágyónak kevésbé lesz jó, mint ha az 
étt ermet választanák, és megfordítva. A társas élet min-
dennapjait ilyen – nem súlyos, de valódi – érdek-összeüt-
közések sokasága szegélyezi. Autonóm életet élő egyének 
közt mindennaposak az érdekkonfl iktusok.

Most pedig képzeljük el azt az esetet, hogy egyikük 
ki nem állhatja a másik legközelebbi barátját, a másiknak 
pedig az ő legkedvesebb barátjából van elege. Mindkett en 
kategorikusan elzárkóznak att ól, hogy a társuk barátjával 
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találkozzanak. Ha mindkett ejük számára fontos, hogy 
a páros együtt élés mellett  a barátságait is ápolja, akkor 
be kell látni: időről időre külön kell válniuk, hogy ki-ki 
együtt  lehessen a barátjával. A baráti kapcsolatok ápolá-
sa olyan terület tehát, melyet el kell választaniuk közös 
életüktől. 

Ha megállapításaink igazak az intim közösségek 
esetében, akkor óhatatlanul igazak a társadalom egészét 
átfogó, anonim közösségek esetében is. Az emberi együtt -
élés semmilyen szinten nem válik mentessé az érdekek 
összeütközésétől – hacsak nem olyan világban gondolko-
dunk, mely nem engedi meg az egyéneknek, hogy a saját 
elgondolásuk és vágyaik szerint alakítsák az életüket. Ez 
természetesen az elválasztás gyakorlatairól is elmondha-
tó. Ha igaz, hogy még az intim közösségeknek is szüksé-
gük van rájuk, akkor még inkább igaz, hogy szükség van 
rájuk a társadalom egészét átfogó, anonim közösségek 
szintjén. Egyebek közt éppen azért szükségesek, hogy 
egyáltalán lehetségesek legyenek intim kisközösségek. 
Két ember csak úgy élheti a saját közös életét, ha van egy 
szféra, melyen belül nem kell a tágabb közösséggel meg-
osztaniuk a mérlegelés és döntés jogát, hanem egyedül 
őket illeti meg ez a jog. Mi több, zavartalan és bensőséges 
együtt élésükhöz arra is szükség van, hogy senki illeték-
telenül ne hallgathassa ki, ne kaphassa lencsevégre, amit 
ebben a szférában beszélnek és tesznek. 

Általánosabban fogalmazva: az értelmes és gazdag 
emberi életnek szükséges feltétele, hogy az egyén sokféle 
viszonyban vehessen részt, sokféle közösségnek lehessen 
a tagja: az ott hon intim közösségétől a baráti, munkatársi, 
kulturális és más közösségeken át a tágabb társadalmat 
átfogó, anonim közösségig. Szükséges feltétel továbbá, 
hogy szabadon mozoghasson közösségei közt – abban 
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az értelemben is, hogy kiléphessen egy közösségből, ha 
már nem azonosul vele, de abban az értelemben is, hogy 
minden közösségben annak belső normái szerint vehes-
sen részt, hogy az adott  közösség tagjaként ne kénysze-
rüljön más közösségek külső normáinak alávetni magát. 
Mind az ember előtt  nyitva álló közösségek sokféleségé-
re, mind a köztük való közlekedés szabadságára szükség 
van ahhoz, amit Marx úgy fogalmazott  meg, hogy az 
egyén „hajlamait minden irányban kiműveli”, mi pedig 
úgy mondanánk, hogy autonóm életet él. Az egyén auto-
nómiájának vége, ha bármely közösség totálisan magába 
szippantja, ha elvágja a lehetőségtől, hogy egyidejűleg 
más közösségeknek is tagja lehessen, vagy ha dominálja a 
többi közösségben zajló életét – egyszóval, ha megfosztja 
a lehetőségtől, hogy megkülönböztesse magát, és elkülö-
nült érdekei legyenek.46 

S még nem beszéltünk arról, hogy az egyének nem 
okvetlenül értenek egyet abban: kinek milyen érdeke va-
lódi érdek, mely érdekek érdemelnek elismerést, és az 
elismerésre méltó érdekek milyen súlyúak. Nézetkülönb-
ségeik részint azzal függnek össze, hogy nem egyformák 
a tapasztalataik: minél távolabb áll tőlem egy ember, 
annál kevesebbet tudok az életformájáról, a látásmód-
járól, igényei természetéről; annál nagyobb erőfeszítést 
kíván tőlem, hogy érdekeiről tárgyilagos képet alkossak. 
Részint arról van szó, hogy az emberek rövidlátásból, 
tájékozatlanságból, a logikus gondolkodásra való képes-
ségük fogyatékosságai okán tévesen értékelhetik a saját 

46  Ma sem ismerek jobb elemzést a totális közösség autonómia-
pusztító jellemzőiről, mint amit Erving Goff man adott  Asylums 
című könyvében. Lásd: Erving Goff man: Asylums. Anchor Books, 
New York, 1961.
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érdekeiket és (vagy) mások érdekeit. De arról is szó van, 
hogy a modern társadalmak tagjait széles körű és mély, 
világnézeti gyökerű különbségek osztják meg – egyebek 
közt – az olyan kérdésekben, mint hogy mi az értelmes 
élet, milyen a jó társadalom, milyen közösségi célokat ér-
demes kitűzni, hogyan lenne jó alakítani az egyének és 
különböző szintű közösségeik viszonyát. Ezek a nézetkü-
lönbségek nem hagyják érintetlenül az emberek felfogá-
sát arról, hogy kinek milyen érdekei vannak, hogy mely 
érdekek fontosabbak, és melyek kevésbé azok, és hogyan 
kell a versengő érdekek konfl iktusait rendezni. Az ér-
dekekről alkotott  elgondolások összeütközése maga is 
érdekkonfl iktusok forrása: mindenkinek érdeke fűződik 
a saját meggyőződése szerint kívánatos rendezés felülke-
rekedéséhez.47

Marx sehol nem veti fel a kérdést, hogy a kommuniz-
musban lesznek-e ilyen mély, tartós, megosztó nézetkülönb-
ségek, de ha felvetett e volna, csak két válasz között  lehetett  
volna választania: vagy abból indult volna ki, hogy lesznek, 
vagy abból, hogy nem lesznek. De akár így, akár úgy vála-
szol, mindenképpen oda kellett  volna jutnia, hogy a kom-
munizmusról alkotott  elgondolása nem tartható. Tegyük fel, 

47  Nem arról van szó, mintha minden nézetkülönbség maradandó 
volna, és mélyen megosztaná az együtt  élő embereket. Lényeges-
nek tűnő nézetkülönbségek az idő múlásával – részben a tapasz-
talatok halmozódása, részben nyilvános vita eredményeként – el-
halványulhatnak. Azonban nincs okunk feltételezni, hogy nem 
keletkeznek újak. Az sem zárható ki, hogy a vita ne csökkent-
se, hanem növelje a nézetek közti távolságot (világossá teheti a 
résztvevők számára, amit korábban nem ismertek fel, hogy az 
álláspontjuk közti ellentét mennyire éles és nehezen feloldható). 
Végezetül, vannak világnézeti kérdések, melyek évezredek óta 
mélyen megosztják az embereket, anélkül, hogy folytonos vitatá-
suk az álláspontok közeledéséhez vezetett  volna.
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álláspontjának az a válasz felel meg, hogy az osztály nélküli 
társadalom viszonyai közt minden ilyen nézetkülönbség 
eltűnik (ő maga valószínűleg erre hajlott  volna). Akkor ér-
velésünk arra a konklúzióra vezet, mely szerint általános 
egyetértés lesz abban, hogy az értelmes élet sokféle, nyi-
tott  közösségi együtt élési forma egyidejű létezését kívánja 
meg. Ha ezt Marx elfogadja, akkor azt is el kell fogadnia, 
hogy a kommunizmusról alkotott  elgondolása alkalmatlan 
az értelmes élet ideáljának megvalósítására. Ha nem fogad-
ja el, akkor az értelmes élet mibenlétére vonatkozó nézetei 
tarthatatlanok, és a kommunizmusra vonatkozó feltevései 
ezért bizonyulnak elfogadhatatlannak. Tegyük most fel, 
hogy Marx álláspontja inkább azt a választ támogatja, mely 
szerint a mély, tartós és megosztó nézetkülönbségek a kom-
munizmusban is fennmaradnak. Ha ezt elismeri, akkor el-
gondolása ezért válik tarthatatlanná.

Összegezve: az emberi emancipáció marxi elgondo-
lása nem egyeztethető össze az autonóm egyének alkott a 
közösségek természetére vonatkozó általános tudásunk-
kal. Olyan modern, nagy lélekszámú, anonim társadalom 
még az osztályok megszűnésének valószerűtlen feltevé-
sei közt sem lehetséges, mely egyszerre biztosítaná tagjai 
számára az autonóm, értelmes és gazdag élet lehetőségét, 
és ugyanakkor mentes volna az emberek közti konfl iktu-
sok sokaságától. Ha pedig így van, akkor az emberi vi-
szonyok „társadalmiasulásának” marxi ideálja nem olyan 
ideál, melynek a megvalósítására érdemes volna töreked-
ni. Erre is alkalmazható Rawls híres tézise a klasszikus 
utilitarizmusról: „Az utilitarizmus nem veszi komolyan 
a személyek különállását”, állítja Rawls,48 és az embe-

48  John Rawls: A Theory of Justice. Oxford University Press, Oxford, 
1971, 27.
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ri emancipáció marxi elgondolása sem veszi komolyan, 
hogy az egyének a saját életüket élik, és ezért a társada-
lom ideális körülmények közt sem – sőt, ott  a legkevésbé 
– tekinthető „egyetlen személynek”, aki „amit itt  veszít, 
azt ott  megnyeri”. 

A politikai emancipáció marxi kritikája fi gyelemre 
méltó elemeket tartalmaz, egészében mégis elhibázott , 
mert ellenpárja, melynek a szemszögéből megfogalmazó-
dik, nem kínál elfogadható – vonzó és koherens – alterna-
tívát a felvilágosodás erkölcsi és társadalmi eszményei-
nek liberális újrafogalmazásaival szemben.
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Soós Amália 

Tanulmányomban főleg kortárs olasz fi lozófusok munkái 
nyomán arra próbálok rákérdezni, hogy milyen értelmezé-
sei vannak a 20. század politikai fi lozófi ájában a liberaliz-
musnak? Milyen viszony van a „lokális konstrukciók” (ke-
resztény liberalizmus, liberális szocializmus stb.) és a tiszta 
liberalizmus között ? Nem utolsósorban arra a kérdésre is 
megpróbálok választ adni, hogy melyek lehetnek a mai eu-
rópai viszonyok között  a liberalizmus esélyei, üzenetei. 

A híres olasz politikafi lozófus, Norberto Bobbio, az 
1986-ban megjelent Liberalismo e democrazia c. művében 
felhívja a fi gyelmünket a liberalizmusnak egy, az elmé-
let és gyakorlat viszonyát érintő, igen fontos sajátos-
ságára. Idézem: „Amíg a történeti fejlődés egy kezdeti 
szolgai helyzett ől vezet el a szabadság különböző terei-
nek a szubjektumok általi elfoglalása felé, egy fokozatos 
felszabadulás folyamatán keresztül, addig a doktrína a 
fordított  utat járja be, amennyiben kiindulópontja egy 
kezdeti szabadságállapot hipotézise, és amennyiben 
csakis az ember természetszerűen szabad felfogásából 
jut el a politikai közösség mint korlátolt szuverenitással 
rendelkező közösség megalkotásához. A doktrína, eb-
ben az esetben a természetjogok doktrínája, lényegében 
megfordítja a történelmi folyamat menetét, alapként, te-
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hát prius-ként az elejére helyezve azt, ami történetileg 
éppen következmény, azaz posterius.”1 

Tanulmányom címét részben e rövid idézetben is 
világosan kifejtett  gondolat inspirálta, miszerint a libera-
lizmusnak (mint az egyéni szabadságjogokat bármilyen 
közösségi formának, bármilyen organicizmus fölé helye-
ző tiszta doktrínának) van valamilyen utópikus „magja”, 
amelynek következtében gyakorlatba ültetése nehéz, vagy 
bizonyos esetekben akár lehetetlen. Azt igyekszem meg-
mutatni, hogy a liberalizmus 20. századi kritikai meg-
közelítéseiben milyen értelmet nyer a „liberális utópia” 
megnevezés, illetve ennek a használata milyen módon 
kapcsolódik össze a különféle társadalmi valóságok elem-
zésével. Eszmefutt atásom végén arra is kísérletet teszek, 
hogy választ adjak a kérdésre: van-e még értelme a mai 
európai szociális-politikai viszonyok között  a liberalizmus 
doktrínájára hivatkozni? Rögtön itt  meg kell jegyeznünk 
azonban, hogy nem szabad elsiklanunk afölött  sem, hogy 
– történetileg tekintve –, az állam fogalmának az állam-
polgár felől való megközelítése és problematizálása nem 
lett  volna lehetséges ezen individualista kiindulópont nél-
kül. Giuseppe Bedeschi fi lozófi atörténész az államfejlődés 
történetében a liberalizmus individualista nézőpontjának 
megjelenését kopernikuszi fordulatnak nevezi, amely nél-
kül az állam értelmezése csakis az uralkodó nézőpontjából 
lehetséges, és nem tükrözheti az alatt valók perspektíváját.2  

A liberális utópia egy másik szempontból való meg-
közelítése jelenik meg Slavoj Žižeknél, a Liberális utópia II. 

1  Norberto Bobbio: Liberalismo e democrazia. Franco Angeli, Milano, 
1986, 10–11. (Saját fordítás, S. A.)

2  Ennek a gondolatmenetnek alaposabb kifejtését lásd: Giuseppe 
Bedeschi: Storia del pensiero liberale, Laterza, Roma–Bari, 1992, 8–9.
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részében, amelynek címe Az ördögök népének piacmechaniz-
musa. Ezt a tanulmányt azért tartom fontosnak megemlíte-
ni, mert rámutat a liberalizmus „alapvető paradoxonára”, 
amely az emberi természet alapvetően jó mivoltának erköl-
csi posztulátuma és a szabad piac dinamikája között  feszül. 
A liberális utópiának ebből a szempontból való megközelíté-
se a szerző által megadott  utópiameghatározások mindegyi-
kében értelmet nyer. Eltérően az előbb említett  értelmezés-
től, amely a liberalizmus utópiajellegét ennek individualista 
lényegéből vezeti le, szembeállítva azt az organicizmus 
bármilyen formáival, Žižek az egyéni önzés, a közösség 
és a piac dinamikájában ragadja meg az utópiát. E ponton 
Kantnak Az örök békében kifejtett , a köztársasággal kapcso-
latos álláspontjára utal, miszerint „Sokan úgy tartják, hogy 
az [a köztársaság – a ford. megjegyzése] csak az angyalok 
állama lehetne, mert az emberek önző hajlamaikkal alkal-
matlanok rá, hogy ily fölséges alkotmánnyal megférjenek. 
Ám itt  a természet siet az észben gyökeredző és oly szent, 
de a gyakorlatban tehetetlen akarat segedelmére, éspedig 
épp amaz önző hajlamokkal, olyképp, hogy már csupán 
az állam jó szervezetén múlik (ez pedig hatalmukban áll az 
embereknek) azok erőit úgy fordítani egymás ellen, hogy az 
egyik a többit romboló hatásában megakassza vagy meg is 
szüntesse, hogy tehát az eredmény az ész hatására akképp 
üssön ki, mintha még csak nem is léteznének ilyesfajta erők, 
s így az ember ha nem is mindjárt erkölcsileg jó emberré, 
de legalább jó polgárrá kényszerüljön lenni. Az államalkotás 
feladványa, ha ez bántóan hangzik is, még az ördögök népe 
számára is megoldható feladvány…”3 A modern liberális 

3  Immanuel Kant: Az örök békéről. in: Immanuel Kant: Történet-
fi lozófi ai írások. Ford. Mesterházi Miklós. Ictus Kiadó, Gödöllő, 
1995–1997, 284. 
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demokráciában és piacgazdaságban a tanulmány szerző-
je többféle utópiát vél felfedezni. Amint írja, „A »regulatív 
eszme«, amely napjaink globális liberális igazságának alap-
ja, nem csak arról szól, hogy közzétegyük az összes múltbéli 
kollektív bűnt (vagyis mindent, ami mai mintáink szerint 
annak számít). Magába foglalja a politikailag korrekt utó-
piát, amelyben a múltbéli kollektív bűntények áldozatait 
„kárpótolják”, pénzzel vagy törvényhozással (milliárd dol-
lárokat fi zetve az amerikai négereknek a rabszolgatartás 
következményeként stb.). Ez a valódi utópia, az elképzelés, 
hogy egy jogrendszer megfi zethet alapító bűneiért, ezzel 
visszamenőleg megtisztítva magát tőlük, és visszanyerheti 
ártatlanságát. Az út végén az emberiség ökológiai utópiája 
áll, amelyben az emberiség teljes mértékben visszafi zetheti 
adósságát a Természetnek, minden múltbéli kiaknázásért.”4 

Harmadik szempontként röviden fel szeretném 
idézni Michel Onfray Contre-histoire de la philosophie 5. 
kötetében kifejtett  álláspontját, amely szerint a liberális 
doktrína paradoxona abból származik, hogy a libera-
lizmus ugyanolyan mértékben gyökerezik a keresztény 
teleológiában, amilyen mértékben megfeledkezik róla 
vagy mellőzi a szentírási felebaráti szeretet etikáját. 
Onfray sajátos iróniával kifejtett  kritikája főképpen az 
utilitarista liberalizmus ellen szól, a szabad piac logikája 
ellen. Érvei meglehetősen közhelyszerűek, a minden-
napi gondolkodásban is gyakran találkozunk az eff éle 
ellenvetésekkel, hogy tudniillik, ebben a konstrukci-
óban az általános jólét a kevesek gazdagságát jelenti a 
többség elszegényedésével szemben, a piac sajátos me-
chanizmusainak megfelelően. Onfray megfogalmazásá-
ban „a liberális utilitarizmus kéz a kézben jár az etikai 

4  Slavoj Žižek: Liberális utópia, II. rész, htt p://www.adatt ar.vmmi.org 
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cinizmussal”.5 Álláspontját alátámasztandó, Onfray 
Bernard de Mandeville ismert fabuláját idézi és magya-
rázza, a „Személyes bűn–közjó” ( The Fable of the Bees: 
or, Private Vices, Public Benefi ts) c. fabulát, amelynek 
címmondata, mondanivalója egyébként Žižek fent em-
lített  kritikájában is megtalálta a helyét. Egészen rövi-
den fogalmazva ennek a fabulának az a mondanivalója, 
hogy a mindenki számára legnagyobb jó fenntartásához, 
a társadalom egészének jólétéhez a bűnök és a gaztett ek 
gyökeresen hozzátartoznak, az erény pedig a nemzetek/
közösségek „eltűnéséhez” vezet. A társadalmi jólétet 
és gazdagságot (a közös boldogság forrásait) nem az 
erény, hanem a bűn, a korrupció generálja. Onfray a li-
berális utilitarizmus szabad piacát, természetes rendjét, 
láthatatlan vezérlőjét, valamint a nemzetek jólétének a 
legfőbb jóval való azonosítását mind egy utópikus teleo-
lógia részeinek tekinti, amely álláspontja szerint ugyan-
olyan veszélyes, mint az emberi emancipációt megvaló-
sító proletariátus gondolata.

Negyedszerre: hadd vázoljuk röviden a liberális 
utópiának Furio Diaz által kifejtett  értelmét (a Laterza 
kiadónál 1995-ben megjelent L’utopia liberale kötet alap-
ján). A könyv első fejezetében Diaz leszögezi, hogy mit 
kell gondolatmenetében „utópia” alatt  értenünk. Az 
utópia kétféle értelmét taglalja: elsődleges értelemben 
egy olyan diskurzusról van szó, amely egy gyökeresen 
„más” társadalmat vagy „várost” (citt à) képzel el és il-
lusztrál, egy olyan berendezkedést, amely előfeltevései-
ben, működésében, céljaiban teljesen eltér minden olyan 
társadalmi rendtől, amely létezik vagy létezett  valaha. Az 

5  Michel Onfray: O contraistorie a fi losofi ei, 5. kötet. Eudemonismul 
social. Polirom, Iași, 2010, 13. (Saját fordítás, S. A.)
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ilyen utópiák szerzői közé sorolja Diaz Platónt, Thomas 
Morust, Campanellát, Bacont stb. A szó másik értelmé-
ben relatív utópiákról beszél, ilyen utópiák szerzőit látja 
Diaz a francia felvilágosodás képviselőiben: Prévostban, 
Montesquieu-ben, Diderot-ban, Voltaire-ben, Rousseau-
ban. Relatív értelmében az utópia olyan diskurzust jelöl, 
amely használja ugyan az imaginárius valóságot, beépíti 
ezt a teoretikus elemzésbe, de úgy értelmezi, mint va-
lami ténylegesen megvalósíthatót. Liberális utópiáról, 
mint ahogyan szocialista utópiáról is, csakis ebben a 
második értelemben beszélhetünk, szögezi le a szerző. 
„Soha senkinek nem fordult vagy nem fordulhatna meg 
a fejében, hogy elkülönítsen egy társadalmat, amit csak 
a szabadság tesz mássá. Ez (a szabadság) mindig többé-
kevésbé úgy jelentkezett , mint egy megelőző társadalmi 
valóság fejlődése, megújulása, kiteljesítése.”6 A liberaliz-
muselméletek tehát mindig valami meglévő társadalmi 
valósághoz kötődnek, erre építenek a másság megmuta-
tásában, az utópia nem valami világtól elrugaszkodott  
teóriát jelöl. Művének első felében Diaz hosszasan elemzi 
Tocqueville liberalizmusát, különös tekintett el a szabad-
ság és az egyenlőség fogalmi antinómiájára. Diaz sze-
rint Tocqueville kísérlete arra, hogy e kett őt szintézissé 
gyúrja, életműve egészének a perspektívájában mégsem 
sikerült, hiszen a specifi kus történelmi-forradalmi hely-
zetek őt is „egyre konzervatívabb nézetek, bizonyos érte-
lemben reakcionárius nézetek felé sodorták.”7 Figyelem-
re méltó tehát a szabadság és egyenlőség között  feszülő 
ellentét, amely ellentét dinamikájában mindig inkább az 

6  Furio Diaz: L’utopia liberale. Laterza, Roma–Bari, 1995, 13. (Saját 
fordítás, S. A.)

7  Uo. 50. 



74

Soós Amália 

egyik és kevésbé a másik kerülhet előtérbe. Azt is mond-
hatnánk, a kett ő összebékítésének kísérlete megérthető a 
történelmi helyzetből (a feudalizmussal szemben a tör-
vény előtt i egyenlőséget és a jogállam hatalom-megosz-
tását tematizáló nézetekből), ám teoretikus szempontból 
az egyéni szabadságból nem vezethető le az egyenlőség-
fogalom teljes spektruma (kivéve a szabadságjogok tekin-
tetében vett  egyenlőséget). Diaz meglátásom szerint azért 
elemzi olyan hosszasan az említett  fogalmak viszonyát, 
mert nemcsak történeti, hanem a kortárs politikai viszo-
nyok szempontjából is érdekli az ellentét. A mű második 
felében ugyanis éppen a jobboldali és baloldali elméletek 
viszonyáról van szó, pontosabban arról a törekvésről, 
hogy a kortárs politikai elméleteket, a politika publicisz-
tikai megközelítéseit, meghatározásait visszavezesse a 
csupasz, egyszerű motívumokra, amelyek mellett  inkább 
történelmileg, mintsem fogalmilag lehetne érvelni. Érde-
mesnek tartom kiemelni, hogy ebben a részben hivatko-
zás történik Salvatore Veca elméletére, amely a baloldali 
és általában a liberális-demokratikus politikai „napirend” 
perspektíváit problematizálja. Veca elmélete abból a felis-
merésből indul ki, hogy a „baloldali” nem egyenértékű a 
szocializmussal, mert ez utóbbi a politikai cselekvés újra-
fogalmazásainak, példáinak sokféleségében, visszakerül 
a módszerek és intézkedések változó mezejére. Azaz, a 
szocializmus nem a baloldali politikai és morális érté-
keket konstituáló állandó princípium, hanem a változó 
szférájához tartozik. Tocqueville és Veca elméleteinek fel-
idézésével Furio Diaz eléri annak a bemutatását, ahogyan 
az individualista és közösségelvű elméletekben egyaránt 
egy, a másik irányába való elmozdulás egyre inkább ér-
zékelhető, miközben az utópia (mint egy kívánatos tár-
sadalmi rend felfogása) is áthelyeződik. Már Tocqueville 
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fi lozófi ai meglátásainak elemzésében rámutat arra, hogy 
az egyenlőségnek Tocqueville műveiben jól elhatárolt, vi-
lágos hagyományos értelme van (politikai és társadalmi 
érték), ergo, nem a meghatározás ad okot a többféle értel-
mezésre, hanem annak nehézsége, hogy hol lehet ezt az 
egyenlőséget a gyakorlatban, azaz a politikai, szociális és 
gazdasági szférában megragadni, elhelyezni. 

A fentebb kiemelt, a liberális utópiával foglalkozó 
értelmezések természetesen különböző ideológiai állás-
pontokról fogalmazódnak meg. Nem célom itt  szerzőik 
részletes politikai-ideológiai hátt erének részletezése. 
Amit általuk illusztrálni próbáltam, az a liberalizmus 
sokféle értelmezési lehetősége, amely kirajzolja a doktrí-
na és a gyakorlat változásait. Különösen a 20. században 
a liberalizmus képviselői egyre komplexebb történelmi-
társadalmi problémákkal kerülnek szembe, amelyekre 
a választ vagy megoldást semmilyen tiszta doktrínában 
nem lehet megtalálni. (Ez egyébként már J. S. Mill szá-
mára világossá vált). Úgy tűnhet tehát, hogy valamiféle 
lokális „konstrukciókra” van szükség, amelyek elméleti-
leg fenntarthatják azt a „csipetnyi utópiát”, amely min-
den társadalmi ideológiában tulajdonképpen benne van, 
de mindeközben reális gyakorlati megoldásokat is jelen-
tenek. Nemcsak a liberalizmus, hanem a baloldali ideo-
lógiák is arra kényszerülnek, hogy újraértelmezzék saját 
perspektíváikat, esetleg „szövetségre lépjenek” a jobb-
oldali elméletekkel. Ilyen konstrukciók, a liberalizmus 
specifi kus válfajai alakultak ki a 20. századi Európában a 
szociál-liberalizmus vagy liberális szocializmus, illetve a 
keresztény liberalizmus formáiban. 

A liberális szocializmus legnagyobb olasz teore-
tikusának Carlo Rosselli számít, bár az elődök közt 
ott  vannak Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero 
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Gobett i, illetve a Giustizia e Liberta kezdeményezői, Gui-
do Calogero és Aldo Capitini is. Viszont Rosselli az, 
aki elsőnek használta együtt  a két fogalmat, és akinek 
nevéhez a liberális szocializmus programszerű megfo-
galmazása is fűződik. 1929-es Socialismo liberale c. főmű-
vében Rosselli 13 pontra elosztva rögzített e a liberális 
szocializmus alaptételeit. Kiindulópontja a szocializmus 
újfajta értelmezése, miszerint ez elsősorban morális 
forradalmat jelent, és csak másodlagosan jelöl „anyagi 
változást”. Több pontban is kitért a marxizmus és szo-
cializmus viszonyára, kijelentve, hogy a kett ő között  
nincs szükségszerű kapcsolat. Mi több, a szocializmus 
a demokrácia nélkül nem más, mint a diktatúra aka-
rása. Rosselli szerint a szocializmus, mint a többségi, 
szegény, elnyomott , kizsákmányolt rétegek zászlósa, 
a “liberalizmus örököse”.8 Elméleti szempontból talán 
a legfontosabb tétele a szabadsággal kapcsolatos. Pa-
rafrázisban így hangzik: a szabadság, mind az egyén, 

8  Eredeti megfogalmazásban a kifejtés így hangzik: “Il problema 
consiste piutt osto nel rendere esplicito ciò che è implicito, di 
liberarsi di troppi residui che ancora gravano sulla ideologia, 
di avere il coraggio di chiamare le cose col loro vero nome. 
Neomarxismo revisionista e prassi operaia sono la faccia teorica 
e la faccia pratica di una nuova concezione socialista liberale 
in cui i problemi di giustizia sociale e di vita associata possono 
e debbono porsi sullo stesso piano di quelli di libertà e di 
vita individuale. Il socialismo deve tendere a farsi liberale e il 
liberalismo a sostanziarsi di lott a proletaria. Non si può essere 
liberali senza aderire att ivamente alla causa dei lavoratori; e non 
si serve effi  cacemente la causa del lavoro senza fare i conti con la 
fi losofi a del mondo moderno, fondata sull’idea di svolgimento 
per via di contrasti eternamente superantisi, nei quali celasi 
appunto il succo della posizione liberale.” in: Carlo Rosselli: 
Socialismo liberale. Einaudi, Torino, 1997, 124, htt p://www.
liberliber.it/libri/licenze/. 
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mind pedig a közösség morális életének szükségszerű 
feltétele, a szocializmus legfőbb célja és leghatékonyabb 
eszköze. Ugyancsak fontos a konkrét társadalmi hely-
zetre referáló tétele, amely szerint kevés, ám világos 
gondolatra, ötletre van szükség, új emberekre, és főként 
a konkrét problémákra való odafi gyelésre. Nem utolsó-
sorban jelentős az a tétele is, amely a társadalmi sokfé-
leség elismerését posztulálja: a 13. pontban kimondja, 
hogy abszurd a tömegek ekkora mozgására ráerőltetni 
egy egyetlen/egységes fi lozófi át, gondolkodási sémát, 
intellektuális modellt. Az aktuális társadalmi kihívások 
tehát azok, amelyek megfogalmazzák a teória változá-
sának igényét és kijelölik a változtatás irányát. Ezért 
írja Rosselli a fent idézett  helyen, hogy nem lehet libe-
rálisnak lenni anélkül, hogy aktívan a munkások ügyé-
hez csatlakoznánk, és nem szolgálhatjuk hatékonyan a 
munka ügyét, ha nem vetünk számot a modern világ 
fi lozófi ájával. Rosselli expliciten megfogalmazza, hogy 
az európai szociáldemokrácia egy megújult liberaliz-
mus irányába mozog. Megmarad belőle a harc az egyéni 
és a politikai szabadságért, a szavazati és lelkiismereti 
szabadságért, míg a messianisztikus, fi nalista aspektu-
sok másodlagos szerepet kapnak. A tökéletes, teljesen 
szabad és egyenlő emberekből álló, osztályok, harc és 
állam nélküli társadalom ideálja egyre inkább átalakul 
egy olyan határérték-ideállá, amely nem önmagában 
véve érvényes, hanem inkább mint a szellem ingere, 
lángja.9 Rosselli szerint a liberális szocializmus nem arra 

9  „L’ideale di una società perfett a di liberi e di eguali, senza classi, 
senza lott a, senza Stato, si trasforma ogni giorno di piú in un 
ideale limite che vale non in sé, quanto come stimolo e fuoco 
dello spirito.” in: Carlo Rosselli: i. m., 125. 
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törekszik, hogy új terminológiai kiindulópontot teremt-
sen az elméleti meghatározások számára, csupán arról 
van szó, hogy megpróbálta a szocialista mozgalmat ere-
deti princípiumaihoz, eredeti történelmi és pszicholó-
giai alapjaihoz visszavezetni. Csak annak bizonyítását 
tűzte ki célul, hogy a szocializmus végső elemzésében 
nem más, mint a szabadság fi lozófi ája. 

Egy másik lokális, főként olaszországi példa a ke-
resztény liberalizmus esete. Ez kevésbé volt elterjedt, 
mint az előző, és jórészt csak a katolikus egyház intéz-
ményi politikájára vonatkozott , annyit jelentett , hogy a 
katolikus egyház vezető értelmisége liberálisnak vallott a 
magát. De a keresztény liberalizmusnak ezt megelőző-
en, már a 19. században voltak képviselői, elég csak Ro-
bert de Lamennais-re gondolnunk. A liberális ideológia 
egyházon belüli képviselői, szemben a szigorú, doktri-
ner értelmezéseket szorgalmazó többséggel, elfogadták 
a lelkiismereti szabadságot, a szabad társulás jogát, a 
szabad sajtó jogát, sőt, mi több, egyház és állam szétvá-
lását, azaz a vallási szempontból semleges állam gon-
dolatát. A keresztény liberálisok politikai és intézményi 
szempontból belátt ák a parlamentáris demokrácia és a 
kereszténység összeférhetőségét, de gazdasági-társa-
dalmi szempontból nem tudták kezelni az új társadalmi 
osztály, a proletariátus ügyét. A munkásvilág elvárásait 
csak egy második lépésben sikerült részlegesen beépíte-
ni az elméleti diskurzusba, ám ezzel a keresztény libe-
ralizmus át is alakult keresztény-szocializmussá, avagy 
kereszténydemokráciává. 

Amint már említett em, a keresztény liberalizmus 
társadalmi hatása sokkal kevésbé volt jelentős, mint a 
szociálliberalizmusé, elemzésünk szempontjából még-
is fontosnak tartom, hiszen ebben is a liberalizmusnak 
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valamilyen más alapokról induló intézményi/politikai 
keretek között  való túléléséről van szó. 

Hogy mai szempontból miért lehet fontos mindaz, 
amit a fentebb bemutatott  liberalizmuskritikákban és az 
ezekre alapozó gyakorlati társadalmi berendezkedések-
ben megragadhatunk? Azt hiszem, el kell fogadnunk, 
amit Diaz elméletének bemutatásában már előbb kiemel-
tünk, éspedig azt, hogy a szabadság fi lozófi ája mindig 
valamilyen aktuális társadalmi és politikai helyzethez vi-
szonyulva lehet igazán értékes. Más szóval azt is mond-
hatnánk, elsődlegesen egy meglévő helyzet korrigálására 
kell törekednie. Az alapvető szabadságjogok megterem-
tése vagy fenntartása mindig valamilyen specifi kus tár-
sadalomhoz kötődik, még akkor is, ha elméletileg egyete-
mes jogokra referál. A 20. századi (és nem csak) liberális 
szerzők mindegyike jól látt a az elmélet és gyakorlat kö-
zött i megfeleltetés relativitását. Elég csak John Gray vagy 
Pierre Manent liberalizmusról írott  elemzéseire hivatkoz-
nunk. John Graynél olvashatjuk, hogy „az összes nagy 
liberális gondolkodó arra törekedett , hogy az egyéni sza-
badság iránti elkötelezett sége számára olyan megalapo-
zást találjon, mely nem pusztán lokálisan, hanem elvileg 
egyetemesen érvényes.”10 Ezen megalapozásokat elemez-
ve Gray hosszasan beszél a természetjogi megalapozá-
sokról, a kanti transzcendentális érvről, az utilitarista 
álláspontokról, továbbá a negatív és pozitív szabadság ér-
telmezéseiről. Mindenik megközelítésben van olyan felté-
tel, ami nehezen tartható a 20. századi technológiai fejlő-
désnek és bármilyen természeti teleológia elutasításának 
a fi gyelembe vételével. Gray szerint „a liberalizmusnak 
mint a modern kor politikai elméletének nincsenek meg 

10  John Gray: Liberalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1996, 69. 
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az eszközei ahhoz, hogy megbirkózzon a posztmodern 
kor dilemmáival. A liberalizmus a modern kor politikai 
elmélete volt, részben azért, mert arra a világnézeti sok-
színűségre válaszul született  meg, mely a modern kor 
kezdetén a reformáció és a vallásháborúk során kialakult, 
részben pedig azért, mert egyik változata volt a modern 
kor lelkesítő programjának, a felvilágosodás tervének 
(…). A világnézetek sokfélesége, mely a modern kor ele-
jén életre hívta a liberalizmust, nem szűnt meg; a felvilá-
gosodás terve viszont, mely lelkesített e és fenntartott a a 
liberalizmust, ma már pusztán holt betű.”11 Ha a libera-
lizmus mint egyetemesen érvényes elvekre építő politikai 
rendszer nem is éli túl intellektuális alapjainak összeom-
lását, ami tovább él ma is, az, Gray szóhasználatával élve, 
a liberális probléma. Maga a szerző a liberális politikai 
elmélet helyett  egy posztliberális politikai elmélet kidol-
gozását szorgalmazza, amely elmélet esélyes lehet arra, 
hogy megmentse mindazt, ami a liberális gondolkodás-
ban és gyakorlatban értékes. Ezen sikerének viszont ára 
van, ez pedig arra vonatkozik, hogy a mai liberális kul-
túráknak fel kell adniuk az univerzális érvényesség iránti 
igényüket. Szembe kell nézniük az emberi természet és 
az emberi társadalmak/kultúrák sokféleségével, el kell 
fogadniuk a pluralizmus reális problémáját, és meg kell 
találniuk annak a módját, hogy hogyan lehet békében élni 
más, nem liberális politikai gyakorlatokkal, kultúrákkal.12

Amit John Gray a liberális gondolkodás történeti 
fejlődésének elemzésében problematizál, azt lényegében 
a fent említett  lokális konstrukciók példája már jelez-
te. Rosselli idézett  művében a problémának nincs ilyen 

11  Uo. 121.
12  Uo. 136. 
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alapos teoretikus levezetése, viszont a felismerés, misze-
rint a liberalizmusnak szövetségre kell lépnie más ideo-
lógiai meglátásokkal, már benne van a liberális szocializ-
mus megalapozásában. 

Napjainkban sokféle kontextusban tevődik fel a 
kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán még liberalizmusról 
beszélni, van-e még liberális állami berendezkedés? Azt 
hiszem, a Gray által adott  válaszban világosan benne 
van, amit magam is gondolok, jelesül, hogy még abban 
az esetben is, ha lemondunk az egyetemesség igényéről, 
illetve csakis lokális konstrukcióként, pl. bizonyos in-
tézményekben élő gyakorlatként tudjuk a liberalizmust 
megtartani, az, amit megmentünk belőle, többet ér annál, 
amiről le kell mondani. 
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A menekültkrízis kontextusában egyre többet hallani a 
nemzetről, nemzetiségről, a haza és a hazai kultúráról, 
az „európai” kultúráról és vallásról, mint olyan hagyo-
mányokról, amelyek specifi kusan európaiak, és amelyek 
nemcsak specifi kusan európai hagyományok, hanem spe-
cifi kusan európai társadalmi szervezőelvek is. Tovább-
menve egyre inkább hallani lehet olyan hangokat, hogy 
mindössze ezek az európai értékek és hagyományok, és 
bármi, ami szemben áll ezekkel, az nem csak elvetendő, 
hanem „modern”, „liberális” „trend”, sőt, „elfajzás.” Fel-
vetésem ezért az, hogy a nemzetellenesség, az ateizmus, 
a mindenféle államkritikai és egyenesen államellenes att i-
tűd legalább annyira régiek és legalább annyira hozzátar-
toznak Európa eszmetörténeti szövetéhez, mint mindaz, 
amit ma igen szakmaiatlanul „hagyománynak” nevezünk. 
A „hagyomány” szó manapság annyira terhes mindenfé-
le ideológiai torzulástól és szociológiai félreértéstől, hogy 
nehéz elképzelni, hogy egyebet is jelenthet, mint nemzetet, 
vallást, főleg kereszténységet és a legszűkebben, legalap-
talanabbul defi niált politikai közösséget.
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Bevezető

Noha nyomokban, fű alatt  már néhány évvel korábban is, 
igazából az utóbbi évtizedben fi gyelhető meg a minden-
féle nemzeti politizálás és ideológia egyre fokozott abb 
reneszánsza. Viták tárgya, hogy mennyiben legitim és 
releváns ez a fajta politika, akár az emberiség egész törté-
nelmét, akár a modern Európa kontextusában nézve. Túl-
menve az olyan nevetséges kijelentéseken, melyek szerint 
a „haza” az állam első formája,1 nem fogom részletekbe 
menően elemezni sem ezen politikák, sem ezen ideológi-
ák, sem a hozzájuk köthető vagy belőlük következő jelen-
ségek összefüggéseit, ugyanis nem ez az írásom tárgya, 
vagy legalábbis elsődleges témája.

Ugyanakkor ezzel a reneszánsszal egy időben nem 
véletlenül reneszánszát éli ennek az ellentéteinek a táma-
dása, démonizálása, delegitimálása. Annak ellenére, hogy 
a nemzeti és az ezzel szemben álló politikák „küzdelme”, 
mint látni fogjuk, nem új dolog, talán soha nem öltött  ide-
ológiai szinten olyan mindent megsemmisítő, már-már 
apokaliptikus formát, mint az utóbbi évtizedben, különö-
sen a nemzeti oldalon. A menekültkrízis körül kialakult 
viták tekintetében egyre többször kerül terítékre a nézet 
miszerint a nemzet, nemzetiség, a haza és a hazai kultúra, 
az „európai” kultúra és vallás (érdekes módon csak a ke-
reszténység, mintha nem volna más európai vallás), mint 
olyan hagyományok, amelyek specifi kusan európaiak, és 
amelyek nem csak specifi kusan európai hagyományok, 
hanem specifi kusan európai társadalmi szervezőelvek is. 
Ezenkívül egyre inkább úgy állítódik be, hogy mindössze 

1  Alfredo Oriani: Az eszmék forradalma. Gede Testvérek, Budapest, 
2001, 169. 
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ezek az európai értékek és hagyományok, és bármi, ami 
kiesik ezek halmazából, az nem csak elvetendő, hanem 
„modern”, „liberális” „trend”, sőt, „elfajzás.” 

Az én felvetésem pontosan az, hogy a nemzetellenes-
ség, az ateizmus, a mindenféle államkritikai és egyenesen 
államellenes att itűd legalább annyira régiek és legalább 
annyira hozzátartoznak Európa eszmetörténeti szöveté-
hez, mint mindaz, amit ma igen szakmaiatlanul „hagyo-
mánynak” nevezünk. A „hagyomány” szó manapság 
annyira terhes mindenféle ideológiai torzulástól és szoci-
ológiai félreértéstől, hogy nehéz elképzelni, hogy egyebet 
is jelenthet, mint nemzetet, vallást, főleg kereszténységet 
és a legszűkebben, legalaptalanabbul defi niált politikai 
közösséget, mely politika közösségnek ráadásul többfé-
le megjelenési formája lehet a nemzeten kívül, például 
a nemzet hierarchikus szervezeti elvével szembenálló 
különböző horizontális politikai közösségi formák. Írá-
somban előbb néhány kulcsfogalmat fogok részletezni, 
amelyek tisztázása megkerülhetetlen a témám kapcsán, 
valamint egy rövid kortörténelmi átt ekintést fogok adni, 
amiből láthatóvá válik, hogy miért lényeges, hogy mind-
az, amit ma hagyománynak nevezünk már az ókorban 
Európa kultúrájának nem csak szerves, de távolról sem 
megsemmisítendőnek tartott  része.

Írásom a preszókratikus természetfi lozófusok, a szo-
fi sták, valamint a szókratikus iskolák közül a künikusok 
ezzel kapcsolatos nézeteit fogja ismertetni. Noha ebben 
a témában is szinte megkerülhetetlen Szókratész alakja, 
egész egyszerűen olyan mértékben meghosszabbítaná az 
írást az ő gondolkodásának kivesézése, valamint minden-
nek a szókratikus probléma szemszögéből való elkerül-
hetetlen megközelítése is, ami túllépné egy tanulmány 
kereteit. Ennek tekintetében Szókratészt annyiban fogom 
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említeni, amennyiben abszolút elkerülhetetlen, egyéb-
ként maximum utalásszinten érintjük.

Kulcsfogalmak

Mindenekelőtt  a legfontosabb, hogy az olyan szavaink, 
mint a politika, közösség (különösen a philia értelmében), 
ateizmus és így tovább, noha valóban ókori görög erede-
tűek, a legtöbb esetben vagy most, vagy anno többletér-
telemmel rendelkeztek egymáshoz képest, a kulturális 
miliőnek megfelelően, amelyben kialakultak. Ezeket az 
eredeti értelmüket jelzem is és a különbségekre is helyt 
kerítek.

Az első és legfontosabb kulcsfogalom a kozmopoli-
tizmus, amelyet a mai nemzeti diskurzus amolyan mo-
dern divatnak állít be. A szó az ógörög κοσμοπολιτεσ-
ből származik: κοσμοσ + πολιτεσ, kosmos + polites és 
egyre bővülve világpolgárt, a kozmosz polgárát, a léte-
zés polgárát jelenti. A kozmopolitizmus mai formájá-
nak meghatározása a következő: „Egy globális politika, 
amely egyrészt egy közös politikai megnyilvánulás által 
létrehozott  közösséget vetít előre minden egyes ember 
között  az egész bolygóra értve, másrészt pedig úgy tartja, 
hogy ez a közösségi szerveződés etikailag és szerkezeti-
leg mindenik más közösség felé emelkedik.”2 A kozmo-
politizmus mint politikai att itűd első megfogalmazása 
az ókori künikus fi lozófi a méltán legismertebb fi lozó-
fusához, Szinópei Diogenészhez kötődik. Diogenészt a 
különböző fennmaradt anekdotákban különböző okok 

2  Paul James: Globalization and Politics. Vol 4. Political Philosophies of the 
Global. Sage Publications, London, 2014, X. (Saját fordítás, I. A. Á.)
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miatt  elűzték Szinopé szülővárosából, amely a mai Tö-
rökország területén található. Athéni polgárok, amikor 
megkérdezték, hogy mely állam polgára, ő mindössze 
annyit válaszolt, hogy ő bizony „kosmopolites”, vagyis 
világpolgár, a kozmosz polgára.3 A gondolat a maga ko-
rában elképesztően forradalminak számított , ugyanis ak-
koriban a politikai közösségnek mindössze három szintje, 
formája létezett . Először is az adott  polisz határai, tehát 
például Athén és Spárta közösségei. Másodszor az adott  
régió határai, tehát például az att ikai és peloponnészoszi 
félszigetek közösségei. Végül pedig a kulturális határok, 
tehát a már akkoriban megkritizált „görögség” vs. „bar-
bárok” ellentét, amellyel, mint pánhellénizmussal alább  
bővebben is foglalkozunk.

A kozmopolitizmus azonban számos okból kifolyólag 
elválaszthatatlan a másik kritikusai által csupán modern 
trendnek beállított  jelenséggel, az ateizmussal. Az ateizmus 
szó szintén az ógörög ἄθεος szóból származik, amely θεος 
szó fosztóképzővel ellátott  formája és azt jelenti, hogy „iste-
nek nélkül”, az, aki elveti az istenek létezését. Ez az att itűd 
végigkíséri az ókori görög fi lozófi a egészét a preszókratikus 
természetfi lozófusoktól kezdődően a szofi stákon és adott  
vélemények szerint Szókratészon keresztül egészen a 
künikusokig és sztoikusokig.4 A kozmopolitizmus és az 

3  Robin Hard: Diogenes the cynic: sayings and anecdotes, with other 
popular moralists. Oxford University Press, Oxford, 2012, 3–4, il-
letve 12.

4  John Dillon – Tania Gergel: The Greek Sophists. Penguin Classics, 
London, 2003; Robin Hard: i. m.; William Keith Chambers 
Guthrie: A history of Greek philosophy. Volume I. The earlier 
presocratics and the Pythagoreans, Cambridge University 
Press, London, 1962; William Keith Chambers Guthrie: A history 
of Greek philosophy. Volume II. The presocratic tradition from 
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ateizmus összefüggése pedig az, hogy már ezek a gondol-
kodók felismerik, hogy akárcsak a „nemzeti jelleg” vagy 
„nemzeti karakterológia”, a vallásos adoráció formái is 
mindössze helyi specifi kumok, míg az ezekkel szembenálló 
természeti jelenségek univerzálisak. Ennek fi lozófi ai kiküsz-
öbölésére vezetik be a természetjog és szokásjog különbsé-
gét, amely az egyik legfontosabb kulcsfogalompár és alább 
bővebben is érinteni fogjuk. A fentebb említett  fi lozófi ai 
mozgalmak kett ős kritikája szerint a vallás tárgya, bármely 
vallásról is legyen szó, az ember számára vagy nem megis-
merhető, vagy az embertől függetlenül nem létezik, mivel 
azt az ember hozta létre. Mindezekre az egyes fi lozófusok 
tárgyalásakor példákat is fogok hozni, azonban általánosan 
tekintve nézeteiket már az is alátámasztott a, hogy a külön-
böző ókori görög poliszokban különböző isteneknek voltak 
kultuszaik: Athénban Pallas Athénének, Spártában Arte-
misznek és így tovább, akik mellett  egyéb isteneket is imád-
tak, de ők voltak a polisz fő istenei és védnökei. A nemzeti 
hűség egyik legfontosabb jele pedig természetesen a polisz 
kultuszaihoz való hűség volt, amit remekbe szabott an lát-
tat Szókratész pere is.5 A politikai vita ilyen formája már 

Parmenides to Democritus, Cambridge University Press, Lon-
don, 1965; William Keith Chambers Guthrie: A history of Greek 
philosophy. Volume III. Part: The Sophists. Cambridge Univer-
sity Press, London, 1971; George Briscoe Kerferd: The Sophistic 
Movement. Cambridge University Press, London, 1981; Robert 
Dobbin: The Cynic Philosophers from Diogenes to Julian. Penguin 
Classics, London, 2012; Robin Waterfi eld: The fi rst philosophers: 
the Presocratics and Sophists. Oxford University Press, Oxford, 
2000; Pierre Hadot: The veil of Isis: An essay on the History of the 
Idea of Nature. Harvard University Press, Cambridge, Massa-
chusett s, 2008.

5  Mogyoródi Emese: Utószó Szókratész Védőbeszédéhez és az 
Euthüphrónhoz. in: Platón: Euthüphrón, Szókratész Védőbeszéde, 
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a legkorábbi görög történelmi művekben is megjelenik. 
Hérodotosz A görög–perzsa háborúk című művének egyik 
leggyakrabban idézett  része a hét perzsa helytartó vitája a 
monarchia, az oligarchia és a demokrácia mibenlétéről, il-
letve előnyeikről és hátrányaikról.6 Annak ellenére azonban, 
hogy amint Németh György felhívja rá a fi gyelmet, minden 
valószínűség szerint ez a vita soha nem zajlott  le és megtör-
téntének esélye sem volt a Perzsa Birodalomban, rendkívül 
fontos annak jelzésében, hogy ez a fajta politikai érdeklődés 
már jóval a görög fi lozófi a fénykora előtt  foglalkoztatt a a 
közembereket és a gondolkodókat egyaránt.7

Ehhez a vitához kapcsolódik még néhány kulcsszó, 
amelyeket meg kell határoznunk, mielőtt  továbbmehet-
nénk. Először is a „homonoia” fogalma, amelynek jelenté-
se egyetértés, szó szerint fordítva: „egyetlen elmével való 
gondolkodás.” Ez a „harmonia” társadalmi megfelelője, 
pontosan úgy, ahogy majd később látni fogjuk, hogy a ter-
mészett örvényhez a harmónia társul, a társadalmi törvény-
hez pedig a homonoia. Avagy a phüsziszhez a harmónia, 
a nomoszhoz a homonoia.8 Ebből a homonoia állapotból 
jöhet létre a „kalipolis”, az ideális, a jó, a tökéletes állam: 
ha minden lakója, függetlenül azok számától, „egyetlen 

Kritón. Atlantisz, Budapest, 2005, 121–152, illetve Gelenczey–
Miháltz  Alirán: Utószó a Kritónhoz. in: Platón: Euthüphrón, Szók-
ratész Védőbeszéde, Kritón. Atlantisz, Budapest, 2005, 187–212.

6  Hérodotosz: A görög-perzsa háborúk. Osiris, Budapest, 2007, 3.80-
–3.83, 228–231.

7  Németh György: Az aranykortól az utópiáig. in: Németh György: 
A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996, 94.

8  Henry M. de Mauriac: Alexander the Great and the Politics of 
Homonoia. Journal of the History of Ideas (University of Pennsyl-
vania Press) 10 (1): 104–114. doi:10.2307/2707202 (link ellenőriz-
ve: 2016. 03. 05.)
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elmével gondolkodik.”9 A „barbaroi” szó, amely a barbár 
szavunk gyökere és a legszorosabb értelemben bárkit je-
lentett , aki nem görög volt abban az időben. Ugyanakkor 
nem feltétlen volt az a lekicsinylő értelme, amelyet az ak-
kori közember, a maihoz hasonlóan, tulajdonított  a barbár 
kifejezésnek, mindössze annyit jelentett , hogy egy görögtől 
eltérő kulturális miliő. Annál is inkább fontos ezt hangsú-
lyozni, hogy már Hérodotosztól kezdődően ismert és elis-
mert volt az oktatással rendelkezők körében a görög kultú-
rára gyakorolt sok, de elsősorban egyiptomi külső hatás.10 
Az más kérdés, hogy gyakorlatban ez úgy működött , hogy 
Arisztotelész azt tanácsolta Nagy Sándornak, hogy bánjon 
minden göröggel úgy, mint barátaival, de minden nem gö-
rögöt ne tartson többre állatoknál.11 A logos egy roppant 
sokrétű szó az ókori görög nyelvben, de elkülöníthetünk 
három jelentéscsoportot, amelyek összefüggenek. Először 
is jelent érvelést, érvet, megalapozást és ezek műfaját, az 
értekező prózát. Másodszor jelent magyarázatot, kifejtést. 
Végül pedig jelent tényállást, álláspontot. A görög fi lo-
zófi a és tudomány különböző szakaszaiban különböző 
gondolkodók más-más módon értelmezték. Herakleitosz 
számára a világ egészét átfogó struktúra, rend, szerkezet, 
valamint tudás és fi lozófi ájából adódóan teljes mértékben 

9  Noha nem témánk itt  ennek kifejtése, itt  gyökerezik az, amit 
később Michel Foucault „biopolitikának” fog nevezni, és amely 
nemcsak meghatározta, hanem egyszersmind létrehozta mind-
azt, amit ma „Nyugatnak” nevezünk. Lásd: Michel Foucault: The 
Government of Self and Others. Picador, NY, 2011.

10  Ennek tekintetében még szórakoztatóbb a jelenlegi Arany Haj-
nal-féle pángörög (mert azért már ez sem pánhellén) felsőbbren-
dűségi érzés naivitása.

11  Henry M. de Mauriac: i. m., 106. 
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materialista fogalom.12 Hérodotosz számára, mint „historié 
logos” jelenik meg, mint szerkezet- és eredetvizsgálat, 
azonban Thuküdidész ezt az értekező prózát, ezt a szer-
kezetvizsgálatot a költők és hivatásos szövegírók mesés, 
mitikus és szerinte gyerekes történeteivel állítja szembe, 
amelyek közé ő besorolja magát Hérodotoszt is.13 Platón-
nál ugyanígy jelenik meg a költészet, a mese (mythos) és 
a próza (logos), az érv, a gondolatmenet ellentéte14 és ha-
sonlóan érvel Arisztotelész is.15 Ennek a logosnak a társa az 
antilogos, ami nem a logos ellentétét jelenti, azonban ez lé-
vén Prótagorasz érvelési technikája, majd a róla szóló rész-
ben térek ki ár. Az „agón” szó vitát, nézetek ütköztetését 
jelenti anélkül, hogy bárkinek is a bosszútól vagy az erő-
szaktól kellene félnie. Ez a fogalom az ógörög drámában 
még erősebben kiütközik, mint a fi lozófi ában. A phüszisz 
az ógörögben az, amire ma azt mondanánk „természett ör-
vény”. Előbb teológiai fogalom, azonban egyre inkább fi lo-
zófi ai és természett udományos fogalommá növi ki magát, 
amely univerzális és materiális, továbbá pedig nem egyen-
lő az istenekkel és törvényeikkel.16 Ennek párja a „nomosz” 
fogalma, ami az „emberi törvény”, a „szokás”, illetve szo-
kásjog, az, amely specifi kus, partikuláris, relatív, meg-
változtatható, határköre korlátozott  politikai és földrajzi 
dimenziók szerint.17 Végül pedig a „skepsis” szó, amely 

12  William Keith Chambers Guthrie: i. m., I., 419–435.
13  Thuküdidész: A peloponnészoszi háború. I. 21, Osiris, Budapest, 

1999, 31. 
14  Platón: Az Állam. III. 390, Cartaphilus, Budapest, 2008, 95–96, At-

lantisz, Budapest, 2014, 168–169.
15  Arisztotelész: Poétika. 1451b, Lazi, Budapest, 2004, 26–30.
16  Guthrie: i. m., II., 266–497.
17  Kerferd: i. m., 111–131.



94

Ivácson András Áron

a mai szkepticizmus szavunk alapja, és „kérdésfelvetést”, 
„kutatást” jelent, vagyis a mindennaposan elfogadott  meg-
kérdőjelezését. Sextus Empiricus négy alapvető formáját 
különített e el. Zetetikusok, avagy „keresők”, mert mindig 
az igazságot/valóságot keresték és sosem leltek semmi 
univerzálisan alkalmazhatóra. Szkeptikusok, avagy „kér-
dezők”, mert mindig megoldásokat kerestek a létezőre és 
sosem találtak egyet sem. Ephetikusok, avagy „kételke-
dők”, mert a mindenekben való kételkedés volt minden 
kutatások eredménye. Végül pedig az aporetikusok, avagy 
„zavarodott ak”, mert mindig zavarba ejtő konklúziókra 
vezett e őket minden egyes kutatásuk.18

Természetfi lozófi ai kezdetek

Noha az ókori görög természetfi lozófusok túlnyomó ré-
sze vagy nem bocsátkozott  társadalomelemzésbe, vagy 
nem maradtak fenn ezen műveik, úgy gondolom, hogy 
azok a gondolkodásbéli újítások, amelyeket bevezett ek, 
megkérdőjelezhetetlen nyomot hagytak az utánuk követ-
kező korok fejlődésében. Ennek okán nagyon általánosan 
átt ekintem azokat a fontos szerzőket és újításaikat, ame-
lyek a témám szempontjából relevánsak, legyen szó akár 
a nemzetellenességről, akár az ateizmusról.

Thálész méltán az egyik legismertebb ókori görög fi -
lozófus. Munkássága a természett udományokon túl a po-
litikában, a társadalomelméletben, sőt a konkrét politikai 
tanácsadásban is megnyilvánult a matematika, a mértan 

18  Sextus Empiricus: A pürrhonizmus alapvonalai. in: Antik szkep-
ticizmus: Cicero- és Sextus Empiricus-szövegek. Atlantisz, Budapest, 
1998, 171–181.
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és a csillagászat mellett . Politikai-társadalmi művei sajnos 
nem maradnak fenn, ezekről már csak említés szintjén ér-
tesült még Diogenész Laertiosz is.19 Természetfi lozófi a te-
rén elsőként számítja ki pontosan az egyiptomi piramisok 
magasságát, elsőként mondja ki, hogy a Holdnak nincs 
saját fénye, mindössze a Nap fénye világítja meg, és noha 
megoldása a Nílus évi árapályára téves, minden konkrét 
megvalósításán túlmenően jelentősebb az a gondolkodás-
technikai újítás, amit bevezet. Felvetése szerint ugyanis 
a Nílus árapályát a passzátszelek okozzák, amiről ma 
már tudjuk, hogy nem így van, azonban roppant lénye-
ges, hogy egyik természeti jelenség magyarázatában egy 
másik természeti jelenségre hivatkozik és nem istenekre 
vagy bármiféle más transzcendenciára. Ez azonban egész 
gondolkodására kiterjedt: elvetett  minden transzcenden-
ciát, minden mítoszt és vallást, nincs semmiféle metafi zi-
ka szerinte, és eff ektív először teljes szekularizációt vezet 
be a nyugati gondolkodásban már az i. e. 7. és 6. századok 
fordulóján.20

Anaximandrosz a csillagászat és a meteorológia te-
rén tevékenykedett , természett udományos magyarázato-
kat szolgáltatott  a szelekre, esőkre, villámlásra. Témánk 
szempontjából három fontos gondolata maradt fenn. 
Annak ellenére, hogy világképe geocentrikus, hatalmas 
gondolati előrelépést tesz, amikor felveti, hogy a Föld egy 
gömbtest, amely a semmiben lebeg anélkül, hogy bármi 
tartaná. Továbbá azt vallott a, hogy minden anyagi létező 

19  Diogenes Laertios: Lives of eminent philosophers. R. D. Hicks, Ed., 
D. L. 1.1: htt p://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perse
us%3Atext%3A1999.01.0258%3Abook%3D1%3Achapter%3D1 
(link ellenőrizve: 2016. 03. 05.)

20  William Keith Chambers Guthrie: i. m., I., 45–72.
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csakis egy másik anyagi létező hatására keletkezhet, múlhat 
el vagy egyáltalán változhat, és elvet minden vallásos, mi-
tikus „lélek”-magyarázatot. Végül pedig úgy tartott a, hogy 
az ember nem a mai formájában jött  létre, hanem hosszas 
fejlődés következménye a természetben, amit kissé merede-
ken fogalmazva mondhatnánk az evolúciós gondolat első 
nyugati megjelenésének is, Darwin előtt  kétezer évvel.21

Anaximenész a meteorológia, valamint a kozmogó-
nia terén alkotott  maradandót. Természett udományos 
magyarázatot adott  a szél, jégeső, villámlás, földrengés, 
nappali és éjjeli szivárványok jelenségeire. Felveti, hogy 
a holdfogyatkozást a Föld árnyéka idézi elő, amit a Nap 
fénye vetít rá, később napórát állít fel Spártában.22 Lénye-
gesebb az a gondolata, hogy a levegő, mint ősalap a belső 
változásaitól alakul át más anyaggá, aminek forradalmi-
sága az anyagcsere felvetése, ami a fi zika tudományának 
egyik alapja. Továbbá még inkább az, hogy az égitesteket 
teljesen anyagi és nem isteni jellegűnek tartott a, elvetett  
minden transzcendenciát, minden metafi zikát, minden 
mítoszt és minden vallást. Végül pedig szintén forra-
dalmi volt az a gondolata, hogy a kozmoszban nemcsak 
fényes, hanem sötét égitestek is vannak, tehát nem csak 
más csillagok, hanem más bolygók is.23

Hérakleitosz szerint minden ellentétes elemek ke-
veredéséből jön létre, amely nézet elutasít minden ab-
szolút jellegűt, minden „tisztát”. Továbbá minden élő 

21  I. m., 72–115
22  Diogenes Laertios: Lives of eminent philosophers. R. D. Hicks, Ed., 

D. L. 2.2, htt p://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perse
us%3Atext%3A1999.01.0258%3Abook%3D2%3Achapter%3D2 
(link ellenőrizve: 2016. 03. 05.)

23  William Keith Chambers Guthrie: i. m., I., 115–140
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rendelkezik az elme (nous) és a lélek (pszükhon) jellem-
zőivel. Azonban a lélek itt  nem transzcendens értelemben 
használódik, hanem az ókori görög fi lozófi a hármas fel-
osztása szerint, amelyet Platónnál is megtalálunk, amely-
ben az elme a legmagasabb rend, alább egyel a lélek 
(pszükhon), ami mai szóhasználatban az érzelemvilág-
nak felel meg, majd végül a test. Végül minden létező fo-
lyamatos változásban van: ez a pantha rei elv, amit ő úgy 
fogalmazott  meg, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba 
a folyóba.24 Ez egy roppant fontos elv, ugyanis alapvető-
en kizárja minden tradíció abszolút jellegét és pontosan 
a folyamatos változást, fejlődést helyezi középpontba a 
tradicionalista stagnálással, időtállósággal szemben.

Démokritosz az ókori görög természetfi lozófi a egyik 
legnagyobb alakja, amit az is jól mutat, hogy még ha nem 
is nevezi meg, de utalva nézeteire, még Platón is hada-
kozik vele és azt mondja, hogy legszívesebben a műveit 
összegyűjtené egy helyre és elégetné.25 Platón ellenszen-
vét Démokritosz teljes és minden apológiát nélkülöző 
materializmusa váltott a ki, amely szerint nincs semmifé-
le transzcendencia, sem lélek, sem istenek, elvetett e nem 
csak a vallás és a misztikum minden formáját, de még a 
babonákat, szokásokat és hitképzeteket is. Minden létező 
létének végcélja a harmónia, ám ez Démokritosznál nem 
azt a bárgyú élvezetalapú megnyugvást jelenti, amit a 
szó mai értelmes és általános használata sejtet, hanem az 
elme (és nem a lélek!) egy olyan nyugodt állapota, amely-
ben gond nélkül haladhat feltett  célja fele, ami mindig 
a tudás, és amely haladásban nem gátolja sem babona, 

24  I. m., 435–464.
25  Diogenes Laertios: i. m.
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sem hagyomány, sem érzelem.26 Azonban van még egy 
roppant fontos gondolata Démokritosznak, ami áthi-
dalja tanítványán, a szofi sta Prótagoraszon keresztül a 
szakadékot az ókori görög természetfi lozófi a materialis-
ta-ateista hagyományellenessége és az ókori görög poli-
tikai gondolkodás materialista-ateista hagyományellenes 
irányzatai között . Ez a gondolat pedig az, hogy minden 
dolgokról alkotott  minden véleményünk merő konvenci-
ók következménye, nem abszolút és nem megmásíthatat-
lan.27 Ezzel pedig az ateizmus, a nemzet- és államellenes-
ség, valamint a hagyományellenesség mellé felírhatunk 
még egy fontos dolgot, amely már az ókortól velünk van 
és távolról sem új, egyáltalán nem trend és végképp nem 
liberális dolog, ez pedig a relativizmus.

Démokritosszal pedig lezárjuk az ókori görög termé-
szetfi lozófusok tárgyalását, és átt érünk arra a mozgalom-
ra, amely témám szempontjából az egyik legfontosabb, 
és amely véleményem szerint az egész ókori görög fi lo-
zófi a egyik legméltatlanabbul mellőzött  és támadott  fi -
lozófi ai irányzata. Ez a mozgalom pedig nem más, mint 
a szofi zmus, vagy a szofi sták mozgalma, akik valójában 
még Szókratész előtt  az i. e. 5-dik században megindítják 
az ókori görög szellemi élet reneszánszát.

Mindenek mércéi a szofi sták

A szofi sta mozgalom egy vallást elvető, a rációra hagyat-
kozó, relativizmust hirdető ókori görög fi lozófi ai irányzat 
volt. Szókratész elődeinek tekinthetőek több szempont-

26  William Keith Chambers Guthrie: i. m., II, 451–483.
27  I. m., 454–465.
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ból is, legelőször is abban, hogy az úgynevezett  „athéni 
felvilágosodásnak” a megindítói az i. e. 5. század közepé-
től az 5. és 4. századok fordulójáig. A szofi sta szó jelentése 
„bölcselkedő”, illetve „aki a bölcsességet műveli”, tágabb 
értelemben tanító, aki a fi lozófi a és a retorika segítségé-
vel a „kiválóságot” tanítja. Ez a kiválóság volt az arete, 
amely a kiválóságon túlmenően jelentett  még bölcsessé-
ge, erényt és adott  esetben erélyességet is ezen kvalitá-
sokkal kapcsolatban. Szókratész, Platón és Arisztotelész 
nem mindig legitim kritikáinak köszönhetően úgy ma-
radtak fenn, mint csalók, szélhámosok, szóforgatók, ám 
ez távolról sem ennyire egyszerű. Példának okáért Szók-
ratész némely érvelése és elemzése kifejezett en hasonlít 
a szofi sták szóforgatására. Illetve az sem elhanyagolható 
adalék, hogy Arisztophanész a Felhők című drámájában 
Szókratészt magát is egyenesen szofi stának nevezi. Poli-
tikailag többségük demokráciapárti (kivétel pl. Kritiasz), 
anti-nacionalisták (kivétel pl. Gorgiász pánhellén hangu-
latai), rabszolgaság-ellenesek (kivétel pl. Euripidész, a 
drámaszerző, akit a szofi sták közé is szokás sorolni), vé-
gül pedig a nemi egyenlőség mellett  foglalnak állást, ami 
nem csak univerzális volt között ük, hanem hihetetlenül 
meg is haladta az akkori korszellemet.28

A szofi sták legjelentősebb képviselője, és személyes 
kedvenc ókori fi lozófusaim egyike, akivel Platón is a leg-
hosszabb dialógust folytatja, Prótagorasz. Abdera szülött e, 
i. e. 490–420 között  élt, és Démokritosz tanítványa volt, ami 
mély nyomott  hagyott  saját gondolkodásán. Legelőször és 
talán legfontosabb is az a gondolata, mely szerint „min-
denek mércéje az ember”, nincs objektív mérce, és bármi, 
amit a világról gondolunk, konvenció, amely társadalmi 

28  John Dillon – Tania Gergel: i. m., ix–xxiv.
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helyzetünkből, kultúránkból, vélekedéseinkből szárma-
zik. Ennek a gondolatnak többféle vetülete is felmerül 
nála. Ilyen módon nincs szentség sem, sem istenség és 
még ha van is, semmit nem tudhatunk meg róla objektív 
módon. Nem fogadott  el semmiféle inherens nemzetiséget 
sem, mint hangsúlyozta: a rabszolga körülményei miatt  
rabszolga, és nem azért, mert születésétől fogva bármivel 
is kevesebb lenne a gazdájához képest. A születési hely 
és ennek következtében „a kultúránk” a legjobb esetben 
is mindössze konvenció következménye, de semmiképp 
nem természetes a szó phüszisz értelmében: a kultúra 
maximum nomosz lehet. Innen továbbmenve veti fel, 
hogy a társadalmi törvények mindössze emberi konven-
ciók, semmiképp nem természeti törvények, így bármikor 
megváltoztathatóak, fejleszthetőek és végképp nem isteni 
törvények. Elsőként veti fel, hogy minden problémában 
legalább két egymásnak ellentmondó nézet lehetséges, és 
érveket is dolgozott  ki ennek szemléltetésére. Ez a mód-
szer volt az anti-logos, mint mondtuk fentebb, ez nem a 
logos ellentétét, az érvelés, a ráció ellentétét jelenti, hanem 
a logosban relatív pozíciólehetőségek ellentéteit. Fonto-
sabbnak tartott a az érvelést (logos) a mítosznál (mythos), 
vagyis fontosabbnak tartott a a racionális haladást, mint a 
hagyományt.29 A politikai kiválóság tanítható és tanulha-
tó, ez minden szofi sta gondolkodó közös ismérve, nemtől, 
„nemzett ől” és társadalmi osztálytól függetlenül. Ebből 
kifolyólag pedig a társadalom tökéletes önszerveződés-
re képes mindenféle szentség, mítosz, istenkép nélkül is, 
csak harmonizálni kell a phüszisz és a nomosz viszonyait. 
Mindezekből látható, úgy gondolom, hogy miért tarthat-
juk Prótagoraszt az egyik legkiválóbb antik fi lozófusnak, 

29  Platón: Prótagorasz. Atlantisz, Budapest, 2007, 29., 36. lábjegyzet.
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annak ellenére is, hogy roppant kevés adat és írásrészlet 
maradt fenn munkásságából.30 Érdekes módon közel arra 
a sorsra jutott , mint Szókratész, ugyanis bizonyos feljegy-
zések szerint vagy halálra, vagy száműzetésre ítélték az 
athéniak az istenekről vallott  nézetei miatt , és a könyveit 
nyilvánosan elégett ék Athén főterén.31

A többi szofi stákat mindössze érintőlegesen fog-
juk tárgyalni, egyrészt, mert még Prótagorasz művei-
nél is kevesebb maradt fenn, másrészt pedig mert bizo-
nyos értelemben a különbségeket leszámítva variációk 
Prótagorasz gondolataira. Gorgiász szerint nincs univer-
zális emberi kiválóság, mindössze relatív, helyzett ől füg-
gő, így minden nemzeti karakterológia hibás, alaptalan 
és tudománytalan, aminek következtében a kiválóságot 
nem lehet nemzethez rendelni, ám mindezek ellené-
re időnként erős pánhellén gondolatokat is kifejtett .32 
Ugyanakkor Gorgiász esetében roppant fontos a Heléné 
dicsérete című beszéd, amely a kor általános vélekedésé-
vel ellentétesen azt veti fel, hogy mi van akkor, ha Heléné 
nem elcsábult, mint „gyenge nő”, hanem megerőszakol-
ták és elrabolták?33 Így pedig minden későbbi eseménysor 
egészen a trójai háború végéig teljesen más színben merül 
fel. Prodikosz az egyik legradikálisabb antik ateista, még 
a panteizmust is elveti, nem csak, hogy a természet nem 
egyenlő az istenekkel, egyenesen elveti bármilyen iste-
nek létezését, valamint az emberek teljes egyenjogúságát 
hirdett e.34 Rendkívül lényeges Antiphón azon gondolata, 

30  John Dillon – Tania Gergel: i. m., 1–43. 
31  I. m., 23, 26. lábjegyzet.
32  I. m., 46, 59–62.
33  I. m., 76–84.
34  I. m., 109–110.
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amely majd később tér nagy erővel vissza a künizmusban 
és a kozmopolitizmusban, hogy nincs lényeges különb-
ség a „görög” és a „nem-görög”, tehát barbár között . 
Egészen antropológiai értékű gondolatot fogalmaz meg, 
amikor kifejti, hogy az ember a sajátjához közel álló kul-
túrákat elfogadja és elismeri, míg a távoliakat furának 
tartja és elutasítja, ugyanakkor Antiphón rendelkezett  
egy erős arisztokráciaellenes magatartással is, ezért is 
nem tett  különbséget „hazai” és „idegen”, bevándorló 
között . Mint minden szofi sta, ellenezte a rabszolgaságot, 
azonban nyíltan politikai színre is lépett , amikor ő volt 
a peireusi metoikoszok polgárjogát kiterjesztő indítvány 
egyik leghangosabb támogatója.35

Kutya fi lozófusok!

A künikus fi lozófi a a Szókratész tanítvány Antisz-
thenésztől indul, ám nem ő a mozgalom legfontosabb 
alakja, hanem már az elején is említett  Szinópei Dioge-
nész. Antiszthenész és Diogenész ismertetése fogja kiten-
ni a künizmusról szóló rész egészét, ugyanis minden utá-
nuk következő künikus belőle indult ki. Diogenész pedig 
saját bejáratú Szókratészük lett  az ezzel járó mítoszgyár-
tással együtt .36 A künizmus37 egy antik görög erkölcsfi lo-

35  I. m., 133–203.
36  Robin Hard: Diogenes the cynic: sayings and anecdotes, with other 

popular moralists. Oxford University Press, Oxford, UK, 2012.,
37  A künizmus kifejezést Peter Sloterdijk kortárs fi lozófus vezeti be, 

hogy elkülönítse az antik fi lozófi ai irányt a modern cinizmustól, 
amelynek noha az antik fi lozófi a az alapja, de mégis sokban el-
térnek egymástól. in: Peter Sloterdijk: The critique of cynical reason. 
University of Minnesota Press, Minneapolis, 1988.
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zófi ai irány, amely a görög κύων (kyôn) szóból kapta a 
nevét, amely „kutyát” jelent. Ez volt Diogenész gúnyne-
ve, amiatt , ahogy élt, erről azonban később. A künizmus 
minden korabeli konvencióval szembemegy, legyen az 
politikai, vallásos, intézmény és szokásbéli, sőt, még a 
tudományokkal is: mind közül csakis az erkölcstudo-
mányt tartják művelésre érdemesnek, mozgalmukat az 
erkölcshöz vezető rövidítőnek tartják. Radikálisan gya-
korlati fi lozófi a: képviselői kivonulnak a társadalomból, 
nem írnak egy sort sem, fi lozófi ájuk anekdotákban, szó-
beszédekben marad fenn, és viselkedésben példa által ta-
nítanak, megvetik a hosszas kifejtő beszédeket. Ateisták, 
nyíltan antiklerikálisak, anti-autoritérek, materialisták, 
de megvetik a javak felhalmozását is, államellenesek, 
mindennél fontosabbnak tartják a szubjektív független-
séget államtól, ösztönöktől, szokástól, szatirikusak, iro-
nikusak, rett enthetetlenek. Nagyrészt koldulásból élő 
vándorbölcsek, gyakran rabszolgák, amit fi lozófi ájukból 
származó kitartással tűrnek.38

Antiszthenész39 előbb Gorgiász, majd Szókratész 
tanítványa és itt  van a kötés a szofi zmus és a künizmus 
között . A születési hely szerinte lényegtelen egy ember 
megítélésében, amivel kapcsolatban három anekdota 
is fennmaradt. Amikor athéni polgárok megvádolják, 
hogy nem is igazi athéni, mert anyja thrák származású, 
egyszerűen válaszol: „És? A ti isteneitek pedig phrűg 
születésűek, mégis térdre borultok előtt ük”, utalva arra, 
hogy az ókori görögök vallása átvett  vallás volt. Amikor 
néhány athéni más alkalommal azzal büszkélkedett  néki, 

38  Robin Hard: i. m. vii–xxvii; William Desmond: Cynics. Acumen, 
Stocksfi eld,  2006, 184–209.

39  Robin Hard: i. m., 117–121.
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hogy ők bizony egyenesen az athéni földből nőtt ek ki, 
Antiszthenész mindössze nevetve válaszolta, hogy ezzel 
még semmi többet nem tett ek a szintén athéni földből 
„kinőtt ” sáskáknál és csigáknál. Végül pedig amikor az-
zal vádolták, hogy nem teljes értékű athéni polgár, mert 
anyja felszabadított  rabszolga, azt válaszolta, hogy ez lé-
nyegtelen, mivel egyik szülője sem birkózó, ő maga vi-
szont kiváló ebben a küzdősportban.40 Az első künikus, 
aki szerint az erény tanítható, ami ugye a szofi zmus alap-
gondolata. A nemesi születés irreleváns, mert az erény ta-
níthatóságából adódóan az állam vezetésére bárki képes, 
aki eléggé képzett , kortól, nemtől, társadalmi helyzett ől 
függetlenül, mint mondja: az erény egy tekhné, amely-
nek sajátságos módszertana van. Végül pedig az erény 
ugyanúgy megtalálható férfi ban és nőben egyaránt és a 
bölcs ember számára semmi sem túl fura vagy érthetet-
len, mint például idegen kultúrák, szexuális szokások, 
művészeti formák vagy politikai gondolatok.41

Prótagorasz után Szinópei Diogenész a második 
kedvenc ókori fi lozófusom, i. e. 412 és 323 között  élt, 
Antiszthenész tanítványa. Az ókor egyik legismertebb 
ateistája, azonban új elem, hogy nemcsak ateista, hanem 
antiklerikális is. Fenn is maradt egy anekdota, mely sze-
rint amikor látt a, hogy a papok elvezett etnek egy em-
bert, akit a templomból való lopáson fogtak, felnevetett : 
„Nicsak, a nagy tolvajok elvezett etik a kis tolvajt!”42 Egy 

40  Mindhárom anekdota: Diogenes Laertios: Lives of eminent 
philosophers. R. D. Hicks, Ed., D. L. 6. 1: htt p://www.perseus.tufts.
edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0258%3Aboo
k%3D6%3Achapter%3D1#noteb (link ellenőrizve: 2016. 03. 08.)

41  Uo.
42  Robin Hard: i. m., 46.
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másik szerint pedig Aszklépiosznak ajánlott  egy ökölví-
vót, akinek akkortól az volt a feladata, hogy bárkit, akit 
imádkozáson kap, jól elverje.43 Elutasítja a nemzet és kö-
zösség minden formáját, mint az elején látt uk, ő alkotja 
meg a kozmopolitizmus szót, gondolatot is. Azonban 
még fontosabb, hogy teljes mértékben elutasítja az emberi 
természet létezését, ami egész a modernitásig megelőzte 
korát, ugyanis a szofi stákhoz hasonlóan az erényt tanít-
hatónak tartott a, és egy tőle fennmaradt levélben kifejti, 
hogy az ember nevelhető, és addig is kell nevelni, amíg 
ki nem neveljük az ösztönlétéből.44 Támogatt a a nőközös-
ség létrehozását, a házasságot értelmetlennek tartott a, azt 
vallott a, hogy mindenki azzal élhet és szerethet, akivel 
csak akar, bármilyen konfi gurációban.45 Nem tartott  is-
tentelenségnek semmit, mivel nem tartott a létezőnek az 
isteneket, nem ellenezte, hogy bármit elvigyenek a temp-
lomból, vagy, hogy megegyünk bármilyen „áldozati” 
állatot, egyáltalán tagadta és támadta a „szentségeket”.46 
Úgy tartott a, hogy ezek a nézetek bármikor alkalmazha-
tóak bárhol bárkire, mert minden különböző részecskék 
más arányú kombinációja, így a különbségtételek, mint 
az állam, a törvények, a „rend” mindössze álcák és po-
litikai csalások, valamint szerinte az állami ünnepek pa-
rasztvakítások és szervezőik meg demagóg bűnözők.47 

43  Uo. A történet pikantériája, hogy Aszklépiosz az orvoslás istene 
volt, így Diogenész szándéka veréssel kigyógyítani az embereket 
a hitből és babonából.

44  Uo. 167–170. Mindezen túl ez a nyugati biopolitikának a másik 
gyökere, lásd a 9. lábjegyzetet.

45  Uo. 167.
46  Lásd a 31. lábjegyzetet.
47  Robin Hard: i. m., 50–57.
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Végrendeletén is látszik államellenes és antiklerikális ma-
gatartása: egy történet szerint azt tanácsolta barátainak, 
hogy egyszerűen dobják ki a hulláját a természetbe, hogy 
inkább az állatok éljenek rajta, mintsem a papok.48 A fen-
tebb említett  „Diogenész, a kutyak” néven aláírt és az 
„úgynevezett  Helléneknek” címezett  levelében49 továbbá 
még tisztábban megfogalmazza fi lozófi ája alapvetéseit. 
Az ember mindössze egy a többi állatfaj közül,50 ám ez 
nála inkább etikai ítélet, mintsem természett udományos 
következtetés, mint később Darwin esetében. A racioná-
lis, „ésszerű”, „épeszű” (kalokagathia) ítéleteket szorgal-
mazta a lehetséges, felszínesen meggyőző, „hagyomá-
nyos” vagy közösségileg elfogadott  vélemények javára, 
például az áldozati állatok leölése és elpazarlása helyett  
használni lehetne a húsukat, amely feláldozása helyett  
az éhezőket lehetne belőle ellátni.51 Máshol az irraciona-
litás ostorozása jelenik meg, a vallás népbutító hatásának 
ostorozása, az etikai ellentétek vallás általi elmélyítésé-
nek ostorozása: ha betegek vagytok, szidjátok az orvost 
a keserű gyógyszer miatt , de ha sikerül meggyógyítania 
benneteket, akkor az isteneknek köszönitek, írja.52 Felve-
ti, hogy nem-e volna jobb a bűnözőket oktatni, mintsem 
egyszerűen bebörtönözni és kivégezni? A törvényszegők 
integrálására tett  egyik legelső nyugati felvetés ez, ami 
korában példanélküli.53

48  Uo. 79–84.
49  Lásd a 31. lábjegyzetet.
50  Robin Hard: i. m., 167.
51  Uo. 168
52  Uo. 169.
53  Uo. 168.
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Konklúziók

A leírtak alapján egy hatos felosztású konklúziót fogal-
maznék meg. Először is a politikai gondolkodás sokszí-
nűsége nem új dolog Európában. Másodszor látható, 
hogy az ateizmus, antinacionalizmus, államellenesség, 
hagyományellenesség távolról sem „modern”, „liberális” 
„divat”, sőt „elfajzás” és „degeneráció”, hanem Európa 
eszmetörténetének legalább olyan hagyományos és olyan 
régi elemei, mint ezek ellentétei, amelyeket egyébként 
ideológiailag és csakis egyoldalúan mondunk manap-
ság „a hagyománynak”. Harmadszor, mindaz a kritikai 
att itűd, szabadságéthosz, komplex relativizmus, racio-
nalizmus nem a modern demokrácia vívmányai, hanem 
már közel háromezer éve részei Európa eszmetörténeti 
szövetének, minimális antikvitásismeret elegendő ennek 
felismeréséhez. Negyedszer, minden egyes helyzetben és 
konfi gurációban téves az a vélekedés, hogy mi, modern 
felvilágosult szabadságszerető emberek versus azok a sö-
tét, tudatlan, múltbéli, autoriter barbárok, amint az eddigi 
példák is mutatják: számos ókori gondolkodó haladóbb, 
felvilágosultabb és demokratább, mint mai államvezetők. 
Ahogy a künikus Krátész fogalmazott : addig kell űzni a 
fi lozófi át, amíg az ember már nem tud különbséget ten-
ni szamárhajcsár és államférfi  között .54 Nem azért, mert 
nincs különbség köztük, hanem azért, mert nem érdemes 
különbséget tenni. Ötödször, az alázat a leggyakoribb 
esetben ahelyett , hogy elősegítené a társadalom fejlődé-
sét, késlelteti és gátolja azt. A szofi sták és a künikusok is 
pontosan azért értek el olyan eszmei és fi lozófi ai magas-
ságokat, mert a kritikát, a rációt, a logoszt és a haladást 

54  Uo. 93.
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sokkal, de sokkal fontosabbnak tartott ák az alázatnál, a 
mítosznál, a hagyománynál és a harmóniává eufemizált 
stagnálásnál. Végül hatodszor pedig az kell tiszta legyen, 
hogy Európának és az európai civilizációnak nincsenek 
semmiféle keresztény, csakis kereszténység előtt i gyöke-
rei, és jobb lenne az ógörög gyökereit nézni Európának, 
mintsem a kereszténységet, de még ezekhez sem vissza-
térni kell, hanem tanulni belőlük és továbbmenni azon 
az íven, amit most már közel kétezer éve kifeszített ek a 
nyugati civilizáció fölé. Elsajátítani a természetfi lozófi ai, 
a szofi sta és a künikus gondolkodásmód lényegét és csak-
is előre haladni. 
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ÉS POLITIKAI KÖZÖSSÉG 

VISZONYA 1

Mester Béla

A vallási és politikai közösségek történetében és önazo-
nosságában megfi gyelhető párhuzamok elemzése a kinyi-
latkoztatott  vallások megjelenése óta közhelynek számít 
a politikai fi lozófi ában és a politikai eszmetörténetben. 
A (nem-vallási) kulturális és a politikai közösségek között i 
analógia már újabb jelenség az európai eszmetörténetben, 
amely főleg a 19. század kulturális nemzetépítési folyama-
tain alapul. Jóllehet használható leírásaink vannak némely 
vallási és kulturális elem alkalmazásáról a politikai közös-
ség megalkotásában és életében, az emberi közösség e há-
rom formájának viszonyrendszerét föltáró elméleti elemzé-
sek már ritkábbak. Tanulmányom hipotézise szerint az itt  
fölmerülő problémák gyökere abban a törekvésben rejlik, 
hogy nem-politikai közösségek politikai szerepre tegyenek 
szert annak az elképzelésnek a keretében, amely a politikai 

1  Jelen írásom a szlovéniai Celjében 2015. november 5–6-án a Ljub-
ljanai Egyetem szervezte konferencián tartott  angol nyelvű elő-
adásom kibővített  változata. Az angol verzió megjelenés alatt : 
Mester, Béla: Sympathy with Others’ Pride. An Addition for the 
Politics of Recognition. in: Robert Petkovšek – Bojan Žalec (eds.): 
Truth and Compassion. Lessons from the Past and Premonitions of the 
Future. Lit Verlag, Münster, 2017, 95–102.
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közösséget „közösségek közösségeként” értelmezi. Gon-
dolatmenetemben a politikai közösség e koncepciója és az 
egyén szabad identitásválasztásának elve között i feszült-
séget vázolom. Megközelítésem egy néhány évvel ezelőtt  
lefolytatott , a különböző fajta közösségek jogairól szóló vi-
tában kifejtett  érvelésemre épül.

A tolerancia klasszikus, a kora modern politikai fi lozófi a 
eszméiben gyökerező modelljének jellemző vonása annak 
a személynek a kitüntetett  ismeretelméleti helyzete, aki 
megfogalmazza a toleráns magatartások és vélekedések 
eszméit és szabályait. Ez a pozíció a toleranciának ebben 
a felfogásában elkerülhetetlenül úgy jelenik meg, mint a 
mindentudó megfi gyelő nézőpontja, akinek a helyzete fölül 
van minden emberi érdeken, hiúságon, hiten, babonán és 
szokáson. A közelmúltban megjelent egyik írásomban 
elemeztem ennek a diskurzusnak a kulcsszövegét, John 
Locke tolerancialevelét abból a szempontból, hogy mi-
ként jelenik meg benne a szerző mint érdekmentes meg-
fi gyelő helyzete.2 Néhány, pár évvel ezelőtt  megjelent 
tanulmányomban a klasszikus vallási türelem eszméjét 
a képfi lozófi a szempontjából elemeztem.3 Legutóbbi, e 
tárgyba vágó publikációmban pedig a religio duplex tör-
téneti elbeszélését elemeztem, ahogyan azt Jan Assmann 

2  John Locke: Levél a vallási türelemről. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1973; Mester Béla: From Erastianism to Irenism. Diff erent 
Ways of Peace of the Religions int he Early Modern Europe. in: 
Janez Juhant – Bojan Žalec (eds.): Which Religion. What Ideology? 
The Religious Potentials for Peace and Violence. Lit Verlag, Münster, 
2016, 87–95.

3  Mester Béla: Th. Hobbes’ Visible Rhetoric. A Case Study of History 
of Political Ideas. Creativity Studies. 2014 (7): 2, 98–107.
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megformulázta legutóbbi könyvében, mint a felvilágoso-
dás vallási türelmességének alapját.4

Minden, föntebb felsorolt kutatásom ugyanazzal az 
eredménnyel zárult a tolerancia klasszikus modelljének 
szerkezetét tekintve: e fogalom keretében gondolkod-
va csak olyan dolgokat és jelenségeket tudunk tolerálni, 
amelyek számunkra valójában értelmetlenek és értéktele-
nek, tekintet nélkül arra, hogy milyen értelmet és értéket 
képviselnek azon emberek számára, akiknek a viselke-
désével és nézeteivel szemben éppen türelemmel visel-
tetünk. A tolerancia e formájának mellőznie kell azoknak 
az embereknek és közösségeknek az identitását, akiket 
éppen tolerál, és el kell tekintenie ugyanezeknek a büsz-
keségétől – amelyet a külső szemlélő gyakran lát hiúság-
nak vagy gőgnek – mint identitásuk érzelmi elemétől. Ám 
mégsem tekinthetünk el att ól, hogy amit mi éppen azért 
gondolunk megengedhetőnek, mert jelentéktelen dolog-
nak tartjuk, az más emberek, a tolerált csoport büszkesé-
gének – kívülről szemlélve: hiúságának vagy gőgjének – a 
legfontosabb tárgya is lehet. Az elismerés politikája, amely-
nek a tárgya mások identitása, már tartalmaz egy új, 
emocionális elemet, amely nem volt meg a tolerancia ha-
gyományos, semleges és racionális diskurzusában. Ez lehet 
pozitívan megfogalmazni: mások kulturális identitásával 
érzett  szimpátiaként; illetve meg lehet formulázni negatí-
van is: együtt érzésként mások veszélyeztetett  identitásával, 
ami megsértett  büszkeségükben nyilvánul meg. Legutóbbi, e 

4  Jan Assmann: Religio duplex. Az egyiptomi misztériumok és az euró-
pai felvilágosodás. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2013; Mester  
Béla: The Concept of Religio Duplex within the Today Discourse 
of Globalisation. in: Anca Dobrinescu (ed.): The Dialogue of 
Cultures. Publishing House of Petroleum-Gas University of 
Ploieşti, Ploieşti, 2015, 155–165.
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tárgyba vágó tanulmányom végén az elismerés politikájá-
nak eszméjére úgy utaltam, mint a tolerancia klasszikus 
programja emóciókkal kapcsolatos problémájára adott  
egyik lehetséges megoldásra.5

Jelen írásomban a tolerancia lehetséges új fogalma 
néhány aspektusát elemzem az elismerés politikájának 
keretében, összekapcsolva azokkal a szempontokkal, 
amelyet az általunk tolerált emberek kulturális identi-
tásának egyes értékei és elemei jelentenek. A különböző 
vallási, politikai és kulturális identitások között i kapcsolatra 
összpontosítok majd, főként történeti szempontból, né-
hány mára is vonatkozó következmény megmutatásával. 
A következőkben először a vallási közösség tagjainak a 
világi hatalomhoz fűződő kapcsolatáról szóló középpon-
ti eszmét körvonalazom a zsidó–keresztyén hagyomány-
ban, és ennek következményeit az európai modernitásra 
nézve. A második fejezetben a vallási türelem eszméjét 
elemzem annak hagyományos formájában, az államnak 
és a vallási közösségnek azt a szerkezetét érintve, amely-
nek fennállása esetén lehetséges fenntartani ma a vallá-
si türelem hagyományos fogalmát. A harmadik részben 
röviden bemutatom az elismerés fogalmának gyökere-
it, valamint azt a feszültséget, ami az elismerés politiká-
ja bizonyos formáiban a közösségi identitás láthatóan 
premodern vonásai és a vallási tolerancia klasszikus for-
májának a modernitással kapcsolatos előfeltételei között  
megfi gyelhető. Írásom negyedik részében körvonalazom 

5  Mester Béla: From Erastianism to Irenism. Diff erent Ways of 
Peace of the Religions int he Early Modern Europe. in: Janez 
Juhant – Bojan Žalec (eds.): Which Religion. What Ideology? The 
Religious Potentials for Peace and Violence. Lit Verlag, Münster, 
2016, 87–95.
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a következményeit annak az elképzelt premodern embe-
ri állapot iránti nosztalgiának, amely ahhoz a manapság 
népszerű felhíváshoz kapcsolódik, hogy gondoljuk újra 
saját (európai) identitásunkat. Az ötödik és egyben utol-
só fejezetben a tolerancia klasszikus fogalma újragondo-
lásának a szükségességét fogalmazom meg az elismerés 
politikájának új körülményei között , különbséget téve az 
egyének és közösségek iránti türelem között , megőrizve a 
tolerancia eredeti elméletének alapvető módszertani indi-
vidualizmusát, amely összefügg a klasszikus társadalmi 
szerződéselméletekkel és a mögött ük rejlő antropológiai 
elképzelésekkel.

Hívők és polgárok 
a zsidó–keresztyén hagyományban

Számos interpretációja létezik a vallási és a politikai kö-
zösségek szerkezete között i párhuzamoknak, induljunk 
ki akár a vallási, akár a politikai közösségből. Hivatkozha-
tunk a klasszikus görög politikai gyakorlat fogalmainak 
keresztény átértelmeződésére,6 a modernitásban pedig 
a Bibliát tanulmányozó hívők és az Alkotmányt tanulmá-

6  Az eklézsia (gyülekezet) eredetileg a görög poliszok népgyűlé-
se, a liturgia (leiturgeia) az athéni államban a módos polgárokra 
kirótt  költséges, ám megtisztelő szolgálat, amely befektetésként 
hasznosulhat a későbbi politikai karrierben (jellemzően három-
sorevezős hadihajó, vagy teljes színházi kórus kiállítása saját 
költségen). Ezeket a politikai közösség (a teljes jogú polgárok) 
egészére, valamint a politikai közösség számára végzett  (anyagi 
értelemben is) áldozatos szolgálatra vonatkozó kifejezéseket ér-
telmezik át azután a vallási közösségre, illetve az Úrnak a vallási 
közösségen belüli szolgálatára.
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nyozó polgárok főleg Amerikában gyakran hivatkozott  
analógiájára. Az értelmezések néha igen élesen állnak az 
egyik primátusa mellé; Carl Schmitt  szerint minden fon-
tos politikai fogalom valójában szekularizált vallási foga-
lom, míg Jan Assmann tudatosan ezzel szemben felépített  
gondolatmenetében minden fontos teológiai fogalom va-
lójában teologizált politikai fogalom.7 A zsidó–keresztyén 
hagyományban azonban a hívők és a világi hatalom vi-
szonyára vonatkozó vallási magyarázatok mégis világo-
san megkülönböztetik az emberi természet polgári és val-
lási aspektusát. Mind az Újtestamentum, mind a Babiloni 
Talmud ugyanazt a polgári engedelmességet fogalmazza 
meg a vallási közösség számára idegen világi hatalmak, 
a pogány Római Birodalom, illetve a Perzsa Birodalom 
hatóságai iránt.8 A hosszú időn keresztül pogány vezeté-
sű államokban élő zsidó és korai keresztény közösségek 

7  Carl Schmitt : A politikai fogalma. Válogatott  politikai és államelméleti 
tanulmányok. Osiris – Pallas Stúdió – Att raktor, Budapest, 2002;  
Jan Assmann: Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyip-
tomban, Izraelben és Európában. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 
2008.

8  Róm 13,1; 1 Pt 2,11–17. A legjelentősebb rabbinikus forrást lásd: 
Talmud: Gitt in 10b: „dina de malkhuta dina” (az ország törvé-
nye – törvény). Minden esetben a vallási szempontból idegen 
személyek által képviselt világi hatalom rendelkezéseinek a val-
lási közösség tagjaira való érvényességéről van szó. A Talmud az 
adott  helyen hosszan tárgyalja a pogány bíróságok ítéleteinek és 
az általuk kibocsátott  hivatalos dokumentumoknak az érvényes-
ségét zsidók egymás között i ügyeiben. Ez a premodern korokban 
minden közösség, különösen a kinyilatkoztatáson alapuló vallási 
közösségek számára alapkérdés. A pogány bíróság ítéletének és 
az általa kibocsátott  okmányoknak az elfogadása ugyanakkor 
nem jelenti azt, hogy a jogszolgáltatás keresése a pogányoknál ne 
lenne kerülendő. A korai keresztények esetében erre a leggyak-
rabban idézett  hely: 1 Kor 6, 1–8.
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által huzamos ideig megtapasztalt idegen státus alapjában 
határozta meg a zsidó–keresztyén hagyomány politikai 
gondolkodását, és olyan antropológiai elképzelésekhez 
vezetett , amelyek szerint a hívők személyiségének, lel-
kének csak egy része az, amely politikai, polgári szem-
pontból számításba vehető. Ebben a hagyományban, kez-
detben nincsen politikai közösség: a hívők természetesen 
tagjai egy vallási közösségnek, ezen kívül pedig egyén-
ként és csupán részben vannak alávetve a világi hatalom-
nak, amely egy pogány személyben testesül meg.9

Ugyanennek az eszmének egyik 16. századi magyar 
protestáns megfogalmazása szerint csupán testünk és lel-
künk van alávetve a világi hatalomnak, szellemünk nem; 
köteles tisztelett el pedig az uralmat gyakorló tisztének 
tartozunk, nem pedig a személyének.10 Az uralmat gyakor-
ló és az uralom alá vetett  személyek kapcsolatának ez a 
korlátozása vezet majd a politikai hatalom és a polgári 
engedelmesség modern, intézményesen közvetített  fogal-
ma felé a kora modern európai politikai eszmetörténet 
évszázadaiban. Ágostoni elvekből kiindulva megjelenik 
a különbségtétel a vallási és a politikai közösségek, va-
lamint az ezekben a közösségekben való tagságunk ter-
mészete között . A török elleni harcok, vallásháborúk és 

9  A zsidóság esetében természetesen csupán a Templom lerombo-
lása utáni időkre, azon belül is inkább a diaszpóra gondolkodá-
sára utalok.

10  Melius Péter: Magiar Predikatioc, kit Postillanac neveznec. Töröc 
Mihál, Döbröcömbe. (RMK I. 53; RMNy 194.) A mű a Római levél 
teljes magyar fordítása kommentárokkal, prédikációkra oszt-
va. Elemzését részletesebben legutóbb lásd: Mester Béla: The 
Scriptures in Hungarian in Early Modernity. European Review: 
Interdisciplinary Journal of the Academia Europaea. 2015 (23): 3, 
321–331.
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polgárháborúk körülményei között  a vallási, valamint a 
nemzeti és regionális politikai identitások között i bonyo-
lult és kényszerű választások edzett ék meg az európai el-
méket arra, hogy világos különbséget tegyenek a politikai 
és vallási közösségek, intézmények ügyei között . Az eu-
rópai ember lassan megtanulta polgártársaként elismer-
ni az idegen vallásút, az ország ellenségeként fölismerni 
némely vele egy vallásút, és az ország szövetségeseként 
elfogadni pogányokat keresztény ellenség ellen.11 A poli-
tikai és a vallási közösségek funkcióinak ez a strukturált 
rendszere, valamint az egyéneknek az összetett  státusa, 
hogy egyszerre polgárok és hívők, képezi az alapját a po-
litikai hatalom és a polgári engedelmesség későbbi euró-
pai modelljének. Ebben a modellben sem a politikai, sem 
a vallási közösséget nem lehet úgy tekinteni, mint ame-
lyek tagjaiknak egész személyét uralják. E fogalomrend-
szernek lényegi vonása a politikai hatalom intézményes 
közvetítése és a politikai és vallási identitás kérdéseinek 
semleges, racionális elemzése.

A tolerancia klasszikus formájának előfeltételei

A tolerancia klasszikus formája, amely egyfelől a politikai 
közösség és a vallási közösség, másfelől a polgárok és a 
hívők között i, föntebb tárgyalt különbségtételen alapul, 
feltételezi mind politikai, mind a vallási közösségek sa-

11  Az 1562-es Debrecen-Egervölgyi Hitvallás már kimondja: lehet 
olyan helyzet, amelyben keresztyén ember jó lelkiismerett el har-
colhat más keresztyének ellen, pogányokkal szövetségben; bár 
ezt megelőzően mindent el kell követni, hogy ez a helyzet ne áll-
jon fönn.
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játosan korlátozott  hatókörű működését és ebből eredő 
szerkezetét. Egyfelől a kora modern államnak az a formá-
ja képes tolerálni egy a többségtől eltérő felekezet vallási 
gyakorlatát, amelyik nem törekszik arra, hogy polgárai 
életének minden területét uralja; másfelől az a vallási 
közösség képes elfogadni a toleranciának ezt a formáját, 
amelyik legalább hallgatólagosan föladta hívei minden-
napi életének totális ellenőrzését, és teret hagyott  a politi-
kai közösséghez tartozás vallástól és felekezett ől függet-
len átgondolásának és átérzésének. Amint az közismert, a 
kora modern időkben a tolerancia e fajtájának legnagyobb 
befolyással bíró elméleti megfogalmazása John Locke to-
lerancialevele volt.12 Locke modellje feltételezi, hogy sem 
a világi hatalom, sem az egyházi vezetők nem töreksze-
nek vallási tekintetben homogén országra, és alatt valóik, 
illetve híveik identitásának valamely részét érintetlenül 
hagyják. Locke írása az államnak a különböző vallási kö-
zösségek iránti türelmes politikáját szorgalmazza, ezért 
érhető okokból részletesebben taglalja, hogy az állam mi 
módon legyen semleges polgárai vallásos hitének tekin-
tetében. Viszont a vallási türelem politikája csak azokkal 
a vallási közösségekkel szemben működhet, amelyeknek 
egyháza szintén semleges a híveit a különböző államok-
hoz fűző politikai identitásai tekintetében. Az a felekezet, 
amelynek vezetői egyszerre szólalnak meg híveik vallási 
és politikai vezetőiként, nem tolerálható. (Az e kérdésben 
legszélsőségesebb korabeli nézetet idézve; nehéz elvárni, 
hogy valamely állam toleráns legen azzal a felekezett el, 
amelynek vezetői kifejezett en érvénytelennek tekintik hí-

12  E kontextus átt ekintéséhez lásd: John Horton – Susan Mendus 
(eds.): John Locke: A Lett er Concerning Toleration in Focus. 
Routledge, London–New York, 2004.
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veik polgári engedelmességi kötelezett ségét az adott  ál-
lam iránt, és ezt templomaikban terjesztik is.) Viszont, ha 
legalább hallgatólagosan megvan mind az állam, mind az 
érintett  egyházak részéről a szándék arra, hogy korlátoz-
zák a polgáraik, illetve híveik felett i uralmukat, a Locke 
által javasolt rendszer működőképesnek bizonyul.13 A te-
oretikus mint érdek nélküli megfi gyelő pozíciójának a lehe-
tősége is ezen a szerkezeten alapul: e megfi gyelő (Locke), 
nézheti a hívőket az állam szempontjából, illetve tekint-
heti az állampolgárokat az egyház szempontjából, éppen 
elemzési szempontjának megfelelően, ám mindkett őtől 
függetlenedve.

Az állam ilyen típusú semlegességének a korlá-
tai akkor váltak világossá, amikor a többnemzetiségű 

13  A hívek és polgárok mindennapi életének szabályozásáért folyó 
küzdelem világos példája a francia kendőviselési vita. A nők ken-
dőviselését ugyan a Korán nem írja elő, csupán a prófétai hagyo-
mány szól róla, mégis a muszlim vallási érzékenységet mélyen 
érintő, identitást kifejező jelképpé vált. Ezzel szemben, bár az 
Újszövetség kifejezett en rendelkezik arról, hogy az asszonyoknak 
ott honukon kívül tilos kendő nélkül mutatkozniuk (1 Kor 11, 
3–13), ezt gyakorlatilag semelyik keresztény felekezet nem veszi 
komolyan. (Az ortodoxiában is templomon belüli viselkedési sza-
bályként jelenik meg csupán.) Nem volt ez mindig így: az erdélyi 
szász városok rendtartásaiban például ennek az igehelynek a lu-
theránus írásmagyarázataira támaszkodva részletes szabályok-
ba foglalták, hogy milyen női fejfedő használata felel meg saját 
korukban Pál apostol útmutatásának, és mi számít nyilvános 
térnek; megengedhető-e például ebédfőzés közben főkötő nélkül 
átszaladni a szomszédasszonyhoz egy csipet sóért. A francia kör-
nyezetben kirobbant konfl iktushoz természetesen szükséges az a 
fajta állami szerepfelfogás is, amely természetesnek veszi, hogy 
előírhatja az állampolgárok öltözetének és viselkedésének legap-
róbb részleteit is, ha az állami intézményekben történik – miköz-
ben ezekben az intézményekben, például az iskolákban, kötelező 
megjelenni és hosszú időt eltölteni.
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társadalmakban megjelent a semlegesség kiterjeszté-
sének követelménye a közösségi identitás kulturális, 
etnikai és nyelvhasználati elemeire, hogy végül az etni-
kai tekintetben semleges állam eszméje a legtöbb esetben 
utópiának bizonyuljon. Habár első pillantásra az állam 
vallási és etnikai semlegessége között i különbség tűnik a 
lényegi kérdésnek, részletesebb kutatások alapján meg-
tanulhatunk különbséget tenni mind a vallási, mind az 
etnikai közösségek különböző formái között , amelyek-
nek más és más következményük van az állam szerkeze-
tére nézve. Svájcban például a kantonhatárok fokozatos 
és békés átszerkesztését fi gyelhetjük meg; a kantonok 
eredeti formájukban vallási tekintetben egynemű, ám ezzel 
együtt  számos esetben etnikai szempontból vegyes összeté-
telű politikai közösségek voltak, miközben maga Svájc 
mint egész még inkább volt nevezhető államszövet-
ségnek, mint szövetségi államnak. Később a kantonok 
átalakultak etnikai szempontból egynemű, ugyanakkor 
számos esetben vallási tekintetben vegyes összetételű po-
litikai közösséggé, amelyeknek szerepe is fokozatosan 
megváltozott , ám nem jelentéktelenedett  el az egyre in-
kább szövetségi államként működő államszövetségen 
belül. Svájc belső szerkezetének átalakulása a vallási és 
a nemzetiségi identitás két különböző történeti helyze-
tét tükrözi. A kiinduló formában a kanton mint politikai 
közösség nem lehet semleges vallási tekintetben, míg 
nemzetiségi tekintetben nincs akadálya neutralitásának; 
majd később a helyzet ennek ellentétébe fordul. Egy-
felől a vallási és az etnikai közösségek helyének kellett  
megváltoznia a svájci polgárok önazonosság-tudatán 
belül, másrészt a politikai közösség mindennapi fel-
adatainak. Abban a pillanatban, amikor egyetlen helyi 
egyház sem tudta és nem is akarta már megszervezni 
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híveinek a mindennapi életét,14 ugyanakkor a modern 
társadalom fenntartása jól szervezett , az állampolgárok-
kal anyanyelvükön kommunikáló bürokrácia kiépítését 
kívánta meg, a politikai hatalomnak vallási tekintetben 
semlegessé kell válnia, ám ezzel együtt  etnikai, nyelvi 
semlegességét föl kell adnia. (Ez esetben békés úton: 
míg korábban azon igyekeztek, hogy kantonhatárok 
nagyjából egybeessenek a többé-kevésbé homogén kato-
likus és protestáns területek határaival; később az lett  a 
fő szempont, hogy nagyjából egynemű német, francia és 
olasz kantonok jöjjenek létre, akár azon az áron is, hogy 
fellazul addigi vallási egyneműségük.)

Az elismerés politikájával és az elismerés 
fogalmával kapcsolatos néhány probléma

Az államtól manapság elvárt, ám alig teljesített  kulturális 
semlegesség problémáira adott  egyik gyakori teoretikus 
igényű válasz a modern politikai közösséget közösségek 
közösségeként határozza meg. Ebben a keretben új erkölcsi 
(valójában politikai) alanyok lépnek föl az egyes állampol-

14  Még az 1848 utáni időkben, a korábbiaknál lényegesen nagyobb 
hatáskörű szövetségi intézményrendszer kiépítését követően is 
megfi gyelhető, hogy vallási ügyekben a világi hatóságok járnak 
el; katolikus kantonokban például betiltanak olyan könyveket, 
amelyek a katolikus egyház dogmatikájával nem egyeztethetők 
össze, viszont minden további nélkül kiadhatók és megvásárol-
hatók a szomszédos kantonban. Ha a kantonhatárok átszabásá-
val vallási tekintetben vegyes kanton jön létre, akkor az egyházi 
álláspont világi hatalommal való, ehhez hasonló jellegű megtá-
mogatásáról előbb-utóbb le kell mondania minden helyi vallási 
közösség vezetőjének.
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gár és az állam között i közvetítőként.15 Ezek többségük-
ben etnikai, nemzetiségi kisebbségi csoportok, de akármelyik 
közösség, rendelkezzék bármely típusú kollektív önazo-
nossággal, szintén a várományosa lehet a jövőben ennek a 
politikai szerepnek. A kollektív erkölcsi alany státusának 
igénye mellett i érvek közös magja, hogy magától értető-
dőnek tartja e csoportok mint csoportok létét, és tagjaik 
számára való fontosságát. Ezen új típusú kollektív erkölcsi 
alanyoknak az elismerés iránti igénye általában előfölté-
telezi e közösségek elképzelt szubsztancialitását, ami jel-
lemzően az államhoz képest számított  preegzisztenciájuk 
tételében fejeződik ki.16 Az elmélet hívei gyakran ezt az 
eszméjüket úgy fogalmazzák meg, hogy fölöslegesnek 
tekintik a szóban forgó csoportok tagjainak politikai aka-
ratnyilvánítását. Nem csupán arról van szó, hogy az ille-
tő közösség tagjának tekintik-e magukat, hanem arról is, 
hogy a csoportt agságban testet öltő identitásukon kívül 
vannak-e még más identitásaik, ezek milyen viszonyban 
vannak egymással, valamint, hogy mindezek közül me-
lyeket kívánnak politikai szintre emelni. Az etnikai hova-
tartozás naturalizálása ezt a bonyolult problémahalmazt 
nem oldja meg, inkább elfedi. A naturalizálás gyakran 
odáig megy, hogy etnikai csoportok helyett  rasszokat te-

15  Klasszikus elméleti tervezet ezen az eszmerendszeren belül: van 
Vernon Dyke: Az egyén, az állam és az etnikai közösségek a po-
litikai elméletben. in: Demeter M. Att ila (szerk.): Egyén, állam, 
közösség. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2007, 25–69. Az írás eredeti 
formájában 1977-ben jelent meg.

16  Az etnikai csoportok mint erkölcsi alanyok kérdésének jelen in-
terpretációja egy kisebbségi jogokról szóló kutatási projekben 
való részvételem tanulságain alapul. A kutatási program ered-
ményeinek összefoglalását lásd Demeter M. Att ila (szerk.): Egyén, 
állam, közösség. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2007.
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kintenek jogokkal rendelkező emberi közösségeknek. 
A volt afrikai brit gyarmatokon például jogi szempont-
ból gyakran három részre osztott ák a lakosságot: fehérek, 
feketék és színesek (utóbbiak csaknem mindannyian in-
diaiak). Ezeket a „közösségeket” semmi sem köti össze 
azon kívül, hogy a gyarmati adminisztráció együtt  kezeli 
őket, gyakran más nyelvűek és más vallásúak. Az utóbbi 
évtizedek dél-afrikai iskoláztatási vitáiban lehetett  meg-
fi gyelni a helyi konfl iktusokat fekete–fehérben látó ér-
telmezést, amely számára csak az a kérdés, hogy feketék 
járhatnak-e az azelőtt  fehéreknek fenntartott  iskolába; az 
viszont, hogy milyen nyelven – angolul, afrikaansul, zulu 
vagy valamely más bantu nyelven – folyik az oktatás, már 
nem érdekes. (Az is érdektelen, hogy megváltozik-e az 
oktatási nyelv.)

Úgy tűnik, a közösségek közössége fogalomkörére épülő 
eszmerendszerek hallgatólagosan a politikai hatalomnak 
azt a premodern elvét követik, amely szerint valamely 
antik birodalom szokás szerint csupán felsőbbségének 
elismerését követeli meg a meghódított  tartományok la-
kosságától, a mindennapi élet fölött i uralmat azonban 
meghagyja a helyi törzsi és vallási vezetőknek; és közben 
konzerválja is utóbbiak helyi uralmát.

A különböző kollektív identitások elismerésének 
modern példái új, kollektív erkölcsi alanyok elismeré-
sét feltételezik az államon belül. A harmadik világban az 
egyik lehetséges politikai következmény a premodern, 
különösen a bennszülött  törzsi arisztokrácia hatalmá-
nak a konzerválása az ezt a hatalmat megvédő modern 
államszervezet támogatásával. A helyi arisztokrácia ural-
mának fenntartása azonban nem jelenti egyszersmind 
azon helyi közösségek premodern szerkezetének és funk-
ciójának a fenntartását is, amelyeken ez a premodern 
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eredetű arisztokrácia uralkodik. Viszont modern körül-
mények között  a premodern kultúrák tetszőleges elemei 
válhatnak eszközévé az elismerés politikájának. Kialakul a 
premodernnek tekintett  identitásokon alapuló formáknak 
egyfajta élősködése a modernitás világán.17 A premodern 
eredet megkívánja, hogy kulturális közösségek egészük-
ben, refl ektálatlanul váljanak erkölcsi alanyokká az elis-
merés politikáján belül, ebből pedig a tolerancia új formá-
ja származtatható, amely azonban ellentétes a tolerancia 
hagyományos európai modelljével, amely az identitások 
szféráinak egymástól való elválasztásán alapul. Ebben a 
keretben ugyanis a kulturális identitásnak azokat az ele-
meit is politikailag kell elismerni, amelyek azelőtt  politi-
kán kívülinek számított ak, és éppen ezért voltak tolerál-
hatóak az állam által. Ebben az új gondolatrendszerben 
viszont szükségképpen föl kell adni az állam és a toleran-
cia-fogalom semlegességét.

Ha egy pillantást vetünk a közösségek mint erkölcsi 
alanyok elismerése programjának egy lehetséges keretel-
méletére, az elismerés elméletére, feszültséget fi gyelhetünk 
meg az elismerés elmélete és annak néhány alkalmazása kö-
zött  az elismerés politikájában.18 Ámbár az elismerés termi-
nusa már a kifejezés hegeli felbukkanásától kezdve átjárta 
a politikai fi lozófi át, mégis, eredetileg egy ismeretelméleti 

17  A gondolatot Márkus Györgytől vett em át, aki ezt más példa-
tárra, a különböző fundamentalista mozgalmak tapasztalataira 
alkalmazva fejtett e ki a Collegium Budapest vendégeként tar-
tott  előadásában. Az előadás szövegét magyarul lásd: Márkus 
György: Vélekedéseink rendszertelensége. Világosság. 1999 (40): 
10, 3–13.

18  A modern elismerés elmélete eredetének kérdésében a következő 
összefoglalásra támaszkodtam: Weiss János: Az elismerés elmélete. 
Áron, Budapest, 2004.
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probléma megoldása volt,19 amelyből az interszubjektív, 
és nem az interkulturális kapcsolatok szférájában való 
vizsgálatok következnek. Úgy tűnik, hogy az elismerés 
elméletének az elismerés politikájában megjelenő némely 
modern alkalmazása éppen az individualitáshoz való 
visszacsatolás lehetőségét vetik el. Az elismerés terminusa 
eredetileg az egyéni önmegértést szolgálta, végül a közös-
ségek elismerésére vonatkozó törekvés könnyen az indivi-
dualitás megszüntetésének eszköze lehet.

Visszatérés a (miféle?) európai gyökerekhez

Ebben a helyzetben fölmerül annak a követelménye, 
hogy újragondoljuk a tolerancia hagyományos modelljét 
és az állam semlegességének elvét mint az európai mo-
dernitás ikereszméit. Az a manapság gyakran ismételt 
felszólítás, hogy „vissza kell térnünk az európai önazo-
nosság gyökereihez”, szintén ezen a dilemmán alapul, 
erre próbál a maga módján választ adni. Ezzel kapcso-
latban megfi gyelhetünk egyfajta sajátos nosztalgiát egy 
elképzelt premodern közösség értékei iránt. Ezen az esz-
mén belül az európai identitást azon közösségek értékei-
nek mintájára kell újrarendeznünk, amelyek a politikai 
közösségen belüli erkölcsi alanyként való elismerésü-
ket követelik. Ezeknek a közösségeknek a feltételezett  

19  A problémahagyománynak egészen a modern elmefi lozófi áig 
megvannak a leágazásai. Az elismerés elmélete és a más elmék 
problémájának lehetséges közös hegeli gyökereiről, az elmefi -
lozófi a szempontjából lásd: Eddy M. Zemach: Sensation, Raw 
Feels, and Other Minds. in: Thomas O. Bufolrd (ed.): Essays on 
Other Minds. University of Illinois Press, Chicago, 1970, 345–370, 
különösen a zárófejezetet.
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szubsztancialitása, feltételezett  elsődleges létezésük az 
állammal szemben és a premodern közösségekkel fennál-
ló párhuzamaik a zárt társadalmak modelljét követik, ame-
lyek determinisztikus környezetet jelentenek azoknak az 
egyéneknek, akik szubsztanciális, esszenciális közössé-
gek tagjaként csak szigorúan meghatározott  szerepeket 
képesek játszani a társadalomban. Ilyen körülmények 
között  lehetetlenné válik az egyének szabad önmegha-
tározása, hasonlóan a szubsztanciálisnak, természetinek 
tekintett  közösségi identitások újrarendezéséhez. Ezen az 
újrarendezett  európai identitáson belül, amelyet egy el-
képzelt premodern közösség „természetes” identitásfor-
mája iránti nosztalgiából származtatt unk, vagyis ebben az 
utópiában a politikai közösség értékei egyenlők kell, hogy 
legyenek némely vallási vagy kulturális közösség értéke-
ivel. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az európai identitás-
nak ez a fajta újragondolása azt igyekszik a saját európai 
hagyományra érvényesíteni, amit más hagyományokból 
félreértett , és ami idegen annak lényegétől. A politikai kö-
zösség némely értékének és alapjának újrafelfedezése és 
elismerése ezek szerint azt jelentené, hogy nincs különb-
ség kulturális és politikai identitások között , és a vallási, 
kulturális és politikai közösségekben való tagság jellegének 
ekvivalensnek kellene lennie egymással.

Világos, hogy mind az egyének, mind a világi hata-
lomnak ez a szerkezete, valamint ezek egymáshoz való 
viszonya is határozott an ellentétes a zsidó–keresztyén ha-
gyomány tanításával a hívő és a polgár kapcsolatáról 
ugyanazon személyen belül; vagyis azzal az elvvel, ame-
lyet mindjárt az első fejezetben tárgyaltunk. Az azokat 
alkotó individuumok akaratnyilvánításától függetlenül 
létező szubsztanciális – például etnikai – közösségek 
mint erkölcsi (valójában politikai) alanyok feltételezése 
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eliminálja azt a különbséget, amelyet már Arisztotelész 
megtesz a polisz és az ethnosz közösségei között . Poliszok-
ban többnyire görögök élnek, de a politikai élet rendezett  
formájaként mások – az ő korában a karthágóiak – számá-
ra is elérhető; míg ethnoszoknak a görögül beszélő, ám a 
polisz rendezett ségét el nem érő formában élő népességet 
nevezi, például az árkádiaiakat. Az ethnosz, bár tagjai ösz-
szetartoznak, még nem alkot rendezett  politikai közössé-
get, ahhoz meg kell formálnia magát. E megformálásnak 
legismertebb modern példája a 19. századi sikeres kultu-
rális nemzetépítések sorozata Európában.

Konklúzió helyett : a toleranciafogalom 
újragondolásának a követelménye 

és a (módszertani) individualizmus megőrzése

A jelen írás kiindulási problémája az európai tolerancia 
klasszikus fogalmának az az emocionális hiányossága volt, 
amelyet az együtt érzés hiányaként fogalmaztunk meg. 
Körvonalaztuk ennek a fogalomnak az eredetét, és a 
zsidó–keresztyén hagyománynak abban az eszméjében 
találtuk meg, amely a politikai és a vallási közösségek, illet-
ve a polgár és a hívő között i különbségről szólnak, akár 
egy személyen belül. Később látt uk az ennek a megfo-
galmazásnak az újragondolására irányuló törekvéseket, 
az európai identitással kapcsolatos következményeikkel 
együtt , és az individualitás szerepét mindezen belül. Kö-
vetkeztetésképpen ki kell jelentenünk, hogy problémánk 
megoldása megköveteli a modern politikai közösség szer-
ződéselvű alapjaihoz való visszatérést, amelyet az elismerés 
politikájának egy helyesbített  formájának a segítségével 
kell kiegyensúlyoznunk. A tolerancia klasszikus formá-
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ja emocionális hiányosságának a megoldása azonban nem 
kapcsolódhat össze a kulturális, vallási és politikai identi-
tások között i európai különbség eltörlésével. A különböző 
konkurens kollektív identitások között i választás során 
a prioritás eldöntésének egyéni döntésen kell alapulnia.20

Ha a politikában az egyéni választás lehetőségét, az 
elméletben pedig a módszertani individualizmust elvet-
jük, akkor a nemzeti kisebbségi politika akaratlanul is 
könnyen fordulhat a modern kulturális nemzetépítés jo-
gáért való küzdelemből a rezervátum védelméért vívott  
harccá, az elismerésért küzdő vallási közösségek tagjait 
olyan görbe tükörben látjuk, amelyben azok csak feleke-
zetük híveiként jelennek meg; és főként nem fogjuk észre-
venni, amikor identitás-elemeik prioritása megváltozik. 
Akármilyen tarka, ellentmondásos és sok elemből álló is 
az identitások hálója, egészen biztosnak tűnik, hogy vi-
lágunkban mindenki számára evidens identitásközössé-
geket feltételezni már nem lehet. A lehetséges közösségi 
identitások mindegyike messze van már a természetes, 
vérségi, vagy annak gondolt kötelékektől, így csak tuda-
tos egyéni választással lehet kinyilvánítani valamelyikük, 
vagy néhányuk fölvállalását. Úgy tűnik, a szerződésel-
méleti gondolatrendszerből mégsem sikerült még kitör-
nünk, és ez talán nem is olyan nagy baj.

20  Nincs itt  terem részletesebb érvelést kifejteni. Általánosságban 
ma is fenntartom a föntebb említett  kutatási projekten belül meg-
fogalmazott  eszméimet, lásd: Mester Béla: A kontraktualizmus 
védelmében. A kollektív jogok visszavezethetősége az egyéni 
jogokra. in: Demeter M. Att ila (szerk.): Egyén, állam, közösség. Pro 
Philosophia, Kolozsvár, 2007, 70–81.
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KAPCSOLATA A KATOLIKUS 

EGYHÁZ TEOLÓGIÁJÁBAN

Holló László

A Katolikus Egyház, amint azt a kétezer éves történelme 
is mutatja, bármilyen típusú politikai közösségben, akár 
elnyomott  és üldözött  egyházként is fennállhat. Ennek el-
lenére a keresztényeknek sem mindegy, hogy a politikai 
közösség, amelyben élnek, hogyan alapozza meg a tekin-
télyét, hogyan jár el az emberrel, az emberi méltósággal és 
az emberi jogokkal, illetve hogy elismeri, elnyomja vagy 
erőszakosan viselkedik a vallással szemben. Mivel az állam 
mint rendezett  hatalmi tényező a magán és nyilvános élet 
sok területét átfogja és rendezi, ezért a Katolikus Egyház 
társadalmi tanításában külön foglalkozik ezzel a kérdéssel. 
Tanulmányunkban ezt a tanítást kívánjuk bemutatni.

Az Egyház hivatása az, hogy minden történelmi hely-
zetben hirdesse az Evangéliumot, megmutassa a helyes 
utat az embernek az örökkévalóság felé, s ennek tudatá-
ban adjon szempontokat földi életünk alakításához. Ezt a 
küldetését mindig egy bizonyos történelmi korban, egy 
bizonyos társadalmi kontextusban teszi.

Az Egyház és az állam viszonyáról szóló eszmecse-
re, a vallás és politika viszonyának egy formája, és olyan 
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régi, mint maga az Egyház. Előadásomban e viszony tör-
téneti és teológiai alapjainak felvillantása után, a kortárs 
katolikus társadalmi tanításban való megjelenését kívá-
nom bemutatni.

A szervezett  jogállam átfogja és rendezi polgárai 
nyilvános- és magánéletének számos területét. Sokrétű 
minőségben siet a polgárai segítségére. Mivel a közjó 
szolgálata és ezen belül a közrend fenntartása az állam fő 
feladata, és mint ilyen rendkívül nagy jelentőséggel bír, 
a katolikus egyház is külön teológiai tudományágban, az 
Egyház társadalmi tanításában foglalkozik a kérdéssel.

Ismételten a Katolikus Egyházra hivatkozom, mert 
a különböző keresztény egyházaknak és egyházi közös-
ségeknek különböző, egymástól esetenként lényegesen 
eltérő ekkleziológiája1 van, ami azt eredményezi, hogy 
az Egyház és állam között i ideális kapcsolatról is eltérő 
véleményt alakítanak ki. A különbségeket azonban emel-
lett  részben történeti és kultúrtörténeti gyökerek is ma-
gyarázzák. 

Az állam a Szentírásban

Az Ószövetségi Szentírás tanúsága szerint a zsidóság már 
a babiloni fogságtól kezdődően gyakran pogány fennha-
tóság alatt  élt, ennek következtében kialakított a a vallást 
és a politikát megkülönböztető bizonyos magatartásfor-

1  Az ekkleziológia kifejezés a görög ekklészía szóból származik, 
amely eredetileg gyülekezetet, találkozót jelentett  és a kortárs ke-
resztény teológiában az Egyházról szóló tanítás tudománya. Az 
ekkleziológia hagyományosan az Egyház lényegét, titkát, lelki 
(pneumatikus) eredetét, valamint ismertetőjegyeit és tulajdonsá-
gait kutatja. 
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mát. Mivel a keresztények életformája a Római Biroda-
lomban kezdetben hasonló volt, ezért ezeket a magatartá-
si elveket gyakran továbbra is érvényesnek tartott ák. Az 
újszövetségi iratok lényegében tanúságot tesznek arról, 
hogy az első keresztények a res publica hivatalos ható-
ságainak illetékességét egy bizonyos értékhierarchia ke-
retében elismerték (Róm 13, 1–7; Tit 3, 1–3; 1Tim 2, 1–2). 
Ezzel egyidejűleg készek voltak a vallási önállóságukat 
az üldöztetések vállalásával is megőrizni (Jel 13, 1–18; Mt 
10, 17; Csel 4, 1–22; 7, 54–60; 8, 1). Ezzel Jézus Krisztus 
magatartását követt ék. Már az ő tanításában érzékelhető 
a lelki és világi hatalom megkülönböztetésének feszült-
sége. Jézus a szadduceusok császárának fi zetendő adóra 
vonatkozó beugrató kérdése kapcsán, hogy „Szabad-e 
adót fi zetni a császárnak, vagy nem?” tisztázza, amikor 
arra utasítja őket, hogy „Adjátok meg tehát a császárnak, 
ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” (Mt 22, 15–
21; Mk 12,13–17; Lk 20, 20–26). Nehézséget továbbra is 
a két terület egymástól való elhatárolása jelentett e. Jézus 
maga visszautasított a a világi dolgokban való kompeten-
ciát, például amikor örökség felosztásában kérték a segít-
ségét. („Valaki megszólított a a tömegből: <Mester! Mondd 
testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!> Ő 
azt felelte neki: <Ember! Ki tett  engem bíróvá vagy végre-
hajtóvá köztetek?>” Lk 12, 13–14).

A keresztények azonban ugyanakkor eszkatológiai 
értelemben2 hangsúlyozták Krisztus királyságának a 

2  Az eszkatológia a görög eszkaton végső, legutolsó és a logia meg-
nyilatkozás, beszéd, vagy mondások szóból az egyén és az em-
beriség életének végső dolgaival, illetve eseményeivel foglalkozó 
tudomány. Vö. Walter Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament., 6. 
kiadás. Walter de Gruyter, Berlin–New York, 1988, 967.
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természetfölött i voltát (vö. Jn 18, 36–37) és állított ák, hogy 
az ő hazájuk a mennyben van (Fil 3, 20–21).3 Ugyanak-
kor Isten igazi népének tartott ák magukat, és mint ilyen 
közösségüket, az Egyházat, társadalmilag szervezett  és 
üdvtörténetileg jelentős egységként értelmezték.4

Ez a szemlélet a régi pogány vallási és szociális er-
kölcsöket elutasított a, és tagadta a világ szent jellegét. Az 
első századok apologétái gyakorlatilag kivétel nélkül ezt 
az álláspontot képviselték.

Az Egyház és az állam viszonya 
a történelem folyamán

Az Egyház viszonya az államhoz és az állam viszonya az 
Egyházhoz minden időben a hatalmi viszonyoktól és az 
éppen vezető világnézett ől függött  és függ. A keresztény-
ség és az állam gyakran nem konfl iktusmentes kapcsola-
tát, az Egyháznak az Egyház és állam lényegéről és fel-
adatáról szóló tanítása tükrözi. Ennek helyét a reneszánsz 
óta egyre inkább az autonóm államfi lozófi ák veszik át. Ez 
a kapcsolat történelmileg néhány fő modellben érhető 
tett en.

3  Vö. Wolfgang Mantl: Kirche und Staat, in: Katholisches Soziallexikon. 
Hrsg. A. Klose–W. Mantl–V. Zsifk ovits, Innsbruck usw. 1980, 
1348–1350.

4  Vö. Gerda Riedl: „So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, 
und Gott , was Gott  gehört“ (Mk 12, 17). Staatsmacht und Glau-
bens gemeinschaft – Exemplarische Überlegungen zum Verständ-
nis horizont frühchristlichen Rechtsdenkens. in: Josef Isensee 
– Wilhelm Rees – Wolfgang Rüfner (Hrsg.): Dem Staate, was des 
Staates – der Kirche, was der Kirche ist. Festschrift für Joseph Listl zum 
70. Geburtstag, Berlin, 1999, 3–27.
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1. A minden hatalomtól tartózkodó és szenvedő Egyház 
eszkatologikus közösségi modellje

Az ősegyházban, a Római Birodalom keresztényüldözése 
idején, az Egyház eszkatologikus közösségként értelmez-
te magát. Minden hatalomtól tartózkodott , és szenvedve 
várta az utolsó időket.

Az Egyház és állam viszonyáról szóló katolikus ta-
nítás, illetve az ennek megfelelő gyakorlat az apostoli 
hagyományba (Traditio Apostolica) gyökerezik, amely 
egyfelől az Újszövetség könyveiben követhető nyomon, 
másfelől az Egyházi Tanítóhivatal vezetésével a Szentha-
gyomány más forrásaiból ismerhető fel.5 Eszerint a ke-
resztény közösségekben az első, történelmileg bizonyít-
ható formája a kollektív öntudatnak az a meggyőződés 
volt, hogy Isten újszövetségi választott  népe vagyunk. Az 
első idők egyháza úgy értelmezte magát, mint az Istennel 
kötött  Sínai hegyi szövetség örököse, az új és igazi Izrael.

Analógia van az ószövetségi Isten népe és az újszö-
vetségi őskeresztények között . Az Egyház helyi közössé-
gekből állt, amelyeket az azonos hit közösségén, a lelki és 
társadalmi szolidaritáson túl az a meggyőződés is össze-
kötött , hogy Isten egy, szent, kiválasztott  népéhez tartoz-
nak. Ez a tudat kezdett ől fogva közösségkovácsoló erővel 
bírt. Már a görög ekklezia kifejezés többet jelentett , mint 
a helyi közösség. Ilyen átfogó értelemben használta Szent 
Pál apostol az ekklesia tou theou, Isten ekklesiája kifejezést 

5  Heinrich Denzinger – Peter Hünermann (szerk.): Hitvallások és 
az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. A 37. kiadás fordí-
tása. Örökmécs – Szent István Társulat, Bátonyterenye–Buda-
pest, 2004. 
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az Egyház teljességére, vagyis a teljes egyházi közösség 
megnevezésére.6

2. Az államegyházi státusba került Egyház 
és az ún. cezaropapizmus modellje

A konstantini fordulat után az Egyház államegyházi stá-
tusba került. Keleten a keresztény uralkodók vezető ha-
talmukat kiterjesztett ék a hitt el kapcsolatos kérdésekre is, 
így kialakult az ún. cezaropapizmus.

A cezaropapizmus gyakorlata először a Keletrómai 
Birodalom területén alakult ki. Ez olyan egyházpolitikai 
rendszer, melyben a legfőbb egyházi hatalom a világi 
uralkodóé. A kereszténység szellemétől idegen gyakorlat, 
hisz Jézus az egyházi és a világi hatalmat szétválasztott a 
(„Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az 
Istennek, ami az Istené.” Mt 22,21). Kialakulását az ered-
ményezte, hogy míg a Római Birodalom 395-ös kett éosztása 
után nyugaton, a népvándorlások következtében meggyen-
gült a központi hatalom, addig keleten Konstantinápoly 
lett  a főváros, és itt  a császár világi hatalmával elnyomta a 
pátriárkát, és átvett e egyházi hatalmának jelentős részét. 
A későbbiekben ez a törekvés a királyok részéről Nyugat-
Európában is jelentkezett , és gyakorlatt á vált az anglikán és 
protestáns egyházakban, és tett en érhető a pápaság közpon-
tosító törekvéseivel szemben szerveződő febronianizmus, a 
gallikanizmus és a jozefi nizmus mozgalmaiban.7

6  Vö. Lothar Coenen: Kirche. in: Lothar Coenen – Erich Beyreuther 
– Hans Bietenhard (Hrsg.): Theologisches Begriff slexikon zum Neuen 
Testament. 3. Ausg. II. Wuppertal, 1972, 789.

7  Pirigyi István: Cezaropapizmus. in: Magyar Katolikus Lexikon, II. 
Budapest, 1993, 212.
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3. A kétkard-elmélet modellje

Míg a Keletrómai Birodalom területén az állam-egyház 
viszony vonatkozásában a cezaropapizmus dívott , addig 
a Nyugatrómai Birodalom területén a kétkard-elmélet 
alakult ki.

Az Egyháznak az államban betöltött  szerepe egy 
egyesítő lelki erő, ami meghatározza az állam világnéze-
tét, politikáját. Kialakulása az ókor végére tehető és a két 
kard, a világi hatalom és az egyházi hatalom vetélkedése 
jellemzi. 

Elsőként I. Szent Geláz pápa (492–496) fogalmazta 
meg a Lk 22,35–38-ban szereplő két kardra való utalás 
alapján. Szent Lukács elbeszélése szerint az utolsó va-
csora végén Jézus megkérdezte apostolait: „Amikor er-
szény, táska és saru nélkül küldtelek titeket, szenved-
tetek-e valamiben hiányt? Ők azt felelték <Semmiben.> 
Majd így folytatt a: <Most azonban akinek erszénye van, 
vegye elő, hasonlóképpen a táskát is: akinek pedig nin-
csen, adja el a felső ruháját, és vegyen rajta kardot. Mert 
mondom nektek: be kell teljesednie annak rajtam, ami 
írva van: ’A gonosztevők közé számított ák’. Mert ami 
rólam szól, az beteljesedik.> Erre ők így szóltak: <Uram, 
íme, itt  van két kard.> Ő pedig azt mondta nekik: <Ez 
elég.>” I. Szent Geláz pápa óta a két kard a világi (ki-
rályi) és az egyházi hatalom Szentírás szavaiba gyöke-
rező, de vitatott  tartalmú jelképe. Eszerint a világot két 
hatalom kormányozza: a pápák szent tekintélye és a ki-
rályi hatalom. A későbbiekben a pápaság egyeduralmi 
törekvése következtében megszületett  az az elgondo-
lás is, hogy a pápai hatalom elsőbbséget élvez a királyi 
hatalommal szemben, illetve, hogy a pápa Szent Péter 
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utódaként mindkét hatalom birtokosa és a világi hatal-
mat rábízza a császárra.8

Az ókor végére tisztázott  különbség a lelki és a vilá-
gi hatalom illetékességi köre tekintetében a kora közép-
korra, különösen germán hatásra ismét eltűnt, és csak az 
invesztitúra harc (1075–1122) tisztázta újólag a kérdést. 
Ez az erőpróba azonban nem annyira az Egyház és állam 
között i harc, hanem sokkal inkább kompetenciavita volt a 
pápa és a császár, mint a kereszténység két legmagasabb 
rangú tekintélye között .9

4. A reformációban a reformátorok minden világi 
hatalomra való törekvés nélküli modellje

A reformációban átmenetileg megszelídül az Egyház 
világhoz való viszonyában. Úgy értelmezi magát, mint 
olyan lelki hatalom, mely minden világi hatalomra való 
törekvés nélkül lelket ment és lelkiismeretet köt.

Az állam az állampolgárokat összefogó célközös-
ség, mely semmilyen kiváltságot nem enged, ezért vagy 
meghatározza állampolgárai vallását a cuius regio, eius 
religio elve alapján (az államegyház és abszolutizmus 
idején), vagy a vallást magánügynek tekinti, és az Egyház 
működését az államtól független vallásos egyesületként 
engedélyezi (felvilágosodás, francia forradalom).

Az abszolutizmus és a felvilágosodás arra törekedett , 
hogy az Egyházat az államnak alávesse. Ez a törekvés 
az Egyházban ellenreakciót váltott  ki, ami a ius publicum 
ecclesiasticum (egyházi közjog) megfogalmazásához 

8  Diós István: Két kard-elmélet. in: Magyar Katolikus Lexikon, VI. 
Budapest, 2001, 719.

9  Lásd Wolfgang Mantl: Kirche und Staat, 1352.
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vezetett .10 Eszerint a Jézus Krisztus által alapított  Egyház 
egyfelől rendelkezik mindazokkal a jogokkal és hatás-
körökkel, melyek küldetésének teljesítéséhez, másfelől 
rendelkezik mindazokkal az eszközökkel is, melyek egy 
szuverén társaság létéhez szükségesek.11 Az Egyház tehát 
rendelkezik mindazokkal az eszközökkel, melyek sajátos 
céljának elérését szolgálják.12

5. Az Egyház a totalitárius világnézeti államban

A totalitárius világnézeti állam olyan diktatúra, mely tör-
vényeivel és propagandájával minden vallási és ideológi-
ai autonómia felszámolására törekszik (nemzetiszocializ-
mus, sztálinizmus).

10  „A ius publicum ecclesiasticum („egyházi közjog”) tárgya az 
Egyház államokhoz és az államok közösségéhez való viszonya. 
E diszciplína a kánonjog része. […] Tárgya egyfelől a kánonjog 
ekkleziológiai alapjainak bemutatása, elsősorban az Egyház al-
kotmánya, másfelől az Egyház és a világi hatalom viszonyának 
kérdései. […] Míg az Egyház alkotmányának az egyháztan ál-
tal kidolgozott  elveit az egyházjog teológiájának mára önálló-
sult diszciplínája tárgyalja, az Egyháznak az államhatalomhoz 
és a nemzetközi közösséghez való viszonya a ius publicum 
ecclesiasticum tárgya maradt. […] A ius publicum ecclesiasticum-
ot Erdő Péter az egyházjog-teológia elődjének tekinti (Erdő Péter: 
Az egyházjog teológiája intézménytörténeti megközelítésben, Buda-
pest, 1995, 23.). Míg az egyházjoggal kapcsolatos teológiai kérdé-
seket ma az egyházjog teológiája tárgyalja, addig a ius publicum 
ecclesiasticum kérdésköre maradt az, hogy az Egyház teológiai 
és jogi önmeghatározása kifelé hogyan érvényesül.” Schanda Ba-
lázs: Ius publicum ecclesiasticum – kézirat, Budapest 1998, 101.

11  Alfredo Ott aviani: Institutiones iuris publici ecclesiastici, Vaticano, 
1957–1960, 53.

12  Schanda Balázs: Az egyházjog és a világi jog viszonya. Acta Univ. 
Sapientiae, Legal Studies. 2013 (2): 2, 271–282, itt  271.
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Az emberiség története a diktatúrák története. Ezek 
fő sajátossága, hogy egy kézbe került a három hatalmi 
ág: a törvényhozói, a bírói és a végrehajtói hatalom. Bár a 
„demokratikus alkotmányok” szavatolják a hatalmi ágak 
szétválasztását, valójában rendszerint valamelyik szerv 
fölérendeltsége érvényesül. Ezért az ebből adódó vissza-
élésveszélyt „fékek és ellensúlyok” rendszerének beveze-
tésével próbálják megszüntetni. 

6. Az alkotmányos alapon álló 
demokratikus jogállamban élő Egyház

Az állam alkotmányos alapon álló demokratikus jogál-
lamként defi niálja magát, védi az elidegeníthetetlen em-
beri jogokat, így a különböző vallások működését enge-
délyezi és védi.

Egyház és állam 
a Katolikus Egyház társadalmi tanításában

Az Egyház, amint azt a kétezer éves története mutatja, 
bármilyen típusú politikai közösségben, akár elnyomott  
és üldözött  egyházként is fennállhat. Ennek ellenére a 
keresztényeknek sem mindegy, hogy a politikai közös-
ség, amelyben élnek, hogyan alapozza meg a tekintélyét, 
hogyan jár el az emberrel, az emberi méltósággal és az 
emberi jogokkal, illetve hogy elismeri, elnyomja vagy 
erőszakosan viseltetik a vallással szemben.

Mivel az állam mint rendezett  hatalmi tényező a 
magán és nyilvános élet sok területét átfogja és rende-
zi, ezért a Katolikus Egyház is külön tanításban fog-
lalkozott  ezzel a kérdéssel. A hagyományos katolikus 
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társadalmi tanítás az Egyházat, ugyanúgy, mint az álla-
mot, „tökéletes társadalomnak” tartja. Ez az elnevezés arra 
utal, hogy mindkét társaság sajátos feladatokkal ellátott  
zárt rendszert képez. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy 
az állam és az Egyház külső megjelenési formájukban a 
lehető legteljesebb fejlődési fokot elérték, és mint ilyen, 
tökéletesek lennének.

Bár a Katolikus Egyház, mint a hívők közössége, nem 
tartja magát illetékesnek a politikai közösség konkrét for-
májának a kialakítását illetően, mégis az isteni örömhír 
hordozójaként, annak belső dinamikájából kifolyólag, az 
emberi egymás mellett  élés emberiességét szolgálja. A tár-
sadalmi tanításában a politikai közösség autoritásának a 
megalapozására vonatkozólag abból indul ki, hogy az 
ember közösségi lény. Az emberi élet csak közösségben, 
a közösség tagjaival együtt működve lehet sikeres. A leg-
magasabb közösségi forma a politikai közösség. Feladata 
és célja a közjó biztosítása. A II. Vatikáni Zsinatnak a Gau-
dium et spes kezdetű, az Egyház és a mai világ viszonyáról 
szóló lelkipásztori konstitúciója ezt így fogalmazza meg: 
„A politikai közösség tehát e közjó végett  létezik, ebben 
rejlik teljes igazolása és értelme, és belőle meríti eredeti 
és saját jogát.”13

A politikai közösség mint autoritás szükséges a közjó 
érdekében, hogy a közösségi életben legalább egy minimális 
értékrend fenntartható legyen. Ez azonban mindig az egyén 
és a közösség érdekeit kell, hogy szolgálja. A politikai tekin-
télyt két elvnek kell vezérelnie: a személyi méltóság mint 
alapelv és a közjó mint célelv. Ehhez járulnak a társadalom 

13  Dr. Diós István (szerk.): Gaudium et spes 74. Lelkipásztori konsti-
túció az Egyházról a mai világban. in: A II. Vatikáni Zsinat doku-
mentumai. Budapest, 2000, 605–739.
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rendezőelvei: a szolidaritás-14 és a szubszidiaritás elve.15 
Ezek az elvek, amelyek a katolikus társadalmi tanításban a 
19. század vége körül, illetve a 20. század harmincas éve-
iben nyertek megfogalmazást, napjainkra már széles körű 
elismerésnek örvendenek, és az individualizmus egyolda-
lúságát csakúgy ellensúlyozzák, mint a kollektivizmusét.16

Az Egyház a társadalmi tanításával segítséget akar 
nyújtani a társadalmi rend kialakításához az állam számá-
ra is. Miközben ezt teszi, nem kíván politikai közösségként 
vagy pártként fellépni, és napi politikával foglalkozni, ha-
nem csupán vezéreszmét dolgoz ki a társadalompolitika 
számára.

A II. Vatikáni Zsinat ilyen megfontolásból tudatosan 
nem foglalt állást a politikai közösségről szóló kijelentései-
ben a lehető legjobb államformát illetően. Kifejezett en hang-
súlyozza hogy „az Egyház, mely feladatánál és illetékessé-
génél fogva semmiképpen sem keveredik össze a politikai 
közösséggel, s nem is kötődik semmiféle politikai rendszer-
hez, egyszerre jele és oltalma az emberi személy transzcen-
denciájának.”17

14  A szolidaritás az emberi társadalom építésének alaptörvénye. 
Ezen a törvényen alapszik az egyén erkölcsi kötelezett sége, hogy 
erejét a közösség szolgálatába állítsa csakúgy, mint a közösség 
kötelessége, hogy az egyén javát szolgálja.

15  A szubszidiaritás elve abból indul ki, hogy az egyéneknek és a 
kisebb csoportoknak törekedniük kell mindent megtenni a saját 
cél elérésére. Ugyanakkor azt a tényt is szem előtt  tartja, hogy az 
egyének és a kisebb csoportok a nagyobb vagy fölérendelt fóru-
mok támogatását igénylik.

16  Vö. Katholischer Erwachsenen-Katechismus, Bd. 2. Leben 
aus dem Glauben, Herausgegeben von der Deutschen 
Bischofskonferenz, Freiburg–Basel–Wien, 1995, 250.

17  Dr. Diós István (szerk.): Gaudium et spes, 76.
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A történelmi tapasztalat és a jelen kor egyaránt ta-
núsítják, hogy a demokratikus kormányformák a legin-
kább alkalmasak arra, hogy mind az egyén, mind pedig a 
közösség számára a legmegfelelőbb viszonyokat teremt-
sék. Az Egyház és a demokrácia viszonyát hosszú ideig 
feszültség jellemezte. Miután az Egyháznak sikerült a 
liberális demokráciával szemben a kiegyensúlyozott  kap-
csolat kialakítása, a Zsinat az Egyház és az állam kapcso-
latára vonatkozóan kijelentett e: „A politikai közösség és 
az Egyház a maguk területén függetlenek egymástól és 
autonómiájuk van. Mind a kett ő ugyanazoknak az embe-
reknek a személyes és társadalmi hivatását szolgálja, bár 
más-más címen. Annál gyümölcsözőbb lesz szolgálatuk 
mindenki javára, minél egészségesebben együtt működ-
nek a helyek és korok körülményei szerint.”18

A világtörténelem és az üdvösségtörténet összekap-
csolódnak ugyan, de nem foglalhatók össze egy, az em-
ber szolgálatában álló evilági rendszerbe. Egy földi „Isten 
ország” nem képzelhető el. A Zsinat ezzel kapcsolatban 
így fogalmaz: „Igaz ugyan, hogy a földi dolgok, és amik 
az ember léthelyzetét tekintve e világot felülmúlják, szo-
rosan egybefonódnak, és az Egyház maga is felhasználja 
az evilági dolgokat, amennyiben küldetése megköveteli. 
Reményét azonban nem veti a világi tekintélytől fölaján-
lott  kiváltságokba; sőt le is fog mondani bizonyos törvé-
nyesen szerzett  jogainak gyakorlásáról, mihelyt kiderül, 
hogy e jogoknak a gyakorlása miatt  kétségbe vonható 
tanúságtétele őszintesége, vagy ha az új életkörülmé-
nyek más rendezést követelnek. De mindig és mindenütt  
legyen meg az a joga, hogy igazi szabadságban hirdes-
se a hitet, előadhassa szociális tanítását, akadálytalanul 

18  Dr. Diós István (szerk.): i. m., 76.



141

Az Egyház és az állam kapcsolata a Katolikus Egyház teológiájában

teljesíthesse hivatását az emberek között , s erkölcsi szem-
pontból ítéletet mondhasson a politikai rendre vonatko-
zó dolgokról is, amennyiben így követelik az emberi sze-
mély alapvető jogai vagy a lelkek üdvössége”.19 

Összefoglalás

Alapvetően három formában képzelhető el az Egyház és 
az állam viszonya:

a. pozitív kapcsolat, az Egyház és állam között i kap-
csolatnak az a formája, amikor az állam azon túl, hogy a 
vallási közösséget az állam részeként ismeri el, a partneri 
kapcsolat jegyében különböző sajátos feladatokkal bízza 
meg.

b. A negatív kapcsolat az Egyház és az állam szigorú 
szétválasztását jelenti, amikor az Egyházat az állam ci-
viljogi szintre szorítja vissza, megtagadva a nemzetközi 
vagy közjogi besorolását.

c. A vallásnak mint fenoménnek és következéskép-
pen az Egyház közösségének a teljes tagadása.

A Katolikus Egyház nem fogalmaz meg politikai 
akcióprogramot. A Krisztustól kapott  küldetése és célja 
vallási természetű.20 Küldetése nyilvánvalóan különbözik 
a politika rendeltetésétől, és nem kötődik semmiféle po-
litikai, gazdasági vagy társadalmi rendszerhez. Az embe-
ri élet Istenben való beteljesedésének, illetve az „új ég és 
új föld” (2Pt 3,13) türelmes várása ugyanakkor magában 
foglalja a „szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld”.21

19  Uo. 76.
20  Uo. 42.
21  Uo. 39.
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Eszerint tehát az Egyházat az államban nem csupán 
egy bizonyos fokú korlátolt autonómia illeti meg, hanem 
a saját illetékességi körére vonatkozó teljes szuverenitást 
kíván. A katolikus társadalmi tanítás az államnak ugyan 
döntő jelentőségű feladatkört határoz meg, azonban a ki-
sebb közösségek javára a hatáskörét nyomatékosan kor-
látozza. A fentebb bemutatott  szubszidiaritás elve alapján 
az egyén, a család és más kisebb közösségeknek az álla-
mot megelőző illetékességét hangsúlyozza. Egyébként a 
szabadságelv érdeke is az állam hatalmának a korlátozá-
sát sürgeti.

Nemzetközi jogi szempontból a Katolikus Egyház 
nemzetközi jogalanyiságánál fogva minden más nem-
zetközi jogalanyhoz hasonlóan az államok elismerésére 
törekszik. Ennek érdekében konkordátumokat köt, az 
egyes államokban pedig igényli a közjogi elismerést.
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Pásztori Kupán István

A Lukács evangéliumában (Lk 10, 25–37) szereplő történet 
és Jézusnak az irgalmas samaritánusról mondott  példázata 
ráébreszt bennünket saját kulturális, vallási és nemzeti kor-
látaink újradefi niálásának időszerűségére. A példázat és an-
nak kerett örténete szembesít azzal, hogy az egészséges ha-
tárok megtartása és a művi korlátok lebontása egyidejűleg 
megoldandó, sőt elodázhatatlan feladat, amelyet mégsem 
szabad elhamarkodni. Míg Pál apostol az Areopágoszon 
arról beszél a sztoikusok és epikureusok előtt , hogy Isten 
„az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtett e, hogy 
lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve 
rendelt idejüket és lakásuknak határait” (ApCsel 17, 26), 
addig korunkban éppen a népek lakozásának idő- és térbeli 
eltolódásával kell számolnunk. Nem pusztán „bábeli zűrza-
var” ez, amelyet az Újszövetségben ApCsel 2-ben leírt pün-
kösdi esemény ellensúlyoz (amikor az apostolokat hallgató 
sokaság tagjai saját nyelvükön hallják őket szólni), hanem 
annak a felismerése, hogy „a jó szomszédság alapja a jó ke-
rítés” gondolata mellett  az eltolt, felépített  vagy éppenség-
gel lebontott  kerítések valóságának közepett e új válaszokat 
kell találnunk.
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Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és 
ezt kérdezte: „Mester, mit cselekedjem, hogy elnyerjem 
az örök életet?” Ő pedig ezt mondta neki: „Mi van meg-
írva a törvényben? Hogyan olvasod?” Ő pedig így vá-
laszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből; és a te 
felebarátodat, mint önmagadat.” Jézust ezt mondta neki: 
„Jól feleltél; ezt cselekedd, és élsz.” Ő azonban igazolni 
akarta magát, és megkérdezte Jézustól: „De ki az én fele-
barátom?” Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Egy ember 
ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett , 
akik kifosztott ák, meg is verték, azután félholtan ott hagy-
va elmentek. Történetesen egy pap ment alá azon az úton, 
de amikor meglátt a, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita 
is odaért arra a helyre, és amikor meglátt a, ő is elkerülte. 
Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá 
és meglátt a, könyörületességre indult; odament, olajat és 
bort öntött  sebeire, és bekötött e azokat. Aztán feltett e őt 
a saját állatára, elvitt e egy vendégfogadóba, és gondját 
viselte. Másnap pedig elmenőben elővett  két dénárt, oda-
adta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj gondot reá, 
és ha valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, 
megadom néked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a 
felebarátja a rablók kezébe esett  embernek?” Ő így felelt: 
„Az, aki könyörült rajta.” Jézus erre ezt mondta neki: 
„Eredj el, és te is akképpen cselekedjél.”1

Jézusnak az irgalmas samaritánusról szóló, jól ismert 
példázata csakis annak kerett örténetével együtt  érthető 
és értelmezhető helyesen. Különösen igaz ez abban az 
esetben, amikor identitásról, a különböző népi, nemze-
ti vagy politikai közösségekről, illetve ezek valamilyen 

1  Lk 10, 25–37.
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konfl iktusáról beszélünk. A fenti történet kapcsán mind-
ezekre nagyon találóan refl ektálhatunk.

Kezdjük talán azzal, hogy a törvénytudók, az írástu-
dók – akik többségükben farizeusok, azaz a többitől, a „bű-
nösebb” zsidóktól elkülönülő, a mózesi törvényt látványo-
san megtartó, bizonyos mértékig különc emberek voltak 
– soha nem tett ek fel naiv kérdéseket. Jézushoz – akit pl. 
„a bűnösökkel” való közösségvállalása és feltételezett  „tör-
vényszegései”2 miatt  többnyire gyanús és veszélyes em-
bernek tartott ak – az evangéliumok tanúsága szerint job-
bára ártatlannak tűnő érdeklődéssel közeledtek, de színlelt 
őszinteségük mögött  megannyi hiteltelenítési kísérlet vagy 
éppen provokáció szándéka húzódott  meg. Egyáltalán 
nem véletlen, hogy Jézusnak az írástudók és a farizeusok 
kapcsán elhangzó fi gyelmeztetései, illetve az ellenük mon-
dott  szózata nyomán vált a „képmutató” a „farizeus” szó 
szinonimájává.3 A farizeusokról főleg a későbbi keresztyé-

2  A farizeusok Jézus elleni vádjai között  kiemelten szerepel a szom-
bat megtörése, amelyet mind a négy evangélista feljegyez: ld. Mt, 
12, 2: „Látván pedig ezt a farizeusok, mondták Jézusnak: Íme a te 
tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon csele-
kedni.” Mk 2, 24: „Ekkor a farizeusok ezt mondták Jézusnak: Íme, 
miért művelik azt szombatnapon, amit nem szabad?” Lk 6, 7: „Az 
írástudók és farizeusok pedig leselkedtek Jézus után: gyógyít-e 
majd szombatnapon? hogy ily módon vádat találjanak ellene.” Jn 
9, 16: „Némelyek a farizeusok közül így szóltak: Ez az ember [Jé-
zus] nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot.”

3  Lásd pl. Mt 5, 20: „Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazsá-
gotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmi-
képpen sem mehett ek be a mennyek országába.” Mt 23, 13–29 és 
Lk 11, 44: „Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok!” stb. 
A farizeus mint képmutató irodalmi lecsapódásai közül elég 
egyet említenünk: „Uram – hálálkodtam farizeus képpel –, nem 
érdemlem én ezt, talán hitványabb ruha is akad itt en.” Gárdonyi 
Géza: A láthatatlan ember. Kossuth, Budapest, 2014, 145.
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nek körében így kialakult kép természetesen nem von le 
semmit abból, hogy történelmi távlatból szemlélve a Kr. 
u. 70-ben bekövetkezett  összeomlás után az ő csoportjuk 
nagyon sokat tett  a zsidóság vallási és nemzeti megmara-
dásáért. Arról nem is beszélve, hogy a rosszindulatú álta-
lánosítás még valamilyen keresztyén elfogultság okán sem 
helytálló: elég itt  Gamálielre és tanítványára, Saulusra, a 
későbbi Pál apostolra gondolnunk.4

Az irgalmas samaritánus példázata és kerett örténete 
üzenetének jelen témakörünkben történő helyes alkalma-
zásához érdemes rávilágítanunk az itt  szereplő identitá-
sok többrétegűségére. Először is, a Jézus beszélgetőtársa 
zsidó ember. Ez nyilvánvalóan az a nemzeti-népi öntu-
dat és önazonosság, amelyet mindenképpen tekintetbe 
kell vennünk, hiszen a példázatban más néphez tartozó 
emberről is szó esik. Továbbá ő nem pusztán „zsidó”, 
hanem egyben törvénytudó, azaz minden valószínűség 
szerint – nem kis mértékben a kérdésfelvetése és viselke-
dése alapján – farizeus is. Ehelyütt  kell megszólaltatnunk 
a kortárs zsidó történetírót és katonai vezetőt, a későbbi 
római szolgálatban lévő Josephus Flaviust, aki mindhá-
rom híres művében: A zsidó háborúban, Önéletírásában és 
A zsidók történetében egyaránt megemlíti a zsidóság há-
rom csoportját, sőt jellemzi is őket. Kronológiai sorrend-
ben legkorábban (tehát az Újszövetséghez legközelebbi 
időszakban, sőt egyes újszövetségi iratokkal egyidőben) 
keletkezett  műve szerint:

A zsidóknál ugyanis három fi lozófi ai iskola van: az 
egyik a farizeusok szektája, a másik a szadduceusoké, és 
a harmadik, amely különösen szigorú szabályok szerint 
él, az úgynevezett  esszénusoké. Ezek ugyancsak zsidó 

4  ApCsel 5, 34–42, illetve ApCsel 22, 3.
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nemzetiségűek, de sokkal jobban szeretik egymást, mint 
a többiek. […] A két előbb említett  szekta közül a farize-
usok úgy vélik: ők magyarázzák a legpontosabban a tör-
vényt, és a legrégibb felekezetként mindent a végzethez 
és Istenhez kapcsolnak. Szerintük a jó és rossz cselekvése 
jobbára az emberektől függ, de minden dolgukba a végzet 
is belejátszik. Tanításuk szerint a lélek egészében romol-
hatatlan, de csak a jó lelkek kerülnek [a halál után] más 
testbe, a gonoszok örök büntetést szenvednek. Viszont 
a másik rend tagjai, a szadduceusok kereken tagadják a 
végzetet, és úgy tartják, hogy Isten kívül marad a gonosz 
és a jó cselekvéséből; szerintük mind a jó, mind a rossz 
cselekedet az emberek választásától függ, és minden-
ki saját belátása szerint választja ezt vagy azt. Továbbá 
tagadják a lélek megmaradását [halhatatlanságát], vala-
mint a túlvilági büntetéseket és jutalmakat. A farizeusok 
szeretik egymást, és a közösség érdekében összetartanak, 
a szadduceusok azonban nemcsak egymáshoz szoktak ri-
degek és barátságtalanok lenni, hanem törzsrokonaikhoz 
is olyan zordak, mint az idegenekhez.5

5  Τρία γὰρ παρὰ Ἰουδαίοις εἴδη φιλοσοφεῖται, καὶ τοῦ μὲν 
αἱρετισταὶ Φαρισαῖοι, τοῦ δὲ Σαδδουκαῖοι, τρίτον δέ, ὃ δὴ καὶ 
δοκεῖ σεμνότητα ἀσκεῖν, Ἐσσηνοὶ καλοῦνται, Ἰουδαῖοι μὲν 
γένος ὄντες, φιλάλληλοι δὲ καὶ τῶν ἄλλων πλέον. […] Δύο 
δὲ τῶν προτέρων Φαρισαῖοι μὲν οἱ μετὰ ἀκριβείας δοκοῦντες 
ἐξηγεῖσθαι τὰ νόμιμα καὶ τὴν πρώτην ἀπάγοντες αἵρεσιν 
εἱμαρμένῃ τε καὶ θεῷ προσάπτουσι πάντα, καὶ τὸ μὲν πράττειν 
τὰ δίκαια καὶ μὴ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις κεῖσθαι, 
βοηθεῖν δὲ εἰς ἕκαστον καὶ τὴν εἱμαρμένην· ψυχήν τε πᾶσαν 
μὲν ἄφθαρτον, μεταβαίνειν δὲ εἰς ἕτερον σῶμα τὴν τῶν 
ἀγαθῶν μόνην, τὰς δὲ τῶν φαύλων ἀιδίῳ τιμωρίᾳ κολάζεσθαι. 
Σαδδουκαῖοι δέ, τὸ δεύτερον τάγμα, τὴν μὲν εἱμαρμένην 
παντάπασιν ἀναιροῦσιν καὶ τὸν θεὸν ἔξω τοῦ δρᾶν τι κακὸν ἢ 
ἐφορᾶν τίθενται· φασὶν δ’ἐπ’ ἀνθρώπων ἐκλογῇ τό τε καλὸν 
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A fentiek értelmében a farizeusok sajátos identitása 
a zsidóságon belül megkülönböztett e őket a másik két 
csoportosulástól.6 Az életvitelük tekintetében a világtól 
elvonultan élő esszénusokkal jelen írás keretei között  
bővebben nem foglalkozunk. A véleménykülönbségek 
nemcsak elméleti síkon léteztek, hanem ezekből konkrét 
összetűzések is adódtak, amint arról éppen az Újszövet-
ség lapjairól is értesülünk. Pál apostol, az egykori farize-
us maga is kihasználta a farizeusok és a szadduceusok 
között i, a feltámadással kapcsolatos nézetkülönbségeket, 
amikor a főtanács elé idézték, és ekképpen megmenekült 
a várható halálos ítélett ől.7 Továbbá míg a farizeusok 

καὶ τὸ κακὸν προκεῖσθαι καὶ κατὰ γνώμην ἑκάστου τούτων 
ἑκατέρῳ προσιέναι. ψυχῆς τε τὴν διαμονὴν καὶ τὰς καθ’ ᾅδου 
τιμωρίας καὶ τιμὰς ἀναιροῦσιν. καὶ Φαρισαῖοι μὲν φιλάλληλοί 
τε καὶ τὴν εἰς τὸ κοινὸν ὁμόνοιαν ἀσκοῦντες, Σαδδουκαίων δὲ 
καὶ πρὸς ἀλλήλους τὸ ἦθος ἀγριώτερον αἵ τε ἐπιμιξίαι πρὸς 
τοὺς ὁμοίους ἀπηνεῖς ὡς πρὸς ἀλλοτρίους. Josephus Flavius, 
De bello Judaico (A zsidó háború) II, 8 (Révay József fordítása nyo-
mán).

6  A negyedik csoport, az ún. zelóták pártja (akikhez a ruhájuk alatt  
tőrt hordó, többnyire politikai merényleteket elkövető szikariusok 
is tartoztak) inkább politikai fi lozófi ájú közösség volt, amely-
nek tagjai a messianisztikus elképzeléseket a konkrét nemzeti 
szabadságharc politikai eszményeiben kívánták megvalósítani. 
Josephus róluk is ír A zsidó háború VII, 8-ban, Masszada ostroma 
kapcsán.

7  Lásd ApCsel 23, 6–10: „Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük 
a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, 
így kiáltott  a nagytanács előtt : ‘Atyámfi ai, férfi ak, én farizeus 
vagyok, farizeus fi a; a halott ak reménysége és feltámadása miatt  
vádolnak engem.’ Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok 
és a szadduceusok között , és a gyűlés véleménye megoszlott . 
A szadduceusok ugyanis az állítják, hogy nincs feltámadás, sem 
angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre 
nagy kiáltozás támadt, a farizeuspárti írástudók közül néhányan 
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többnyire „világi” emberek, a szadduceusok rendszerint 
az áldozatokat végző papság köréhez tartoztak. A fenti 
történetben és példázat akkori és mai erkölcsi és társa-
dalmi üzenete szempontjából ez a momentum sem elha-
nyagolható. 

Azt látjuk tehát, hogy egy írástudó, a mózesi tör-
vényt jól ismerő ember meg akarja „kísérteni”, próbára 
akarja tenni Jézust. A kísérlet szerves része annak a folya-
matos „vizsgáztatásnak”, amely valamilyen szinten Jézus 
és tanítványai elveit, szokásait, sőt az ezekből következő 
identitását volt hivatott  fi rtatni, és azokban kifogásolni-
valót találni. Emberünk az akkori, éppen a farizeusok és 
a szadduceusok között  is fennálló vitatémák egyikét veti 
fel: „Mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet?” 
Ebből egyértelműen következik, hogy ha Jézus esetleg 
szadduceus nézeteket vall, és egyből tagadja a kérdés 
létjogosultságát, máris „elbukott ” a vizsgán. De a kérdés 
nem pusztán emiatt  álnaiv, hiszen éppen a törvénytudónak 
kell legjobban ismernie az erre adandó választ: magából 
a törvényből. Jézus nem véletlenül teszi fel így a kérdést: 
„Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?”

A ravaszul feltett  kérdésre Jézus méltó kérdéssel vá-
laszol tehát, hiszen a beszélgetőtársnak betéve kell tud-
nia a feleletet, ti. a szeretet kett ős parancsolatát, amelyet 
a törvénytudó azonnal idéz is. Válaszul megkapja Jézus 
helyeslő biztatását: „Jól feleltél; ezt cselekedd, és élsz.” 
A történet itt  tulajdonképpen véget is érhetne, ahogyan 

felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak: ‘Semmi rosszat sem 
találunk ebben az emberben. Hátha Lélek szólt hozzá vagy an-
gyal?’ Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett , az ezredes att ól fél-
ve, hogy Pált szétt épik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, 
ragadja ki őt közülük, és vigye a várba.”
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egy hasonló esetben meg is történt.8 A törvénytudó szá-
mára az Isten iránti szeretet nem is okoz különösebb gon-
dot: a felebarát felé megnyilvánuló szeretet kötelezett sége 
viszont annál inkább. Pontosan ezért nem is adja fel, azaz 
nem ismeri el vereségét, hanem „igazolni akarja magát,” 
és felteszi a következő, szintén csapdának szánt kérdést: 
„De kicsoda az én felebarátom?”

A kérdés nyilván azért csapda, mert burkoltan tar-
talmazza a kérdező tulajdonképpeni szándékát: ameny-
nyiben Jézus bármilyen módon körülírná a „felebarát” 
kilétét vagy megnevezne valamely embercsoportot, ka-
tegóriát, magával a meghatározással szükségszerűen 
kirekesztené a többit. Vajon Jézus is ugyanúgy értelme-
zi a „felebarát” kategóriáját, ahogyan némely szűkkeblű 
korabeli írásmagyarázók tehett ék a 3Móz 19, 18 alapján,9 
és ő is kizárólag Izráel fi aira, sőt csupán a júdeaiakra 

8  Érdemes fi gyelembe venni, hogy a történetnek Márk evangéliu-
mában szereplő változata (vagy legalábbis a jelenlegihez hason-
lítható másik epizód) szerint az „írástudó” a legelső parancsolat 
felől érdeklődik, erre Jézus maga idézi a szeretet kett ős paran-
csolatát, majd a beszélgetőtárs helyeslésére hozzáteszi: „Nem 
messze vagy az Isten országától.” (Mk 12, 28–34). Az ott ani be-
fejezésből – „és többé senki nem merte őt megkérdezni” – arra 
következtethetünk, hogy a beszélgetőtárs hallgatólagosan elis-
merte vereségét, és nem akadékoskodott  tovább. Nem úgy a mi 
emberünk itt  Lukács evangéliumában.

9  Lásd 3Móz 19, 18: „Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te 
néped fi ai ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat. Én 
vagyok az Úr.” A szöveg közvetlen környezete kifejezett en az 
Izráel törzséhez tartozókra enged következtetni. A valamivel tá-
gabb kontextusban a parancs a Kánaán területén élő jövevények-
re is kiterjeszthető: „Olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok 
tartózkodik, mintha közületek való bennszülött  volna, és szeresd 
őt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földén. Én 
vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (3Móz 19, 34).
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gondol? Az írástudó ugyanis nem arra kíváncsi, hogy ki 
az ő felebarátja, hanem éppen arra, hogy ki nem az. Kik 
azok, akikre nem vonatkozik az önmagam szeretetéhez 
hasonlítható könyörületesség ószövetségi parancsa? Vég-
ső soron ki az, kik azok, akiket nyugodt lelkiismerett el 
továbbra is másod- vagy harmadrangúakként kezelhetek, 
magyarán: gyűlölhetek?

Nem tudjuk – legalábbis a bibliai történetből nem de-
rül ki –, hogy Jézus beszélgetőtársa a fenti Josephus-idézet 
nyomán az emberi szabad akaratt al, választással össze-
függésben milyen szerepet tulajdonított  az ún. végzetnek 
vagy sorsnak (εἱμαρμένη). Éppen ezért kár azon évődni, 
hogy mennyire értékel(het)te a valóban tevékeny jóaka-
ratot. Mindazonáltal fel kell ismernünk a fenti dilemma 
örökzöld mivoltát. Jelen állapotunkban – akár a különböző 
társadalmi és politikai konfl iktusokra, akár a népvándor-
lás következtében népek és államok között  tapasztalható 
feszültségekre gondolunk – újfent akkor követjük el a hi-
bát, ha az írástudó módján kérdezünk, és értelemszerűen 
(el)várjuk az újkori kategorizálást. A helyes válasz ma is 
példázat útján érkezhet: ha elkezdünk osztályozni, máris 
bementünk korunk „írástudóinak” az utcájába. Mindemel-
lett  – érdekes módon – a kétezer esztendős példázat egyes 
részletei nemcsak elvi válaszokat, hanem használható gya-
korlati tanácsokat is tartalmaznak.

„Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba” – kez-
dődik az elbeszélés. Az allegorizálásra hajlamos írás-
magyarázó máris hozzátenné: Jeruzsálemből, a szent 
városból Jerikóba, a pálmák városába, amelyet Józsué 
megátkozott .10 Ez volna a mindenkori emberiség útja: a 

10  Józs 6, 26: „És átkot szólt Józsué azon a napon, mondván: Át-
kozott  legyen az Úr előtt  az a férfi ú, a ki felkél, hogy megépítse 
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szentségtől a pusztulás felé. Az értelmezés ezen ösvényén 
azonban túlságosan sok az útvesztő. Maradjunk viszont 
annyiban, hogy a példázatbeli áldozat nyilvánvalóan zsi-
dó. Az üzenet szempontjából ugyanis ennek van komoly 
jelentősége. A hely egyébként – ismét a kortárs Josephus 
tanúsága szerint – „puszta és sziklás, a Jordánig és a Holt-
tengerig laposabb, de ugyancsak zord és terméketlen”.11 
A rablók ott ani jelenléte sem szokatlan: Sztrabón feljegy-
zi, hogy a Kr. e. I. század derekán Pompeius éppen Jerikó 
környékén igyekezett  lehetőségei szerint felszámolni a 
rablótanyákat és rablóbandákat (τὰ λῃστήρια).12 A bekö-
vetkező esemény tehát nem is különösebben rendkívüli: a 
puszta, kietlen, rablók által előszeretett el látogatott  vidé-
ken újabb véres jelenet játszódik le, ki tudja hányadszor. 
A rablók kilétére nyilván nem derül fény, hiszen Jézus 
nem magára a rablásra, hanem a kifosztott , félholtra vert, 
minden tekintetben kiszolgáltatott  emberre irányítja a fi -
gyelmet. Szinte tipikus eset, megjósolható eredménnyel.

e várost, Jerikót! Az ő elsőszülött jére rakja le annak alapját, s 
legifj abb fi ára állítsa fel annak kapuit!” Vö. 1Kir 16, 34: „Akháb 
király idejében épített e meg a béthelbeli Hiél Jerikót. Az ő első-
szülött  fi ának, Abirámnak élete árán vetett e meg annak funda-
mentumát, és az ő kisebbik fi ának, Ségubnak élete árán állított a 
fel annak kapuit, az Úr beszéde szerint, a melyet szólott  Józsué, 
a Nún fi a által.”

11  Josephus Flavius: A zsidó háború. Gondolat, Budapest, 1964. 
29–32. Lásd uo.: „Jerikó síkságon fekszik, kopár és terméketlen 
hegység tövében, amely északi irányban egészen Szküthopolisz 
vidékéig, déli irányban Szamaritiszig, és a Holt-tenger partjáig 
terjed: végig zord és terméketlensége miatt  lakatlan terület.”

12  Strabo, Geographica XVI, 2, 40. in: Page, T. E. – Capps, E. – Rouse, 
W. H. D. (eds.): Loeb Classical Library. No. 241. The Geography of 
Strabo. Vol. VII. William Heinemann Ltd., London, 1930, 288–91.
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Ezen a ponton hangzik el az a mondat, amely a pél-
dázatot hallgató törvénytudó számára az első lehetséges 
csoportkonfl iktust jelenti: „történetesen egy pap ment alá 
azon az úton, de amikor meglátt a, elkerülte”. Magában 
a megfogalmazásban is fi nom irónia rejtőzik: „történe-
tesen, történet szerint” (κατὰ συγκυρίαν). Mintha Jézus 
ezt mondaná: „éppen úgy esett , hogy” egy pap vetődött  
arrafelé. És éppen ez az esetlegesség eredményezheti a 
törvénytudó ideiglenes megelégedett ségét: lám-lám, egy 
pap – aki, ugyebár, nagy valószínűséggel szadduceus – 
nem teljesíti a törvény által megszabott  kötelességét. Egy 
farizeus – mint ahogyan ő is – bezzeg tudta volna, mi a 
teendő. Az már a vájt fülű értelmezők szőrszálhasogatá-
sa, miszerint ha a pap éppen áldozatot ment bemutatni, 
akkor nem szennyezhett e be magát holmi félholt ember 
érintésével:

Az Úr ismét szólt Mózesnek: Szólj a papoknak, Áron 
fi ainak, és mondd meg nékik, hogy ne tegyék magukat 
tisztátalanná népük közül való halott al. De ha a legkö-
zelebbi rokona halt meg valamelyiknek: anyja, apja, fi a, 
leánya, testvére, vagy a legközelebbi hajadon nővére, aki 
nem ment férjhez, ezt megérintheti.13 

A tiltás nyilvánvalóan halott  ember megérintésére 
vonatkozik, emberünk pedig félholt volt. Jézus tanításá-
nak egyik lényeges pontja éppen abban áll, hogy a tör-
vény szelleme mindig annak betűje fölött  való, illetve a 
magasabb rendű törvény (a szeretet egyetemes parancsa) 
óhatatlanul felülírja az alacsonyabbat (a vallásos-rituális 
tisztasági törvényeket). Ez esetben tehát a papnak (és a lé-
vitának) nem a vélhetően halott  ember érintésétől (és a ri-
tuális beszennyeződéstől) kell tartania, hanem a szeretet 

13  3Móz 21, 1–3.
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parancsát kell érvényesítenie a tisztátalanná válás koc-
kázatának felvállalásával. A félholt embert ugyanis meg 
kell érinteni ahhoz, hogy kiderüljön: valóban él-e még 
vagy sem. Arról nem is beszélve, hogy a pap – a rablók 
által kifosztott  emberhez hasonlóan – szintén „aláment” 
(κατέβαινεν), tehát ő is Jeruzsálemből Jerikó felé tartott , 
és nem ellenkező irányba, így már elvégezte a templomi 
szolgálatot. Károli Gáspár fordítása – amely szerint mind 
az ember, mind pedig a pap „megy vala alá” – ehelyütt  
ismét következetesebb az új fordításnál, amely nem tar-
talmazza ezt az ismétlődő állítmányt. A nyilvánvalóan 
Jeruzsálem felől jövő papnak tehát semmilyen oka vagy 
törvényes ürügye sincs arra, hogy kikerülje a szerencsét-
lent: a következő szolgálata végzéséig ugyanis bőven 
volna ideje megtisztulni, ha esetleg valóban halott  embert 
érintene meg.

A papot mentegetni próbáló fenti okoskodás és az 
ehhez hasonlók annyira szánalmasak, hogy máris túl sok 
szót vesztegett ünk reájuk: a példázat éppen ezért példá-
zat és nem puszta történet. Az írástudó korábbi kérdése 
pontosan erre vonatkozott : „Mit cselekedjem, hogy el-
nyerjem az örök életet?” Ugyan mi lehetne fontosabb az 
embertárs iránti könyörület cselekedeténél? És ezt éppen 
a pap nem tudja? Ráadásul a lévita is ugyanúgy cselek-
szik, aki jóval kevesebb „szakrális ürüggyel” menteget-
hetné részvétlenségét, hiszen az ő szolgálata jóval ala-
csonyabb rendű. A papi kaszt, a szadduceus klub tehát 
leszerepelt. A história eddig a pontig nem is alakulhatott  
volna jobban – legalábbis a törvénytudó szemszögéből. 
Hiszen ő ugyanolyan mértékben képes azonosulni a tör-
vényt ismerő pappal és lévitával, ahogyan – éppen a tör-
vény „jobb ismeretéből” fakadó felsőbbrendűségi érzése 
miatt  – el is fordulhat tőlük. Szinte kínálkozik a folytatás: 
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jöhetne már végre valaki, aki valóban ismeri és helyesen 
alkalmazza a törvényt, aki tényleg segít a bajbajutott  em-
beren. Jöhetne már – egy vérbeli törvénytudó?

Ekkor következik az újabb és még váratlanabb for-
dulat: a zsidóságon, azaz egy adott  népen belüli csopor-
tok között i identitásellentétet hirtelen új dimenzió vált-
ja fel. Színre lép a feladatra legalkalmatlanabb jelölt: a 
samaritánus, aki puszta megjelenésével megbolygatja az 
egész históriát. Ő az a szereplő, aki egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon rosszul, hézagosan és eltorzítva ismeri (ha 
egyáltalán ismeri) a mózesi törvényt: ő az, akit mind a 
pap, mind a lévita, mind pedig a példázatot hallgató tör-
vénytudó mélységesen lenéz és megvet. Noha ők hárman 
minden bizonnyal össze tudnának különbözni adott  val-
lási kérdéseken, a samaritánus vonatkozásában kétségte-
lenül azonos véleményre helyezkednének: nyilvánvalóan 
náluk alacsonyabb rendű, mind vallási, mind nemzeti, és 
általában emberi mivolta tekintetében megvetendő sze-
mélynek tartják. Nagy valószínűséggel a törvénytudó 
tartaná magát legtávolabb tőle: hiszen ő még a többi zsi-
dónál is különb, mert jobban ragaszkodik a mózesi törvé-
nyekhez, mint a nép zöme, vagy akár maguk a papok és a 
léviták. Ezzel szemben a samaritánusok – mind faji, mind 
vallási tekintetben keveréknép lévén Júdea és Galilea kö-
zött  – utálatos köpönyegforgatók: pillanatnyi érdeküktől 
függően hol emlegetik a zsidókkal közös eredetüket, tör-
vényeiket és vallási szokásaikat, hol pedig teljesen meg-
tagadják azt. A samaritánusok irányában megnyilvánuló 
korabeli zsidó viszonyulást újfent Josephus szavaival pél-
dázhatjuk, aki több ízben is ilyenformán ír:

Tudniillik, mint már előbb is említett em, a samaritánusok 
jelleme ilyen: ha a zsidóknak rosszul megy soruk, hallani 
sem akarnak a rokonságról, s ezzel tulajdonképpen helyes 
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álláspontot képviselnek; mihelyt azonban a zsidók viszo-
nyai javulnak, azon nyomban csatlakoznak hozzájuk, roko-
naiknak nevezik magukat, és arra hivatkoznak, hogy József 
utódaitól, Efraimtól és Manassétől származnak.14

Jelen esetben nem az az kérdés, hogy Josephusnak vagy 
az első századbeli zsidó embernek a samaritánusokkal 
szembeni elfogultsága mennyire megalapozott , illetve 
mennyire dokumentálható. Témánk szempontjából elég, 
ha megállapítjuk: a feszültség – akár előítéletekből, akár 
tapasztalatokból táplálkozott  – hosszú ideje, pontosab-
ban a Kr. e. 721-ben lezajlott  asszír hódítás óta folyamato-
san fennállt a két népcsoport között . A zsidók többek közt 
soha nem bocsátott ák meg a samaritánusoknak, hogy a 
Kr. e. V. században a Garizim-hegyen szentélyt emeltek. 
Ez egyébként főleg a jeruzsálemi papságot és a lévitákat 
bosszantott a, hiszen a Garizim-hegyen épült szentély 
számukra konkurenciát, a megélhetési lehetőségek csök-
kentését is jelentett e. Jézusnak a samaritánus asszonnyal 
való beszélgetése János evangéliumában éppen ebben a 
kontextusban válik kiemelkedő jelentőségűvé, hiszen 
kétszeres falat dönt le: férfi  létére nővel beszélget, még-
hozzá samaritánus nővel.15

14  Josephus Flavius: A zsidó háború. Gondolat, Budapest, 1964, 29–
32. (nyomán). Vö. uo. XII, 5, 5: „Midőn a samaritánusok látt ák 
a zsidók szenvedéseit, megint megtagadták a rokonságot, és ki-
jelentett ék, hogy a Garizim-hegyi templom nem a mindenható 
Isten szentélye; hanem már régebben leírt jellemükhöz híven, a 
médek és perzsák sarjadékainak mondták magukat, aminthogy 
tulajdonképpen azok is.”

15  Ld. Jn 4, 4–42, különösen a 4. vers: „A samáriai asszony így 
szólt Jézushoz: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem, aki 
samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a 
samáriaiakkal.” Ld. még 27. vers: „Eközben megérkeztek Jézus 
tanítványai, és csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt.”
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Térjünk vissza a példázathoz. A mi derék samaritánus 
emberünkről mindössze annyit tudunk, hogy ő éppen 
„úton van”: nem tudjuk honnan jön és hová tart. De ez 
nem is érdekes. A könyörületességre induláshoz16 nincs 
szüksége a mózesi törvény alapos ismeretére: elég a szív-
be írt törvényre odafi gyelnie. Először is odamegy, és an-
nak ellenére, hogy a pórul járt emberben akár öltözete, 
akár más jelek alapján könnyen felismerheti saját népe 
ellenségét, kitisztítja és bekötözi sebeit. Sőt: a saját állatán 
elviszi a vendégfogadóba, és ott  különös gonddal ápol-
ja (ἐπεμελήθη) másnapig, amikor két dénárt, azaz egy 
napszámos kétnapi bérét hagyja a fogadósnál, és meg-
hagyja, hogy ő is ugyanolyan gonddal ápolja a beteget 
(ἐπιμελήθητι). Sőt, megígéri, hogy ha a fogadós ezen 
felül még valamit reáköltene, azt is megfi zeti, mikor visz-
szatér. Nagyon sommásan fogalmazva: egyáltalán nem 
puszta elsősegélyben részesíti a bajbajutott at. 

Korunk valóságára refl ektálva – nem feltétlenül re-
ceptkészítés szándékával – a segítségnyújtás módja te-
kintetében néhány megfontolandó szempontot érdemes 
fi gyelembe venni. A samaritánus nyilván túllép a közte 
és a sebesült között  fennálló örökölt ellenségeskedésen, 
hiszen segít rajta. Ugyanakkor nagyon bölcsen választja 
meg az ápolás és talpra állítás módját: az út, amelyen ta-
lálkoztak, nem Samáriában, hanem Júdeában van. Itt  ő az 
idegen és az áldozat van itt hon. Először is kimenekíti a 
veszedelmes, a rablók hatalmában lévő területről, de nem 
viszi haza magával Samáriába vagy éppen a saját ott honá-
ba, hogy ott  ápolja. Ez részben a zsidó ember számára is kí-
nos volna, hiszen vallási értelemben „megfertőződne”, ha 

16  A görög ἐσπλαγχνίσθη jelentése: „belső részei megindultak”, 
megesett  a szíve a szerencsétlenen.



158

Pásztori Kupán István

samaritánusok között  kellene tovább laknia.17 Arról nem 
is beszélve, hogy ebből nyilván újabb konfl iktusok szár-
mazhatnának: értetlenséggel ugyanis mindkett ejük talál-
kozhat saját nemzett estvérei részéről is. A samaritánust 
megróhatnák az övéi, hogy zsidót fogadott  a házába, a 
zsidó embert pedig a júdeaiak közösíthetnék ki, mert a 
samaritánusok között  lábadozott . 

Az ellenségeskedés falát nem általánosan kötelezővé 
tett  látványos jelszavakkal, hanem példaértékű tett ekkel 
kell lebontani. A samaritánus pedig éppen ezt cselekszi, 
méghozzá nagyon hasznos, mondhatni nélkülözhetetlen 
tapintatt al. Pártfogoltja számára annak hazájában, az övéi 
között  keres biztonságos helyet: ez a júdeai vendégfoga-
dó. A segítségnyújtás során tehát egyrészt diszkréten tart-
ja tiszteletben a kett ejük közt fennálló különbözőségeket, 
másrészt odafi gyel a további fejleményekre is: egy ideig ő 
maga ápolja, majd a feladatot a zsidó fogadósra bízza, mi-
közben gondoskodik az ápoláshoz szükséges anyagi felté-
telek biztosításáról. Sőt, így fogalmaz: „visszatértemben” 
(ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με) – nem mulasztva el az utógon-
dozás lehetőségét. Cselekedetében, egész magatartásában 
nyoma sincs a kérkedésnek, a magamutogatásnak. Ellen-
kezőleg: a róla és népéről az akkori zsidóság körében elter-
jedt sztereotípiák dacára ő testesíti meg az igazi humánu-
mot, a mózesi törvény ismerői és a későbbi keresztyének 
számára egyaránt követendő nemes könyörületet. 

17  Több bibliamagyarázó megállapítása szerint a zsidók és kü-
lönösen a farizeusok – ha Júdeából Galileába akartak menni – 
gyakran inkább a Pereán át vezető hosszabb utat választott ák 
a Samárián keresztülhaladó rövidebb útvonal helyett , hogy ne 
kelljen a samaritánusokkal találkozniuk. Az idevágó kommentá-
rok egy részét lásd itt : htt p://biblehub.com/commentaries/john/4-
4.htm (megnyitva: 2016. november 15-én).
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Jézusnak a példázat végén feltett , ezútt al is jól irá-
nyított  kérdése nagyon érdekes megvilágításba helyezi 
az elhangzott akat: „Mit gondolsz, e három közül ki volt 
a felebarátja a rablók kezébe esett  embernek?” Az írás-
tudó eredeti kérdése így hangzott : „De kicsoda az én 
felebarátom?” Tehát ki az, akin nekem kell segítenem? 
Megfeleltetés alapján a példázatban szereplő pap, lévita, 
illetve a samaritánus fi gurája közül kellene választania, 
hogy kirabolt felebarátján segíthessen. Jézus végső kér-
dése egyben perspektívaváltás is: nem a segítségnyújtás 
lehetőségével bíró három ember, hanem a kiszolgáltatott  
áldozat szemszögéből világít rá az üzenetre, és ezzel a fe-
lebaráti viszony kölcsönösségére emlékeztet: a felebarátod 
nemcsak az, akin segítesz, hanem az is, aki rajtad segít. „E 
három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett  em-
bernek?” A törvénytudó a kérdés nyomán egy pillanatra 
nem a segítő, hanem a segítségre szoruló, kiszolgáltatott  
ember szerepét is átélheti: mintha ő heverne kiraboltan, 
félholtra verten az út szélén, várva… a felebarátot. Aki, az 
elbeszélés szerint – horribile dictu – maga a samaritánus. 
Csak azt ne kelljen megérnie, hogy egy samaritánus kö-
nyörületére szoruljon. És mivel számára a gyűlölt nép-
nevet még kimondani is valóban szörnyű – éppen ezért 
ki sem mondja, hanem így válaszol: „Az, aki könyörült 
rajta”, aki irgalmasságot cselekedett  vele. El kell ismernie 
a többszörös vereséget, hiszen nem a törvényismerő pa-
pi-lévita kaszt két tagja, hanem a vallási és nemzeti szem-
pontból egyaránt alacsonyabb rendű ember cselekedett  
helyesen, éppen az őáltala legkevésbé ismert törvény-
ben megkívánt módon. De mégsem mondja azt, hogy „a 
samaritánus”, hanem inkább körülírja („aki könyörült 
rajta”), csak ne kelljen a gyűlölt csürhe nevét ajkára ven-
nie. Ez újabb bizonyíték arra, hogy legelső kérdése sem 
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volt őszinte, hanem valóban provokálni és vizsgáztatni 
akart. Korunk jelenlegi álnaiv, színleg őszinte módon, 
célzatosan és hátsó szándékkal feltett  kérdéseire ismét 
csak a fenti értelmű megfontolt, hatékony, ugyanakkor 
tapintatos tett ekkel érdemes válaszolni. A mások nyomo-
rát vagy kiszolgáltatott ságát jobbára intellektuális torna-
gyakorlatra vagy politikai ambíciók kielégítésére, netán 
önigazolásra felhasználó kísérletekre pedig – különösen 
az alkalmazott  etika területén – a meddő vita folytatása 
helyett  ma sincs jobb válasz: „Eredj el, és te is akképpen 
cselekedjél.”
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ÁLLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYA 
DIETRICH BONHOEFFER 

ÉRTELMEZÉSÉBEN

Visky S. Béla

Tanulmányunk egyház és állam meglehetősen ellentmon-
dásos kapcsolatát kívánja bemutatni a második világhá-
borút követő időszak mindmáig legnagyobb hatású teo-
lógusa, Dietrich Bonhoeff er (1906–1945) értelmezésében. 
Egy olyan korban, melyben a totális hatalom Isten helyére 
lép, etikai gondolkodásának az egysége Krisztusra épül: 
mind az egyház, mind az állam az Ő uralma alatt  áll. Is-
ten parancsának négy mandátumon keresztül kell megva-
lósulnia a világban, melyek a házasság (család), a munka 
(kultúra), a mindenkori politikai kormányzat, valamint az 
egyház. Meghatározása szerint a felsőbbség feladata, hogy 
„megőrizze a teremtés rendjét, melyet Isten rendelése 
abba helyezett ”, hiszen „gondviselésszerű egybeesés van 
a Tízparancsolat második táblája és a valós élet inherens 
törvényszerűségei között ”. Az állammal való viszonyá-
ban az egyház első feladata, hogy rákérdezzen az állami 
cselekmények legitimitására. Másodsorban az egyháznak 
segítenie kell az állami visszaélések áldozatait. „Feltétlen 
felelősséggel tartozik a társadalom valamennyi rétegének 
áldozatai felé, még akkor is, ha azok nem keresztények”. 
Harmadsorban, az olyan rendkívüli helyzetekben, ami-
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kor az állam csődöt mond megbízatásában, az egyháznak 
közvetlen politikai akcióra is szabadsága van: arra, hogy 
„rudat vessen a küllők közé”, hogy megállítsa a pusztító 
gépezetet. 

Életút

A 2015-ös év folyamán emlékezett  meg a keresztény világ 
a mártír német teológus, Dietrich Bonhoeff er halálának 
hetvenedik évfordulójáról. Egyházi körökön túl azonban 
méltatlanul kevéssé ismert a személyisége és munkássá-
ga, ezért szükségesnek tartom életútja rövid felvázolását, 
amely nélkül aligha érthető az egyház és állam viszonyá-
ról vallott  felfogása.

A jeles német teológus Breslauban (ma Wroclaw) 
született  1906. február 4-én, iker kishúga társaságában, a 
jómódú család hatodik gyermekeként. Hatéves, amikor 
az apát, Karl Bonhoeff ert mint neves pszichiátert Berlin-
be hívják egyetemi tanárnak. A tizenkét éves ifj út mélyen 
megrázta testvérbátyjának eleste az első világháborúban; 
talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy később teológiai tanul-
mányokra szánja el magát, ily módon szakítva némiképp 
a családban uralkodó felvilágosult-liberális szellemiség-
gel. Tanulmányait a protestáns teológiai tudományosság 
egyik fellegvárában, Tübingenben kezdi, majd egy sze-
meszter után Berlinben folytatja és fejezi be.

Disszertációját – mely alcíme szerint dogmatikai 
elemzés az egyház szociológiájáról – is itt  mutatja be 
Sanctorum Communio címmel (1927). Ebben az évben je-
lenik meg Heidegger korszakalkotó munkája, a Lét és idő; 
három évvel később, rövid barcelonai lelkipásztorkodás 
után, az ifj ú Bonhoeff er magántanári dolgozatában már 
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ezzel a művel folytat termékeny párbeszédet (Akt und 
Sein). Az Egyesült Államokban töltött  néhány hónapos 
tanulmányútját követően – a New York-i néger gyüleke-
zet pezsgő lelki élete és a rasszizmus elleni harca gyako-
rol itt  rá elemi hatást – Berlinben lesz az egyetem teológi-
ai karának magántanára; 1932 és 1933-ban krisztológiai, 
ekkléziológiai előadásokat tart, és egy szemináriumso-
rozatot Hegel vallásfi lozófi ájáról. Egyre ismertebbé vá-
lik mind egyházi, mind pedig világi körökben, kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatrendszere és ökumenikus munkás-
sága, valamint eredeti teológiai látásmódja révén (Das 
Wesen der Kirche; Geschöpf und Fall). 

Egy évig Londonban dolgozik lelkipásztorként, mi-
közben erőteljesen foglalkoztatja Gandhi erőszakmen-
tes politikai ellenállásának a kérdése. „Néha úgy tűnik 
– írja nagyanyjának –, mintha az indiai ’pogányságban’ 
több volna a kereszténység, mint egész birodalmi egyhá-
zunkban.”1 Azt tervezi, hogy személyesen meglátogatja 
a békés népvezért; levelet is váltanak az ügyben, de Hit-
ler hatalomátvétele után a náci propagandának behódolt 
„német kereszténységgel” (Deutsche Christen) szembefor-
duló Hitvalló Egyház hazahívja, hogy a Birodalmi Egy-
háztól független, illegális lelkészképző szemináriumát 
vezesse egy félreeső településen, Finkenwaldeban. Két 
éven keresztül oktatja itt  a néhány tucat hallgatót, amíg 
erőszakosan fel nem számolják az intézményt. Itt  el-
hangzott  előadásaira épül a Nachfolge (Krisztus követése) 
című, nagy visszhangot kiváltó munkája, melyben a He-
gyi Beszéd magyarázata rendjén a hit kockázatos útjának 

1  Gerhard Jacobi: Zum Leiden hingezogen. in: Wolf-Dieter Zim-
mermann (ed.): Begegnungen mit Dietrich Bonhoeff er. Ein Alma-
nach. Chr. Kaiser, München, 1964, 57.
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„drága kegyelmét” állítja szembe a valóságos cselekvést 
nem vállaló, önáltató keresztyénség „olcsó” kegyelmével. 
Életében megjelent utolsó munkája – Gemeinsames Leben 
(Közösségi élet) – már a címében is sokat elárul arról, 
hogy szerzője az áldozatkész szolidaritásban látt a az egy-
ház megújulásának járható útját. 

Az egyre kérlelhetetlenebbül fellépő nemzetiszo-
cialisták az intézetet felszámolják, még inkább föld alá 
kényszerül a képzés munkája. A hatalmi brutalitás a Kris-
tályéjszaka (1938. november 9.) eseményeiben teljes lep-
lezetlenségben mutatja meg a maga démoni arcát. A kö-
vetkezetesen pacifi sta lelkész szemléletében egyre inkább 
megszilárdul az a meggyőződés, hogy a tömeges mészár-
lás ilyen arányai mellett , mintegy ultima ratióként legitim 
eszköznek kell tekinteni a politikai ellenállás minden for-
máját, beleértve adott  esetben a Hitler elleni merényletet 
is. Egyik sógora, a jogász Hans von Dohnányi (a híres 
magyar zeneszerző, Dohnányi Ernő fi a) révén – aki a né-
met kémelhárítás, az Abwehr alkalmazott ja – csatlakozik 
az ellenállás egy magas rangú tisztekből álló csoportjához 
(Canaris admirális, Oster vezérőrnagy, Stauff enberg ez-
redes és mások). Megbízatása, hogy külföldi konferenciá-
kon való részvétele során olyan kapcsolatokat építsen ki, 
melyeken keresztül a szövetségesek tudomására juthat a 
német ellenállás tevékenysége. George Bell, Chichester 
püspökén keresztül sikerül is később bizonyos erre vo-
natkozó információkat eljutt atnia az angol parlament 
asztalára, Churchill viszont nem kíván foglalkozni az 
üggyel.

1939 júniusát Bonhoeff er ismét az Egyesült Államok-
ban tölti. Tanulmányi és oktatói szándékkal hosszabb 
időre érkezett , de az ott honi események lázasan foglal-
koztatják, és az azonnali visszatérését tervezi. Ézsaiás 
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próféta szava – „aki hisz, az nem fut” – telibe találja. Éret-
te aggódó barátai megpróbálják lebeszélni arról, hogy ép-
pen most forduljon vissza a puskaporos hordóvá vált Né-
metországba. A háború kitörése előtt i utolsó hajójáratt al 
mégis hazatér, saját szavai szerint „tiszta lelkiismerett el”, 
mint aki „számolt a lehetséges következményekkel“. Mi-
után eltiltott ák a nyilvánosság előtt i beszéd jogától, majd 
írásai publikálásától, külföldi útjai és ökumenikus megbí-
zásai közepett e az Etika című munkáján dolgozik. 

Magánéletében alig két hónapja immár a fi atal Ma-
ria von Wedemeyer vőlegényének tudhatt a magát, ami-
kor1943. április 5-én váratlanul letartóztatják; másfél 
évig a Berlin Tegel-i katonai fegyházban tartják fogva. 
Ebben az időszakban keletkeznek barátaihoz és hozzá-
tartozóihoz írott  híres börtönlevelei, melyeket később a 
Widerstand und Ergebung (Ellenállás és megadás. Magya-
rul Börtönlevelek címmel jelent meg) című kötetbe gyűjtve 
ismerhetett  meg a világ. Az itt eni raboskodás vége felé 
lehetősége nyílik a szökésre; szándékosan marad, hisz 
tudja, tett ét hozzátartozóin torolná meg a hatalom.

A Hitler elleni merénylet 1944. július 20-án nem érte 
el célját; megtorláshullám következett , amihez még hoz-
zájárult a szervezkedés iratainak, a zosseni aktáknak a 
megtalálása. Ennek tudható be, hogy Bonhoeff ert 1944. 
október 8-án átviszik a Gestapo Prinz-Albrecht-Strasse-i 
szigorított  börtönébe, február 7-én a Buchenwald-i kon-
centrációs táborba, majd április 6-án egy másik, Schön-
bergben működő táborba, ahonnan két nap múlva 
Flossenbürgbe szállítják; itt  a Führer személyes parancsá-
ra, egy rögtönítélő bíróság döntését követően, április 9-én 
– több társával együtt  – felakasztják. Utolsó szavait egyik 
angol fogolytársához intézi, aki túlélte a háborút, és meg-
őrizte azokat az utókor számára: „Ez itt  a vég – számomra 
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az élet kezdete.” Bonhoeff er máig legfontosabb életraj-
zának szerzője, az életmű gondozója, kiadója és legte-
kintélyesebb ismerője a tanítvány, barát és harcostárs, 
Eberhard Bethge (1909–2000). Műveinek kritikai kiadása 
1987 és 1999 között  készült el, tizenhét kötetben 

Bonhoeff er és a zsidókérdés

Bonhoeff er számára pillanatig sem volt kérdéses az új 
hatalom természete. Hitler 1933. január 30-iki hatalomra 
kerülése után két nappal (!) egy rádióadásban prófétai 
előrelátással arra fi gyelmeztet, hogy a továbbiakban a 
Führernek a leghatározott abban ellene kell állnia annak 
a kísértésnek, hogy bálvánnyá, azaz a vezetett ek végső 
tekintélyévé váljon. A következő mondatok már el sem 
hangozhatnak, másodperceken belül megszakítják az 
adást. 

Az általános eufória közepett e nem csupán azt látja 
– amit sokan mások is így gondoltak –, hogy az új hata-
lom legfőbb törekvése a társadalom minden egyes szele-
te fölött i totális kontroll biztosítása, minden egyéni, civil 
vagy egyházi ellenállás megtörése. Bonhoeff er probléma-
érzékenysége az egyház és állam viszonyát illetően ennél 
mélyebb. Míg a Hitvalló Egyház a legfőbb problémát az 
evangéliumhirdetés szabadságának, magának az egyház 
létének a veszélyeztetett ségében látja, addig a fi atal teo-
lógus úgy véli, hogy a hatalom a maga igazi természetét, 
Istenhez és emberhez való viszonyát elsősorban a társa-
dalmi intézkedéseiben teszi egyértelművé. 1933. április 
1-jén a nemzetei szocialisták bojkott ot hirdetnek a zsidó 
üzletek ellen, április 7-én pedig közzéteszik az árjapa-
ragrafust az állami hivatalokra vonatkozóan. Látszólag 
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mindez csak igen távolról érinti az egyházat. Mivel a lel-
kipásztor köztisztviselőnek számít, ez azt jelenti, hogy a 
zsidó származású papokat el kell bocsátania az egyház-
nak. A lutheránus egyház mintegy tizennyolcezer lelké-
sze közül tizennyolc esett  e rendelkezés hatálya alá, míg 
a további tizenegy zsidó származású lelkipásztor men-
tesült alóla az első világháborúban szerzett  kitüntetései 
révén.2 A számok alapján, úgy tűnik, némiképp érthető, 
hogy nem ezt tekintett e az egyház a maga legfőbb prob-
lémájának. Bonhoeff er viszont másként látja, és ebben 
személyes tapasztalata is közrejátszik. A családjában so-
hasem tűrtek meg semmiféle kirekesztő megbélyegzést. 
Amikor a nácik bojkott ot hirdetnek a zsidó üzletekkel 
szemben, a kilencvenegy éves nagymamát felháborítja a 
rendelkezés. Tüntetően vásárolni indul ugyanoda, ahol 
addig is gyakran megfordult; a Kaufh aus des Westens bejá-
ratánál katonák hívják fel a fi gyelmét, hogy ez az üzlet a 
rendelkezés hatálya alá esik. „Ott  vásárolom a vajat, ahol 
mindig is vásároltam”, jelenti ki erélyesen.

„Az 1920-as években, amikor gimnáziumi tanul-
mányait folytatt a, Németország teljes lakosságának 0.9 
százaléka volt zsidó, sokan élhett ék tehát úgy az életü-
ket, hogy személyesen nem is ismertek zsidókat. Ugyan-
ekkor Berlin lakosságának 4.3 százaléka, ezen belül a 
Grünewald-negyed lakóinak, ahol a Bonhoeff er család 
élt, 13.5 százaléka volt zsidó származású német. Dietrich 
gimnáziumi osztálytársai között  minden negyedik diák 

2  Richard J. Evans: A Harmadik Birodalom hatalma. Fordított a 
Sóskuthy György és Szántó Judit. Park Könyvkiadó, Budapest, 
2013, 231. Idézi Csepregi András, in: Dietrich Bonhoeff er: Az egy-
ház és a zsidókérdés. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Buda-
pest, 2015, 32.
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zsidó gyökerű családból érkezett . Zsidó származású volt 
Gerhardt Leibholz, Sabine ikerhúgának a férje, valamint 
egyetemi éveitől fogva jó barátja, az evangélikus lelkész 
és teológus Franz Hildebrandt.”3 De nyilvánvalóan nem 
csupán ezek miatt  a baráti kötődések miatt  tartja úgy, 
hogy az, amit a nácik most rá akarnak kényszeríteni az 
egyházra, éppen teológiai szempontból lényegbevágó kér-
dés. Ezt a Német Keresztények banalizálni próbálták, és 
adiafóraként – az egyházi tanítás szempontjából mellékes, 
járulékos elemként – tüntett ék fel. Bonhoeff er igen fon-
tosnak tartja, hogy a keresztények, felekezeti hovatarto-
zástól függetlenül, ezt ne így lássák, hanem ismerjék fel: a 
„zsidókérdés” az egyház lényegét érinti.

1933 augusztusában röplapot szerkeszt Az árjapara-
grafus az egyházban címmel, melyben tételről tételre halad-
va közérthető módon cáfolja a behódolt egyház – amelyet 
ő egyáltalán nem tekint egyháznak –, a Deutsche Christen 
tételeit. Ebben leszögezi: „A zsidó-keresztények egyházi 
közösségből való kizárása Krisztus egyházának lénye-
gét rombolja le. Mert először is: ezzel érvényét veszti 
Pál apostol munkája, aki abból indult ki, hogy Krisztus 
keresztje ledöntött e a zsidók és pogányok között i vá-
laszfalat. Krisztus által eggyé váltak (Ef 2), úgyhogy itt  
Krisztus egyházában már nincs többé sem zsidó, sem po-
gány, hanem mindnyájan egyek lett ek.” (23) A Deutsche 
Christen álságos módon azokért az „Istentől elidegenedett  
nemzett ársak millióiért” aggályoskodik, akik amiatt  nem 

3  Csepregi András, in: Dietrich Bonhoeff er: i. m., 30., a következő 
tanulmányra hivatkozva: Kenneth C. Barnes: Dietrich Bonhoeff er 
and Hitler’s Persecution of the Jews. in: Ericksen–Heschel (eds.): 
Betrayal. German Churches and the Holocaust. Forteress, Minneapo-
lis, 1999, 11.
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közelednek az egyházhoz, mert az nem „fajtiszta”. Rájuk 
való tekintett el kell, úgymond, feláldozni azt a párszáz 
kétes származású egyént, és külön egyházrészbe tömö-
ríteni őket. Bonhoeff er válasza: „Magunk is látjuk e mil-
liókat, csakhogy az egyház egyetlen tagját sem áldozzuk 
föl; és bár meglehet, az egyház milliók megnyerésétől 
fog elesni ezer hívő zsidó-keresztény miatt , akiket nem 
áldozhat föl, de mit számít milliók megnyerése, ha en-
nek az ára az igazság és szeretet föláldozása akár csak 
egyetlen személy rovására is? Ez nem nyereség volna, 
hanem kár csupán, mivel így az egyház már nem volna 
egyház többé.” Azok az egyházi vezetők, akik az árja-pa-
ragrafust minden további nélkül alkalmazhatónak tart-
ják az egyházra is, anélkül, hogy az lényegileg sérülne, 
immár nem töltik be az állam iránti helyesen értelmezett  
felelősségüket sem; ehelyett  az állami módszerek szolgai 
utánzatává silányítják isteni megbízatásukat. „Az egyház 
igazi hűsége és állam iránti szolgálata azonban sohasem 
merülhet ki az állam eljárásmódjainak vak utánzásában, 
hanem ez csakis saját üzenete és sajátos egyházi alakzata 
kibontakoztatásának szabadságában valósulhat meg.”4 
Azt, hogy ez a tisztánlátás mennyire keveseknek adatott  
meg ebben a korban, jól érzékelteti Karl Barth, a 20. szá-
zad legmeghatározóbb teológusának egy levélrészlete. Ő 
maga az itt  jelzett  egyházi harc egyik vezéralakja volt, a 
Hitvalló Egyház nagy hatású Barmeni Nyilatkozatának 
megszövegezője, akit a nemzetiszocialisták – svájci ál-
lampolgár lévén – azért utasított ak ki az országból, mivel 
egyetemi tanárként nem volt hajlandó hűségesküt tenni a 
Führernek. Ezt írja 1967 májusában Bethgenek, az akkor 

4  Dierich Bonhoeff er: Az árjaparagrafus az egyházban. in: Dietrich 
Bonhoeff er: i. m., 27.
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frissen megjelent, máig legfontosabb Bonhoeff er-életrajz 
szerzőjének, a műre refl ektálva: „Új felismerés számomra 
mindenekelőtt  az, hogy Bonhoeff er volt az első, sőt talán 
az egyetlen teológus, aki 1933-ban és azt követően olyan 
elkötelezett en foglalkozott  a zsidóságot érintő problé-
mákkal. Már hosszú ideje bűnösnek érzem magam ami-
att , hogy én magam nem hangsúlyoztam ezt kellő nyo-
matékkal az egyházi harc idején (például a két Barmeni 
Nyilatkozatban, amit 1934-ben fogalmaztam). De azt is 
tudom, hogy az akkori közhangulatot tekintve – beleért-
ve a Hitvalló Egyház tagjait is –, ezt nem fogadta volna el 
sem a református, sem pedig a birodalmi egyház zsinata. 
Ez persze nem menti azt a tényt, hogy nem tanúsított am 
kellő ellenállást ebben a kérdésben, mivel mást látt am 
sürgetőbbnek.”5 

Megállapíthatjuk tehát, hogy kortársaihoz, de még 
hit- és harcostársaihoz képest is, Bonhoeff er sajátos mó-
don az egyház és állam viszonyának a gyújtópontját nem 
valamely akadémiailag artikulált, ám nyitva hagyott  di-
lemmában látt a már kezdett ől fogva, hanem egy súlyos 
társadalmi problémában: a zsidóság jogfosztott ságában, 
e közösséget ért, államilag vezényelt atrocitásokban, me-
lyek egyre brutálisabb nyíltsággal mutatt ak az Endlösung 
felé.

De mit tehet az egyház egy ilyen helyzetben? Bon-
hoeff er kapcsolatai révén tudott  a készülő rendelkezé-
sekről, amikor pedig április elején kihirdett ék azokat, 
egy lelkészkollégiumi, baráti megbeszélésre előkészített e 
téziseit; ezt követően fejezi be április 15-én az Egyház és a 

5  Edwin H. Robertson: A Study of Dietrich Bonhoeff er and the 
Jews. in: Guy Christopher Carter at al. (eds.): Bonhoeff er’s Ethics. 
Kok Pharos – The Netherlands, Kampen, 1988, 121.
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zsidó kérdés című dolgozatát, amit ez év júniusban közöl 
a Der Vormasch című havilapban. Világosan kijelöli a cse-
lekvés alternatíváit: „Az egyháznak három eljárásmódra 
van lehetősége az állammal szemben. Először is, kérdőre 
vonhatja az államot, hogy törvényesen cselekszik-e, azaz 
rávilágít az állam felelősségére. Másodszor, szolgálhatja 
az állam áldozatait. Az egyháznak föltétlenül szolgálnia 
kell bármely társadalmi rend áldozatait, még ha nem 
tartoznak is a keresztény gyülekezethez. ’Tegyetek jót 
mindenekkel.’ Az egyház mindkét magatartásmódjával 
a maga szabadságában szolgálja a szabad államot, és a 
jogrend megváltoztatásának idején sem tagadhatja meg 
e kétféle feladatát. A harmadik lehetőség az, hogy nem-
csak bekötözzük a kerék alá került áldozat sebeit, hanem 
magunkat is a kerék küllői közé vetjük. Ez már közvet-
len politikai cselekvés az egyház részéről, és csak akkor 
lehetséges és szükséges, ha az egyház úgy ítéli meg, az 
állam kudarcot vallott  jog- és rendteremtő funkciójában, 
azaz, ha úgy tartja, az állam gátlástalanul megvalósítja a 
túl sok, vagy a túl kevés jog és rend esetét. Mindkét eset-
ben látnia kell, hogy veszélybe került az állam léte – és ez-
által a saját léte is. A ’túl kevés’ esete akkor forogna fenn, 
ha az állam alatt valóinak egy csoportját megfosztanák jo-
gaiktól, a ’túl sok’ pedig akkor, ha az állam beleavatkozna 
az egyház lényegébe és az Ige szolgálatába: például, ha 
fölszólítana a megkeresztelt zsidók keresztény gyüleke-
zeteinkből való kizárására.” 6

Érvelése során a szerző a politika és az általa gerjesz-
tett  antiszemita közhangulat ellenszelét igyekszik befog-
ni a maga vitorlájába, kétféleképpen is. Egyrészt, Luther-
idézett el indítja és zárja e pár oldalas szöveget. Nincs 

6  Dietrich Bonhoeff er: i. m., 16–17.
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abban semmi rendkívüli, hogy egy evangélikus teológus 
így jár el, ám sem az idézett  szerző kiválasztása, sem an-
nak itt  hangsúlyossá tett  mondandója korántsem esetle-
ges ebben az összefüggésben. 1933-ban a protestáns világ 
Luther Márton, a reformátor születésének a négyszázötve-
nedik évfordulójára emlékezett . Németországban az új 
politikai és részben egyházi kurzus viszont mindenek-
előtt  a németség megtestesítőjét és apostolát, a pápával, 
császárral és a nagyvilággal is szembemenő őserő kife-
jezését látt a és ünnepelte benne; az első világháborúban 
alig másfél évtizede elszenvedett  megaláztatás stigmáját 
viselő nép most örömmel hódolt dicsőséges önmaga Lu-
therre vetített  képe előtt . Sőt, ezt a képet már valaki másra, 
között ük élő hús-vér emberre is vetíthett ék: Adolf Hitler-
re, akiben sokan magát az új Luthert vélték felfedezni, aki 
ezútt al nem csupán az egyház, hanem a történelem világ-
színpadára lép. A propaganda minden tekintetben igye-
kezett  a maga céljaira kiaknázni a witt enbergi prédikátor 
örökségét, aki élete vége felé sajnálatos módon bizonyos 
szerencsétlen és igen vaskos antijudaista kijelentésekre 
ragadtatt a magát, amit aztán a nemzetiszocialisták nem 
voltak restek egyre gyakrabban, szövegkörnyezetből ki-
ragadva, felhangosítva idézni. Ezzel szemben Bonhoeff er 
arra a Lutherre emlékeztet, aki 1546-ban, élete utolsó évé-
ben, tehát mintegy testamentumként, az esetlegesen be-
keresztelkedő zsidókról azt írja, hogy „örömest tekintjük 
testvéreinknek őket.” (12) A korai Luther pedig így tanít 
1523-ban: „Ha az apostolok, akik zsidók voltak maguk is, 
úgy bántak volna velünk, pogányokkal, ahogyan mi po-
gányok a zsidókkal, akkor soha egyetlen pogány sem lett  
volna kereszténnyé. (…) Ha megtiltjuk, hogy között ünk 
dolgozzanak, forgolódjanak, és közösséget alkossanak, 
arra kényszerítjük őket, hogy uzsorából éljenek, akkor 
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hogyan javulhatnának meg?”7 Nem tarthatja magát igazi 
lutheránusnak az, sugallja a szerző, aki nem tartja magát 
ünnepelt reformátora eme kijelentéseihez.

Bonhoeff er érvelésének másik fogása ennél is rava-
szabb. Közismert, hogy az ősegyházban voltak olyan 
zsidó-keresztények, akik a kereszténnyé lett  pogányok 
részéről is megkövetelték az Ószövetség bizonyos ritu-
ális rendelkezéseinek a betartását. A keresztyén mivolt 
feltételeként tehát a Krisztus-hit és szeretet mellett  a tör-
vényt is elengedhetetlennek tartott ák. Bonhoeff er mutatis 
mutandis logikája szerint, amikor a nemzetiszocialisták a 
hit mellé a faj törvényét is nélkülözhetetlennek tartják a 
„tiszta egyház” defi níciójában, akkor ők tulajdonképpen 
ugyanazt a legalista szemléletet képviselik, mint egykor 
azok a zsidók, akik ellen Pál apostol – Luther legfőbb 
mestere – olyan eltökélten harcol. A nácik tehát egy torz 
zsidószemlélet propagálói… 

Bonhoeff er bírálói között  vannak, akik szemére vetik, 
hogy ezekben a korai megnyilvánulásaiban még maga is 
túlságosan foglya marad egy bizonyos antijudaista egy-
házi örökség gondolkodásmódjának és nyelvhasználatá-
nak. Én magam inkább a fi nom iróniát érzem benne, és a 
szándékot, hogy az ellenfelet éppen a saját fegyvereivel 
bírja jobb belátásra.

A szöveget szintén Luther-idézett el zárja, melyben 
már a tisztánlátók felé fordul, és arra emlékezteti őket, 
hogy hitük igazsága a szenvedés vállalásának a kész-
ségében mérődik le: „Hogy ki Isten népe vagy Krisztus 
egyháza: erre nincsen más szabály, sem bizonyság, csak 
az, hogy ahol e népből van egy maroknyi is akár, ott  el-
fogadják az Úr szavát, igaz módon tanítják, és tanúságot 

7  Dietrich Bonhoeff er: i. m., 12.
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tesznek róla – még ha ezért üldözik is őket, elszenvedik 
azt, ami ezzel jár.” 8

Állam és egyház viszonya az Etikában (255)

Az életrajzi vonatkozások és a probléma történelmi gyúj-
tópontja után lássuk a kérdés elvi kifejtését Bonhoeff er 
Etikájában. A szerző ezt a mintegy húszoldalas tanul-
mányt a Hitvalló Egyház kérésére írja 1941 tavaszán-nya-
rán, a helyzet szülte igény nyomására; nem biztos, hogy 
abba a könyvbe szánta, amely ezt a címet viseli, és amit 
barátja, E. Bethge adott  ki 1948-ban, mégis méltán része 
ennek az alapműnek. 

Mi alapozza meg a hatóság legitimitását?
Karl Barth Megigazulás és jog című, 1938-ban meg-

jelent írásának hatására Bonhoeff er a felsőbbséget nem 
a természetjogból vagy a teremtéstanból, hanem a 
krisztológiából vezeti le, szemben azzal, amihez a Lu-
thert felületesen értelmező német teológiai hagyomány 
szokott . E „kvázi-lutheránus” szemlélet szerint az állam 
öntörvényű terület és azon túl, hogy mandátumát a Min-
denhatótól kapja, nem sok köze van e mennyei megbízó-
hoz. Az ifj ú teológus nyomatékosan elveti ezt a szemlé-
letet, hiszen nincs az életnek egyetlen olyan szelete sem, 
amelyet kizárólagosan uralhatna bármilyen emberi cél 
vagy eszmény, öltözzön az akár a nacionalizmus, a raci-
onalizmus, a rasszizmus vagy bármilyen más ideológia 
köntösébe.

A szerző megkülönbözteti a felsőbbség és az állam 
fogalmát. Az előbbi alatt  az élet valamennyi területéhez 

8  Dietrich Bonhoeff er: i. m., 21.
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hozzátartozó, legitim felelősséget hordozó személy vagy 
testület tekintélyt érti, mind családi (szülő), társadalmi, 
szakmai vagy politikai vonatkozásban. Az Újszövetségtől 
idegen az állam fogalma, míg a felsőbbség eszméje szem-
léletének szerves része. „A felsőbbség Istentől rendelt 
meghatalmazás bizonyos világi uralom isteni tekintéllyel 
való gyakorlására. A felsőbbség Isten képviselete a Föl-
dön; csak felülről értelmezhető. (…) Teológiai értelemben 
csupán a felsőbbség fogalma használható, nem pedig az 
államé.”9 A politikai felsőbbség méltósága ennél fogva 
ugyanúgy Istentől származik, mint a szülői szerep vagy 
a lelkipásztori megbízatás tekintélye. Nyilvánvaló, hogy 
Bonhoeff ertől távol áll magának a politikai tekintélynek 
az elutasítása, és általában elveti a forradalom igazolha-
tóságát10.

Nem közömbös azonban, hogy miben látjuk a min-
denkori felsőbbség legitimitásának az alapját, mert ennek 
messzemenő következménye van. Az egyik klasszikus 
elmélet az arisztotelészi hagyományra épülő államtan, 
mely szerint az állam az embernek, mint értelmes és kö-
zösségi lénynek „a legmagasabb szintű beteljesedése, en-
nek szolgálata pedig az ember legmagasabb életcélja”.11 
A modern lutheranizmus ezt a szemléletet ötvözi Hegel 
és a romantika hatásával. „Az állam itt  nem az egyetemes 
emberinek, az értelmes lénynek, hanem Isten teremtő 
akaratának beteljesülése a nép számára. (…) Az állam a 
valóságos Isten (Hegel).”12 A felsőbbséget tehát az ember 

9  Dietrich Bonhoeff er: Etika. id. mű, 256.
10  Vö. Raymond Mengus: Bonhoeff er and the French Revolution: Loss 

or Gain? in: Guy Christopher Carter et al. (eds.): i. m., 131—141.
11  Dietrich Bonhoeff er: Etika…, id. mű, 257.
12  Uo.
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lényéből vezeti le – ám így nehezen értelmezhető felsőbb 
megbízatással rendelkező, legitim kényszerítő hatalom-
ként – elvész méltósága, és tekintélyének az ereje. 

A másik értelmezési modellt a hagyományos protes-
tantizmus dolgozza ki: ennek értelmében a felsőbbség a 
Gondviselés válasza az emberi bűn egyéni és közösségi 
pusztító erejével szemben. „A felsőbbségnek az Istentől 
kölcsönzött  karddal meg kell védenie az embert a káosz-
tól.”13 A hatóság: kényszerítő hatalom és a formális igaz-
ságosság védelmezője, mely Istentől nyeri legitimitását. 

Milyen torzuláshoz vezethet e két modell bizonyos 
elemeinek a túlhangsúlyozása? Bonhoeff er szerint teo-
lógiai szempontból mindkett ővel az a gond, hogy az ál-
lam lényege és léte értelmezhető Istennek a Krisztusban 
adott  kinyilatkoztatásától függetlenül is, mintegy önálló 
entitásként. Ha azonban a Szentírás szerint Jézus Krisz-
tus által és őreá nézve teremtetett  minden – a „trónusok, 
uralmak, fejedelemségek és hatalmasságok” is 14 –, akkor 
semmiképpen sem engedheti meg magának a minden-
kori politikai hatalom, hogy Isten végső rendelését a faji-
ságban, vagy bármi egyébben propagálja, tagadva ezzel, 
hogy ez az akarat az emberhez a Krisztus egyedülálló 
személyében, művében és tanításában jut kifejezésre. 

Szerzőnk ebből hét tételt vezet le, melyeket az alábbi 
három gondolatkörben tömöríthetünk. 

A felsőbbség számára is Krisztus az egyetlen közve-
títő a Teremtő felé, nincs tehát közvetlen kapcsolata Is-
tennel – ahogyan azt, tegyük hozzá, a nemzetiszocialisták 
vélték vezérükkel együtt , aki gyakran hivatkozott  arra, 
hogy őt a Sors-isten rendelte. A felsőbbség is csak Jézus 

13  Dietrich Bonhoeff er: Etika…, id. mű, 258.
14  Pál Kolossébeliekhez írott  levele 1,16
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Krisztusra nézve birtokolhatja a maga lényegét és létét: e 
nélkül ez is, mint minden emberi, elveszítené egziszten-
ciáját. A felsőbbségnek ez a transzcendens alapja a célja 
is egyben; a mindenkori hatóságnak – a szó legtágabb 
értelmében – Krisztust kell szolgálnia, aki a felsőbbség-
nek is ura, mivel „neki adatott  minden hatalom mennyen 
és földön” (Mt 28,18). A kereszten szerzett  békességgel 
Krisztus helyreállított a a felsőbbség és Isten kapcsolatát; 
lehetséges tehát egy káosszal fenyegető világban is – sőt 
éppen ott  a legsürgetőbb! – az igazságos, Isten dicsőségé-
re és emberek javára gyakorolt kormányzás.

A fentiek tételes megállapítása után, Bonhoeff er a 
nagypénteki eseményre utal, mely a mindenkori hatalom 
kett ős arcát teszi láthatóvá. Pilátus egyrészt megállapítja 
Jézus ártatlanságát – ezzel a hatóság helyesen gyakorolt 
funkcióját fejezi ki. Mégis elítéli, ezzel pedig semmissé 
teszi a maga hivatalát. Az igazságban járóknak azonban 
tudniuk kell: a hatóság akár helyesen gyakorolja hivatalát, 
akár felszámolja azt, hosszú távon mindenképpen Krisz-
tusnak szolgál. Ez nem fatalizmus, hanem annak a kifeje-
zése, hogy a történelemben nem az önkényé az utolsó szó. 

Szerzőnk végül att ól az utópiától óv, amely minden 
diktatúra és politikai messianizmus propagált célja: Isten 
Országa megvalósítása a földön, mégpedig bármi áron. 
Vallást és politikát meg kell különböztetni, noha elválasz-
tani nem szabad: a közös főség jelenti a világban e két 
valóság között  az ontikus kapcsolatot, hisz Krisztus egy-
szerre minden hatalmasság ura és a gyülekezet feje is. E 
kett ő a földön soha nem olvad össze; az eszkatológikus 
távlatban lesznek csak eggyé, a mennyei polisban, amely-
ben Isten és a Bárány uralkodik. 

Miért annyira fontos hát gondolkodónk számára, 
hogy az államtant ne csupán a két említett  modell szerint 
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értelmezze, hanem mindenekelőtt  krisztocentrikus mó-
don? Mert amazok nem köteleznek egyértelmű mora-
litásra: „Természetjogi szempontból éppúgy megala-
pozható az erőszakra, mint a jogrendre épülő állam, a 
népközösség állama éppúgy, mint az imperializmus, a 
demokrácia éppúgy, mint a diktatúra. Biztos talajt tal-
punk alatt  egyedül a felsőbbség Jézus Krisztusban való 
biblikus megalapozásából nyerünk15 Ez az alap ugyanis 
egyszerre biztosítja a felsőbbség jogos tekintélyét, de egy-
szersmind annak szigorú korlátját, a szükséges ellensú-
lyok mechanizmusát is.

Mivel tartozik egymásnak egyház és állam, és mit igényel-
hetnek kölcsönösen a másik féltől?

A két entitás viszonyát teológusunk alapvetően a 
kölcsönösségben látja; ám ez sohasem jelentheti egymás 
kölcsönös kiszolgálását az igazságosság elsikkasztása 
árán, hanem azt, hogy mindenik tisztában van saját kül-
detésének a sajátosságával és inherens határaival. Egy-
házi szempontból „a felsőbbség megbízatása abban áll, 
hogy – akár ismeri a maga igazi alapját, akár nem – a 
kard hatalmával olyan külső igazságosságot biztosítson, 
amelyben fennmaradhat az élet, és így továbbra is nyitott  
marad Krisztus felé.”16 Bonhoeff er óvakodik att ól, hogy 
túl könnyen tekintsen ördögtől valónak egy olyan hatal-
mat is akár, amely nyilvánvalóan keresztényellenes, hisz 
még ez is „bizonyos tekintetben továbbra is felsőbbség 
marad.”17 Számára nem elfogadható, hogy egy olyan ha-
tósággal szemben, mely az egyházat üldözi, megtagad-
juk például az adófi zetést. „Fordított  gondolatmenetben: 

15  Dietrich Bonhoeff er: Etika…, id. mű, 261.
16  Uo. 263.
17  Uo. 264.
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a felsőbbség iránti engedelmesség ténye, annak állami 
funkcióit illetően – adófi zetés, eskütétel, háborús szolgá-
lat –, mindig annak a jele, hogy azt még nem tekintjük 
teljes mértékben apokaliptikus valóságnak. Egy adott  
hatalom apokaliptikus értelmezése a teljes engedetlen-
séget vonja maga után, hisz ilyenkor az engedelmesség 
bármely formája nyilvánvalóan Krisztus megtagadását 
jelenti.18” Azt a kérdést, hogy eljött -e már az ideje annak, 
hogy az aktuális hatalmat „apokaliptikusan” értelmez-
zük, a szerző nyitva hagyja, legalábbis nem lázít nyílt ál-
lampolgári engedetlenségre; dőreség is lett  volna ez 1941-
ben, Franciaország legyőzése után, a Führer hatalmának 
és népszerűségének a csúcsán. 

Bonhoeff er számára a házasság és a munka két te-
remtésbeli, isteni alaprend a világban. Ez a szempont is 
messzemenő következményekkel jár. „A házasságnak és 
a munkának megvan tehát a maga saját, nem a hatóság-
tól származó eredete Istenben, amit annak el kell ismer-
nie. (…) Ily módon Jézus Krisztusra nézve a házasság és 
vele a család, a munka és ezzel együtt  a gazdasági élet, a 
nevelés, a tudomány és a művészet önálló jogot nyer. Ez 
azt jelenti, hogy a felsőbbség ezeken a területeken csupán 
regulatív szerepet tölt be, de nincs konstitutív jelentősé-
ge.”19 Nyilvánvaló, hogy a gazdaságot és közéletet mili-
tarizáló, a házasfelek szabad megválasztásának a jogát 
durván elvitató, az eutanázia-programmal a „kevésbé 
értékes életeket” elpusztító, a művészi önkifejezést elfojtó 
és durván instrumentalizáló („degenerált művészet”!) ál-
lamhatalom gyakorlatának a bírálatáról van itt  szó. 

18  Jelenések Könyvel 13,7
19  Dietrich Bonhoeff er: i. m., 265.
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A munka és család alaprendjéhez képest tehát a nép 
rendje csupán másodlagos, történelmi valóság. Ami pe-
dig az államformát illeti, a Szentírás semmilyen útmuta-
tást nem ad a nép és a hatóság kapcsolatára vonatkozóan, 
nem követeli a nemzetállamot. Mind a reformátori, mind 
a katolikus államtanban az állam szerkezete teológiai 
szempontból közömbös, szabadon alakítható. Az az ál-
lamforma viszonylagosan a legjobb – véli Bonhoeff er –, 
amely a külső igazságosság szigorú fenntartására, a csa-
lád és a munka Istenben megalapozott  jogára, valamint a 
Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetésére nem úgy 
tekint, mint amelyek a hatalmát veszélyeztetik, hanem el-
lenkezőleg, hordozzák és biztosítják azt. 

Miközben az egyház mindenkit a Krisztus uralma 
alá hív, beleértve a hatóság embereit is, célja mégsem az, 
hogy a felsőbbség „keresztény politikát” folytasson, vagy 
„keresztény törvényeket” alkosson, hanem hogy igaz 
felsőbbség legyen, sajátos megbízatásának megfelelően. 
A felsőbbség hivatalának függetlennek kell maradnia a 
vallási elköteleződéstől. Sohasem alakíthat például vala-
milyen új vallási közösséget, hisz ezzel saját magát adná 
fel.” Védenie kell azonban mindenfajta istentiszteletet, 
amely a felsőbbség tiszteletét nem ássa alá. „Felelősséggel 
tartozik az istenfélők védelme, sőt dicsérete, tehát a val-
lási élet támogatása tekintetében. Az a felsőbbség, amely 
ezt mellőzi, éppen az igazi engedelmesség gyökereit vág-
ja el, és ezzel saját tekintélyét ássa alá.”20 Bonhoeff er úgy 
véli, hogy éppen ez történt 1905-ben Franciaországban, 
állam és egyház mesterséges, és természetellenes módon 
radikális szétválasztása során. 

20  Uo. 268.
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Az egyháznak bőven van tapasztalata arról, hogy pró-
fétai szerepe – a mulasztások és vétkek ostorozása – a ha-
talmasok számára pusztába kiáltott  szó marad. Mit tehet 
hát ilyen helyzetben? Nem marad más számára, mint a pél-
daadás ethosza, mellyel a normalitás szigetének bizonyul 
egy abnormális világban. „Ha egyáltalán nem hallgatnak 
a szavára, az egyháznak csak annyi politikai felelőssége 
marad, hogy a külső igazságosság rendjét, mely a polisból 
már kiveszett , legalább a saját tagjai között  megteremtse és 
fenntartsa, és így szolgálja maga módján a felsőbbséget.”21 
Ha pedig a hatóság megtagadja az egyház működési kere-
tének a védelmét, sőt ellene fordul és üldözi azt, úgy ezzel 
azt még inkább „Urának karjaiba helyezi.”22

A mártír lelkipásztor szemléletében a felsőbbség és 
egyház viszonya „egyszerre közeli és távoli”.23 Mindket-
tőnek ugyanaz az Ura, és ugyanaz a hatásköre: az ember. 
Ezért mindkét területen való szolgálatnak végső soron 
liturgiának, istendicsőítésnek kell lennie.

Ott o Dudzus, Bonhoeff er egykori tanítványa egy 
visszaemlékezésében arról beszél24, hogy fi atal mestere 
mennyire nem volt forradalmár alkat; természete szerint 
sokkal inkább igent szeretett  mondani, semmint nemet. 

Az 1934 augusztusában tartott  Fanö-i konferenciáról 
hazafelé tartva – ahol Bonhoeff er nagy hatású beszédet 
mond, miközben valósággal kongatja a vészharangot a 
háborúba rohanó Európa felett  – egy vonatállomásnál 
az őt kísérő néhány diák átvág a síneken; a tanár úr viszont 

21  I. m., 270.
22  I. m., 268.
23  I. m., 271.
24  Ott o Dudzus: Dem Rad in die Speichen fallen. in: Wolf-Dieter 

Zimmermann (hg.): i. m., 66.



182

Visky S. Béla

nagy kerülőt tesz a vágányok fölött  átvezető hídon, nem rejt-
ve véka alá rosszallását: nem hajlandó elfogadni az értelmes 
rend megsértését. De visszautasít mindent, „ami ostobaság-
ból, hazugságból és erőszakból származik”.25 Közvetlensé-
ge, humora, élcelődése is sokszor az ilyen megnyilvánulá-
sokat célozza. Ugyanezen a konferencián egy keleti egyházi 
méltóság nagy kenett eljességgel mondja a semmit. Diákja-
inak egy cetlit csúsztat Christian Morgenstern verssorával: 
„Súlyos kereszt kövér hason, /Érzed-e az Isten-szagot?”

A múltidézés pedig a közismert jelenett el folytatódik. 
A Tegel-i börtön udvarán egy rabtársa kérdésére, hogy ke-
resztény teológusként hogyan vállalhatott  szerepet a Hitler-
rel szembeni ellenállásban, Bonhoeff er ezt válaszolja: ha egy 
részeg sofőr kamionjával végigszáguld Berlin sétálóutcáján, 
emberek százait taposva el, akkor meglehet, hogy egy jelen 
lévő lelkipásztor elsődleges és egyetlen feladata nem csupán 
az, hogy az áldozatokat eltemesse, és a hozzátartozókat vi-
gasztalja; fontosabb, hogy az esztelen vezetőt megállítsa és 
kiragadja kezéből a kormányt. 

Mit gondoljunk minderről? Talán azt, hogy ez a nagy-
formátumú ember, ez az elmélyült gondolkodó, ez az alá-
zatos istenszolga végül is annak a hívő türelmetlenségnek 
a példaképévé lett , amely „a végtelen bölcsesség munkáját 
véges eszközökkel reméli kipótolni”?26 Vagy Jézusnak az 
a szava jusson eszünkbe inkább, hogy „nincs senkiben na-
gyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja felebarátjai-
ért?”27 Döntse el ki-ki a maga számára.

25  I. m., 67.
26  Csabai Tamás: Ellenszegülés, összeesküvés és evangéliumi hit. 

in: A Bonhoeff er-értelmezés négy hangja. Wesley János Lelkészképző 
Főiskola, Budapest, 2016., 37.

27  János Evangéliuma 15,13
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A HERMENEUTIKAI ELVEK 
ÉS A HATALOM 

ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK 
PROTESTÁNS PROBLEMATIKÁJA

Dávid István

A reformáció teológiai irodalma a vallásos tapasztalat kér-
déskörében szinte forradalmi módon, de az előző korok 
irodalmát tekintve mindenképpen hangsúlyosabban jut-
tatt a érvényre a szöveg, az írás szerepét. Az a fajta dialó-
gus, ami eddig a különböző képi (ikonok) nyelvi (szentek 
élete) és rituális narrációk mentén szerveződött , most egy 
kitüntetett  szöveg által meghatározott  eseményhez, és az 
eseményről szóló tanúságtételhez kötődik. Reformáció után 
a szent liturgia hangsúlyozott an az elmondás, a beszéd, a 
tanúságtétel liturgiája. Az igehirdető, mint a Szentírás szö-
vegének értelmezője, beszédhelyzetbe kerül, és egyútt al egy 
olyan hatalmi helyzetbe, amelyet már nemcsak a közösség 
megbízásából tud a magáénak, hanem egyútt al isteni legiti-
mációval is bír. A megértés hogyanját látszólag már nem a 
tanítóhivatal határozza meg, hanem az a szöveg-test, amely 
fordítások révén részben ugyan közkinccsé lett , ám mégis a 
szakavatott ak magyarázatára szorul. A Predicatio verbum dei 
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est verbum dei (Isten igéjének hirdetése, Isten igéje1) Máso-
dik Helvét Hitvallásban megfogalmazott  tétele egy nyitott  
és élő szövegről beszél, amely éppen a tanúvallomásban vá-
lik elevenné. A protestáns spiritualitás egyik sajátos karrak-
tere (lehetne) ez, de minthogy nem tud lemondani a magya-
rázat kényszeréről, tanítássá redukálja, felfüggeszti azt. Így 
lesz az ige hirdetése a magyarázat hirdetése, az igehirdető 
pedig, mint az autentikus megértést közvetítő személy, a 
templom terén kívül is, olyan hatalommal bíró személy, 
akinek megnyilatkozásai isteni legitimációval bírnak.

A reformációhoz joggal köthető egy hermeneutikai és 
teológiai fordulat. De a régi mégis ott  kísért. Ez a fordu-
lat nem védte meg az egyázi diskurzust att ól a hatalmi 
poziciótól, amelyet látszólag megkérdőjelezni igyekezett . 
A hermeneutikai és teológiai elvek egymásbafonódtak. 
A szó legtágab értelmében lett  ez fordulat politikai. A na-
gyon széles skálán felismert és meghirdett ett  szabadság 
az „intézményesedett ” hatalmi diskurzus foglya maradt. 
A reformáció lehetőség. Ma is.

A reformáció ne csak elérhetővé, olvashatóvá tett e 
azt a szövegkorpuszt, amire azt megelőzően csak uta-
lások történtek (persze latinul, miközben voltak Luther 
előtt  is német fordítások), de ki is jelölte azt a „mozgás-
teret”, amelyben a hívő ember önmagát és környezetét 
megértheti. Nemcsak egyszerűen arról van szó, hogy Is-
ten megismerése nem történhet meg a Szentírás szövegé-
től elszakított  módon, hanem arról is, hogy mindenfajta 
önismeret és önazonosság csakis ezen szövegek interpre-
tációjaként bírhat létjogosultsággal. Ha létezik bármilyen 

1  Henrik Bullinger: Második Helvét Hitvallás. Erdélyi Református 
Egyháztörténeti Füzetek 5., Kolozsvár, 1999, 62.
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fajta ismeret: világról, önmagunkról, Istenről, akkor ez 
az ismeret a „sola scripura” elve szerint elképzelhetetlen 
úgy, hogy a kanonizált Szentírást kihagyjuk. Nem arról 
van szó, hogy ebben a szövegkorpuszban minden ben-
ne lenne, amit a világról tudni kell, hanem arról, hogy az 
az önértés, amely a reformáció kezdeteiben az ember erkölcsi, 
társadalmi, szociális és üdvösségi ügyeiről való gondolkodást 
meghatározta, ehhez a szöveghez kötött . Különösen igaz 
ez akkor, amikor olyan tapasztalatokról és világképről 
beszélünk, amelyik alapvetően a transzcendenshez kötő-
dik és az Isten megtapasztalásának lehetőségeit és akadá-
lyait próbálja meg tematizálni. 

A vallásos tapasztalat kérdéskörében a reformáció 
teológiai irodalma, az előző korok irodalmához viszo-
nyítva mindenképpen hangsúlyosabban jutt att a érvényre 
a szöveg, az írás szerepét. Az a fajta dialógus, ami eddig 
a különböző képi (ikonok) nyelvi (szentek élete) és ritu-
ális narrációk mentén szerveződött , most egy kitüntetett  
szöveg által meghatározott  eseményhez, és az esemény-
ről szóló tanúságtételhez kötődik. Reformáció után a 
szent liturgia hangsúlyozott an az elmondás, a beszéd, 
a tanúságtétel liturgiája. Az igehirdető, mint a Szentírás 
szövegének értelmezője, beszédhelyzetbe kerül, és egyút-
tal egy olyan hatalmi helyzetbe, amelyet már nem csak a 
közösség megbízásából tud a magáénak, de isteni legiti-
mációval is bír. A megértés hogyanját látszólag már nem 
a tanítóhivatal határozza meg, hanem az a szöveg-test, 
amely fordítások révén részben ugyan közkinccsé lett , ám 
mégis a szakavatott ak magyarázatára szorul. A Predicatio 
verbum dei est verbum dei (Isten igéjének hirdetése, Isten 
igéje2) Második Helvét Hitvallásban megfogalmazott  té-

2  Uo. 62.
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tele egy nyitott  és élő szövegről beszél, amely éppen a ta-
núvallomásban válik elevenné. A protestáns spiritualitás 
egyik sajátos karraktere (lehetne) ez, de minthogy nem 
tud lemondani a magyarázat kényszeréről és tanítássá 
redukálja, felfüggeszti azt. Intézményesül a beszéd és a 
beszélő személy is. Így lesz az ige hirdetése a magyarázat 
hirdetése, az igehirdető pedig, mint az autentikus meg-
értést közvetítő személy, a templom terén kívül is, olyan 
hatalommal bíró „intézmény”, akinek megnyilatkozásai 
isteni legitimációval bírnak.

A következőkben ezt az „intézményesülési” folya-
matot próbálom személtetni a reformáció hermeneutikai 
és teológiai elvének egy részét szemügyre véve. Így talán 
arra konfl iktusra vagy a konfl iktusnak arra a forrására is 
fény derülhet, amely a hermeneutikai, a teológiai és a tár-
sadalmi jelenlét között  észlelhető.

Sola Scripura

Amikor a reformáció hermeneutikai hozadékát vizsgál-
juk, látnunk kell, hogy a „Sola Scriptura” elv nem csak 
egy teológiai kérdés. Teológiai, politikai és gazdasági 
kérdésekkel kacsolatos döntések összefonódtak. A tör-
vényekről és azok alkalmazhatóságukról szóló dispu-
ták mögött  teológiai hitigazságok húzódtak meg, és a 
döntések sorozatait az egyedüli és autetikus értelmezés 
jogának birtoklása legitimálta. Nem véletlen és nem meg-
lepő, hogy ennek a problémának a már jóval korábbi, a 
reformációt megelőző századokban is megtörténő felis-
merése elvezet a tekintély, az autenticitás kérdésének a 
újragondolásához. Ezeknek megint nem csak kizárólag 
teológiai az indítt atásuk, még ha a tárgyalásuk és a végig-
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gondolásuk természetes módon nem is lehetett  teológiá-
tól független. Már a 12–13. századi lelkiségi mozgalmak 
(valdensek, ferencesek, domonkosok), a 15. századi hu-
manisták problémafelvetéseiben erőteljesen képviselteti 
magát az társadalom-, egyházkritika, amely a művelet-
len papság, a nép babonasága, a skolasztikus teológia 
bonyolultságának problémájára hívja fel a fi gyelmet, s 
amelynek folytatásaképpen a 14–15. már egészen konk-
rétan megjelenik az írás-zsinat-pápa-egyház egymásnak 
feszülő tekintélyének, érdekeinek, jogainak a megkér-
dőjelezése. William Ockham feltételeiről (biblikusság, 
logika, egyetemes egyházi, pápai elismertség) majd John 
Wycliff e (verbális ihletett ség, az Írást mindenki értelmez-
heti) már konkrétan a helyes tanítás és az Írás szuvere-
nitásáról értekezik. És innen már csak egy lépés a kett ős 
predestináció gondolata (pl. Jan Hus), amely kivonja az 
egyházi tekintély (szukcesszió) kizárólagossága alól az 
értelmezést, és tágabb teológiai elvre alapozva az eleve 
kiválasztott ak kiváltságának, jogának tekinti az Írás értel-
mezését.3 (Luther is hamar feladta azt az elvet, miszerint 
bárki képes megérteni és helyesen értelmezni.)

Amikor tehát a reformátorok a szöveg, az írás te-
kintélyének helyreállításán fáradoznak, nemcsak egy 
hermeneutikai kérdést próbálnak újragondolni, hanem 
politikai kérdést is, illetve ennek a teológiai, hermeneuti-
kai kérdésnek egyértelműen politikai vonzata is volt, ami 
kikerülhetetlen, hiszen teológiai kérdésekben egy politi-
kailag is implikált intézmény és hatalom döntött . (Carl 
Schmitt  és Erik Peterson vitája jelzi, hogy talán máig sem 
sikerült a teológiát politikai hátt erétől megfosztani, mint 

3  Lásd: dr. Szalai András: Sola Scriptura: Nuda scriptura? htt p://site-
44438.mozfi les.com/fi les/44438/Sola_Scriptura_Nuda_Scriptura.pdf 
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ahogy a politikát sem teológiai legitimációjától.) Így már 
egészen érthető, hogy amikor hermeneutikáról beszélünk 
kikerülhetetlen a tekintély, az elsőbbség kérdése. A re-
formáció egyszerre vetett e fel az autoritás, a hatalom, a 
hagyomány kérdését, amely a kor társadalmi, gazdasági 
problémájával szorosan összefonódva megkérdőjelezhe-
tetlenül aktuálissá tett e a reformáció teológiai hermene-
utikai gondolatát.

Az egyházi hagyomány körébe több minden bele-
tartozott . Különböző hagyományrétegek telepedtek rá 
az értelmezésre (apostolok, egyház, egyházatyák, zsinat, 
skolasztikus teológia, népi vallásosság). A sola scriptura 
elvben ezeknek a különböző hagyományrétegeknek az el-
helyezése, a hierarchikus rendszerének megkérdőjelezése 
történik, illetve annak a felismerése, hogy a kortárs, laikus 
értelmezések a hagyomány fi gyelembe vételével ugyan, de 
mégis önálló érvényre és létjogosultságra tehet szert.

A teológiai és a fi lológiai hermeneutika, állapítja meg 
Gadamer, egyaránt egy újra felfedező aktushoz kötött . 
Valami olyasminek az újrafelfedezése – írja –, „ami nem 
volt teljesen ismeretlen, de értelme idegenné és hozzá-
férhetetlenné vált.”4 A klasszikus irodalom esetében a 
keresztyén világ, a Biblia esetében pedig az egyházi ha-
gyomány fedett  el valamit a megértésből. „A klasszikus 
irodalom mindig jelen volt ugyan, de teljesen a keresz-
tény világhoz igazítva, s hasonlóképp a Biblia is kétségkí-
vül az egyház állandóan olvasott  szent könyve volt, de értelme-
zését az egyház dogmatikai hagyománya határozta meg, – és 
a reformátorok meggyőződése szerint – meg is akadályozta.”5 

4  Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Gondolat Kiadó, Buda-
pest, 1984, 135.

5  Uo. 
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A szándék mindkét esetben az eredeti értelem feltárására 
irányul. 

A Sola Scriptura elve tehát egyrészt úgy tudott  herme-
neutikai elv lenni, hogy átgondolásra sarkallt minden ér-
telmezői hagyományt, és a megértést megpróbálta felsza-
badítani a tekintélyelvű, hatalmat gyaroló tanitóhivatallal 
szemben. Ezzel még talán rendben is lennénk. De…

Sui ipsius interpres 

A reformáció Íráselve azon alapszik, hogy az Írás önma-
gát értelmezi (Sui ipsius interpres), így nincs szükség 
arra a tradícióra, amely addig értelmezte. Az értelmezés 
helytállóságát maga a szöveg szavatolja. „Az Írás betű-
jének egyértelmű, önmagából kideríthető értelme van” – 
írja Gadamer. „A szöveg minden részletét a contextusból, 
az összefüggésből, s az egész egységes értelemből, a 
scopusból kell megérteni.”6 Ha a szöveg értelme min-
denki számára hozzáférhető, feleslegessé teszi azokat 
a kitüntetett  hatalmi „szektorokat”, amelyek eladdig 
egyedül voltak hivatott ak arra, hogy az autentikus jelen-
tést meghatározzák. A szöveg önmagát magyarázza, és 
jelentése mindenki számára hozzáférhető. Nevezhetjük 
ezt az értelmezés liberalizációjának is. Különböző iskolák 
alakulnak ki, ami mindenképpen üdvözlendő. De azt is 
biztos, hogy ezáltal csak annyi történik, hogy a tanító-
hivatal autentikus értelmezését több fórum egymásnak 
feszülő értelmezési rétegei váltják fel. Egyfajta hermene-
utikai háború ez, harc az autentikus értelmezését, harc a 
legitimációért, harc az emberek megnyeréséért. Pozitívan 

6  Uo. 136.
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fogalmazva: kialakul egy egészséges hermeneutikai vita, 
amelynek közös nevezője részben a szöveg, és azért csak 
részben, mert a szöveg egységének mítosza hamar meg-
dől, így a fi x pontot jelentő alap is megkérdőjeleződik, és 
már nem csak autentikus értelmezés nélkül, de szöveg 
nélkül is marad az olvasó.

Gadamernek két kritikai megjegyzése is van ezzel a re-
formátori elvvel kapcsolatosan. Egyrészt megállapítja, hogy 
ez a reformációs alapelv maga is „egy dogmatikai alapokon 
nyugvó előfeltevés foglya marad. Ugyanis abból az előfelte-
vésből indul ki, hogy maga a Biblia egységes egész.”7 

Bár maguk a reformátorok is tisztába voltak azzal – írja 
Gaál Botond –, hogy „az Szentírás nem egy befejezett , tö-
kéletes, önmagban véve csalatkozhatatlan, minden problé-
mára gyógyírt jelentő alkotás”8. Tisztába voltak azzal, hogy 
a Szentírás nem azonos az igazsággal, hanem bizonyságot 
tesz az igazságról (nem axióma, nem hitelv, hanem funkci-
onális elv), mégis csak a 18. században válik egyértelművé, 
hogy az Írás dogmatikai egységéről le kell mondani (Semler, 
Ernesti). A kontextust így már nemcsak a szöveg korpusza 
adja, hanem az a történeti hátt ér is, amelybe a szövegek lét-
rejött ek. Ezzel lényegében nem azt mondják ki, hogy a ha-
gyomány bármilyenfajta elsőbbséget élvezne a szöveggel 
szemben, hanem azt, hogy a szöveg beágyazódik egy ha-
gyományba. A történetkritikai egzegézis eredményeképpen 
azonban nemcsak a szöveg egységének a mítosza dől meg, 
de alapjaiban rengeti meg a Sola Scriptura elvét is.

„Amikor az újkor életre hívja a Biblia történetkriti-
kai kutatását, akkor ezzel nem egyszerűen a reformátori 

7  Uo. 
8  Dr. Gaál Botond: Sola Scriptura. in: Collegium Doctorum. 2005 (1): 

1, 33.
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írásértelmezést fejlesztett e tovább. Ellenkezőleg a történet-
kritikai bibliamagyarázat megkezdése részben összekap-
csolódott  azzal a szándékkal, hogy megcáfolják a kánoni 
reformátori leválasztását a egyházi tradícióképződés folya-
matáról, és visszahelyezzék jogaiba a katolikus tradícióel-
vet. A történetkritikai kutatás a protestantizmuson belül is 
elvezet a reformátori Szentírás-elv kritikájához, odáig, hogy 
tagadják, hogy a történetileg kialakult kánonnak bármiféle 
kötelező ereje lenne a keresztény hit számra.”9 Sőt, a vallá-
sos tapasztalatot is kiöli.

Úgy is mondhatnánk, hogy most már sem a sola, sem a 
scriptura nem biztos.

A sui ipsius interpres elvének kimondásakor az igehir-
detőnek már nincs többé hermeneutikai elsőbbsége, a szö-
veg egységének megkérdőjelezésével viszont mégis olyan 
pozícióra tesz szert, amely egyedül a szakavatott at „engedi” 
közel a szöveghez. Egyszerre hirdeti meg a értelmezés sza-
badságát, de meg is fosztja att ól azáltal, hogy a szakavatot-
tak hatáskörébe rendeli. Ennek a helyzetnek nagyon frap-
páns kifejeződése a következő hermenutikai elv.

Predicatio verbum dei est verbum dei

Predicatio verbum dei est verbum dei – emlegetjük. Az írás ér-
telmezése és hirdetése hatalmi kérdés, tekintély kérdése. 
A szöveg elsőbbsége és kizárólagossága nagy lehetőség, de 
be is szűkíti a spirituális tapasztalat terét, illetve kimond-
ja azt, hogy értelmesen csakis arról lehetne beszélni, ami 
mindenki számára hozzáférhető: a szövegről. Hermeneu-

9  Ulrich H. J. Körtner: Az ihletett  olvasó. Hermeneutikai Kutatóköz-
pont, Budapest, 1999, 63.
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tikai szempontból ez mindenképpen üdvözlendő, teológi-
ai szempontból viszont egyfajta elszegényedésként tárul 
elénk. Mindenesetre egyben bátor felvállalás is, amely a dia-
lógus tágabb dimenzióit is megnyitja.

Elég hamar rá kellett  jönni arra, hogy bár a szöveg 
ugyan mindenki számára hozzáférhető, a megértésben 
mégsem lehet segítség nélkül hagyni az ártatlan és tudatlan, 
különböző befolyások alatt  álló olvasót. Másrészt mivel az 
egyház továbbra sem csak az egyéni spirituális utak gyámo-
lítójaként határozza meg önmagát, a közösségi alkalmak a 
különböző rítusok hiányában szövegértelmezési közösség-
gé, tanulmányozó csoportt á válnak.

Ez a hermeneutikai elv nyilván nem csak a szöveg és 
az olvasó viszonyában hozott  fordulatot, de meghatározta 
a felsőbbségekhez, a tekintélyhez, a társadalomhoz való vi-
szonyát is.

A hermeneutikai fordulatt al egyidőben teológiai szem-
léletváltás is bekövetkezik. Nehéz szétválasztani a kett őt. Az 
a teológiai felismerés, miszerint a keresztény ember hitéle-
ti, etikai, spirituális, társadalmi életét egyedül a Krisztusra 
való odafi gyelés határozhatja, magával vonta azt is, hogy a 
tanítói hivatal értelmezési elsőbbségét felfüggesztve az írás 
kerül a fi gyelem fókuszába. Ugyanakkor az írás azért ke-
rülhetett  előtérbe, mert radikálisabb redukciót nem lehetett  
volna véghezvinni anélkül, hogy a hitről való beszéd és az 
egyház közösségjellege meg ne sérült volna.

A Sola Scripura-elv csak funkcionális jelentőségű. 
Megelőzi a teológiai elv!

A Sola Scriptura gondolata hermeneutikai elvvé válik, 
pedig – állapítja meg Gaál Botond – Luther nem mint el-
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vet használta ezt a kifejezést. David Steinmetz ra utal, aki 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a Sola Scriptura elvet sola 
valde prima értelemben használták. Nem a kizárólagos-
ságát, hanem az elsőbbségét hangsúlyozva ezzel. „Egye-
dül az Írás… legyen a királynő!”10 (királynő és nem király). 
Nem a sola-elv az axióma, hanem Jézus. A sola-elv nem 
axióma, hanem szabályozó elv11 a teológia helyes műve-
lésére. A sola scriptura-elv két másik elv közé ékelődik 
be – írja Karasszon István –: egyrészt a Kijelentő Isten 
szuverenitásának, másrészt az Igét igénylő és az Igéről 
tanúságot tenni hivatalból, önértelmezéséből fakadóan 
feladatának tekintő egyház elve közé, éppen ezért „a sola 
scripura-elv funkcionális jelentőségű”. 12 Az Írás tekin-
télyének helyreállítása csakis a kijelentés tekintélyének 
megkérdőjelezhetetlenségéből fakad, és minden esetben 
a prédikáció, azaz a magyarázat kiindulópontjául és legi-
timációjául szolgál.

A reformátori elvvel kapcsolatos fentebb említett  
gadameri kritika második pontja rámutat arra a követke-
zetlenségre is, ami abból származik, hogy az értelmezés 
során mégiscsak kénytelen bizonyos hitelveket igénybe 
venni.13 Vagy talán maga az alaptétel elégtelen, amikor 
azt feltételezi, hogy a szöveg önmagában megérthető 
lenne. Luther annak ellenére, hogy elsősorban a szó sze-
rinti értelmezést helyezi előtérbe, mégiscsak a spirituális 
írásmagyarázat tradíciójához tartozik, mivel az ő egyedül 
Krisztusa, összekapcsolva az egyedül Szentírással azt je-
lenti, hogy ő az Ószövetséget Krisztusról szóló bizony-

10  Idézi Dr. Gaál Botond: i. m., 30.
11  Dr. Gaál Botond: i. m., 36.
12  Karasszon István: Keresztyén hit és hermeneutika. Kecskemét, 1995, 10.
13  Hans-Georg Gadamer: i. m., 136.
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ságtételeként interpretálja”.14 „Egyedül a Szentírást kell 
a hit forrásának és mércéjének tekinteni, mivel egyedül 
az általa tanúsított  Krisztus a hit alapja, s egyedül e hit 
igazítja meg a bűnös embert Isten előtt . A háromszoros 
lutheri egyedül (solus) azon a feltevésen alapul, hogy az 
Írás önmagában világos és mindenki számára érthető. 
A megértés ezért egyre inkább a szó szerinti jelentésre 
koncentrálódik Luthernél. Az Írás önmagát magyarázza 
annak, aki a többértelmű szövegek kijelentéseit azokból 
a szövegekből próbálja meg értelmezni, amelyek literális 
jelentése egyértelműen megállapítható.”15

Azáltal, hogy Krisztus személye centrális helyzetbe 
került, nemcsak az történt, hogy a teológiai igazságok 
ennek a teológiai elvnek rendelődtek alá, de teológiailag 
is fokozott an szembe kellett  nézni azzal a ténnyel, amit 
Odo Marquard is megállapít, miszerint a „hermeneutika 
voltaképpen maga a szkepszis”. Hiszen ha Krisztusnak 
a keresztény ember életében betöltött  megváltói státusza 
az a határvonal, amely minden egyéb dogmatikai és her-
meneutikai elvet megelőz, ha az igazság egyszerre mani-
fesztálódik egy személyben, akkor ez a személyhez kötött  
igazság minden további igazság iránti szkepszis megala-
pozója is egyben. Ad absurdum önmagával mint teológi-
ai igazsággál szemben is. 

Az igemagyarázó státusza

A lelkész már nem közvetít, nem kitüntetett  személy – 
csak a személyes hite és szakmai megbízatása teszi státu-

14  Ulrich H. J. Körtner: i. m., 63.
15  Uo.
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szát különlegessé. Megbízatása hármas: szakrális, intéz-
ményi és szakmai. Azaz feltételez egy spirituális elvárást, 
hírnökként hermészi szerepet tölt be, aki az igazságról bi-
zonyságot kell tegyen. Ezt a küldetést megerősíti az intéz-
ményi megbízatás, amely már egy konkrét társadalmi és 
szervezeti stuktúrán belül ad a tanúságtételnek lehetősé-
get, így lesz az igehirdető egyben közösségszervező is. És 
végül a szakavatott ságából fakadó pozíció is adott , amely 
révén mégiscsak egyfata hermeneutikai elsőbbséget élvez 
azzal a hallgatósággal szemben, amely elviekben ugyan-
úgy hozzáférhet a szöveg igazságához, az értelmezés és 
az értelemtalálás, még ha közösségi szinten alkalom adó-
dik is az átbeszélésre, egyfajta kitüntetett  szerepet szán az 
ige hirdetőjére. 

Összefoglalva

A Sola Scriptura elve tehát egyrészt úgy tudott  hermeneuti-
kai elv lenni, hogy átgondolásra sarkallt minden értelmezői 
hagyományt, és a megértést megpróbálta felszabadítani a 
tekintélyelvű, hatalmat gyaroló tanitóhivatallal szemben.

A sui ipsius interpres elvének kimondásakor az ige-
hirdetőnek már nincs többé hermeneutikai elsőbbsége, a 
szöveg egységének megkérdőjelezésével viszont mégis 
olyan pozícióra tesz szert, amely egyedül a szakavatott at 
„engedi” közel a szöveghez. Egyszerre hirdeti meg az ér-
telmezés szabadságát, de meg is fosztja att ól azáltal, hogy 
a szakavatott ak hatáskörébe rendeli. 

A predicatio verbum dei est verbum dei elve nem-
csak azt a hermeneutikai elvet fogalmazza meg, hogy a 
szöveg halott  az olvasó, az értelmező nélkül, de a vissza-
élés lehetőségét is megnyitja.
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A Sola Christus elve teológiailag bizonyos szempont-
ból kijelöli a szkepszis, a gyanú határát, de minden más 
egyéb vonatkozásában szinte kötelező érvényűvé teszi.

A konfl iktus az igehirdető háromszintű mebízásból 
adódik. Ha van autentikus keresztényi att itűd s van ak-
tuális mondanivalója a kereszténységnek, akkor azt tel-
jes mértékben át kell hassa az elvekkel és ideológiákkal 
szembeni szkepisz és a személyes sorsok és történetek 
minden teológiai elvet félretévő tisztelete. A személyes 
küldetés hátt érbe szorulásával az intézményi státusz és a 
hermeneutikai pozíció elfeledteti azt, aki szolidaritásával 
és az élet védelmével a megbízást adja.

A kisebbségi társadalomban betöltött  szerepének 
hangsúlyossága miatt  olyan területekre is kiterjed az egy-
ház tevékenysége, amely közvetett en nem elsőbbrendű 
feladat. Ezeknek a tevékenységeknek a jelentőségét kár 
lenne elvitatni. Mint ahogy az is biztos, hogy a társadal-
mi, politikai, gazdasági változások bekövetkeztével sem 
az egyház, de a társadalom egy része sem készült fel arra, 
hogy átadja azokat a „tereket”, feladatokat, amelyek be-
töltése nem az egyház elsőbbrendű feladata. Talán ugyan-
úgy könnyebb volt az egyháznak megmaradni ezen a 
pászmán, mint a társadalomnak az egyház felé delegálni 
ezeknek a problémáknak az orvoslását. Úgy gondolom, 
hogy nemcsak a ’89-es változások után, de most sem 
tudjuk kellőképpen és jó értelemben behatárolni azokat 
a tereket, miközben a reformátori hagyomány teológiai 
és hermeneutikai örökségével mégiscsak azzal szembesít, 
hogy az a hatalomgyakorlás, amelyet az egyház képvise-
lője magáénak tud, nem tartható fenn.
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AZ EURÓPAI UNIÓ 
ÉS POLITIKAI KÖZÖSSÉGE

Demeter M. Att ila

A tanulmánynak a bevezető részben kifejtett  alapgondolata 
az, hogy az Európai Unió szorosabb politikai integrációja, az 
„európai alkotmány” feltételezné az európai nép, az európai 
démosz létezését. Mivel ilyesmi nem létezik, ezért az olyan 
politikai gondolkodók, mint például Jürgen Habermas, akik 
a politikailag egységesebb Európa eszméjét szorgalmazzák, 
műveikben ennek lehetőségét vizsgálják. Habermas álláspont-
ja szerint az európai démosz, ha lesz, olyan transznacionális 
politikai közösség lesz, amelyet az alkotmányos patriotizmus 
hív majd életre és tart egyben. A tanulmány első része te-
hát ennek a habermasi víziónak a tárgyalása, mégpedig el-
sődlegesen kritikai megközelítésben, arra a megfontolásra 
támaszkodva, miszerint történelmileg nézve a demokrácia 
működésében mindig is feltételezte a nemzeti öntőformát, kö-
vetkezésképpen transznacionális közegben elképzelhetetlen. 
A tanulmány második része, szintén a fenti megfontolásból 
kiindulva, arra a kérdésre keresi a választ, hogy elképzelhe-
tő-e az európai politikai közösség mint nemzeti típusú közös-
ség. Az elemzés választott  módszere egy történelmi analógia: 
átt ekinti a nemzeti típusú politikai közösség megteremtésé-
nek folyamatát Európában, különösen a folyamat kezdeteire, 
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Franciaországra és a francia forradalomra összpontosítva, és 
azt vizsgálja, hogy végiggondolható-e valamiféle analógia a 
nemzeti és az európai identitás kialakulása vagy kialakítá-
sa között . A konklúziója ennek a második résznek az, hogy 
az európai politikai közösség ugyanúgy nem képzelhető el 
„nacionális” közösségként, mint ahogyan nem képzelhető 
el „transznacionális” közösségként sem. A tanulmány utol-
só, befejező része amellett  érvel, hogy ezek után az európai 
politikai egységről csakis föderális szerkezetben, az európai 
politikai közösségről pedig republikánus keretben érdemes 
gondolkodni, emlékezetben tartva mindeközben viszont azt, 
hogy a patriotizmus, bár valóban a politikai lojalitás életképes 
formája lehet ma is, sehol nem jött  létre pusztán egy írott  al-
kotmányhoz való hűség révén.

Bevezetés: 
az európai alkotmány és az európai démosz kérdése

Bár persze akad erre is példa, véleményem szerint aligha 
érdemes a politikai közösség kérdését pusztán elvi szinten 
megválaszolni, tekintet nélkül azokra a történelmi tapasz-
talatokra, amelyeket az idők folyamán ezzel kapcsolatosan 
szereztünk vagy szerezhett ünk. Politikai közösségek min-
dig is voltak, ma is vannak, genézisüknek történelmi fo-
lyamata pedig fontos útmutatással szolgálhat arra nézvést, 
hogy ezek milyen lojalitások mentén jött ek létre és marad-
hatt ak fent. – S ha ma valamiért különösen aktuális ez a kér-
dés, akkor az éppen az EU intézményesülésének folyamata: 
egy olyan kísérletnek lehetünk ma kortársai és szemtanúi, 
amely az egész európai emberiséget – ahogy mondani szok-
ták – „egy közös vállalkozás részesévé teszi”, mely vállalko-
zásnak talán éppen az a végső célja, hogy az európai népek a 
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politikai létezésük eddig megszokott  kereteit, tehát a nemzeti 
létezés kereteit meghaladják, s egy egységes európai politi-
kai nemzetben egyesüljenek. Ha meggondoljuk, az európai 
népek politikai létezésének szervezeti keretei máris tágulnak, 
azzal párhuzamosan, ahogyan létrejönnek Európában a ha-
talom új, a nemzetállami szintet meghaladó formái és cent-
rumai. És az is tény, hogy a második világháborút követően 
egyre inkább megfi gyelhető a szuverenitás transzfere Euró-
pában, amelynek közvetlen „haszonélvezői” elsősorban az 
EU politikai intézményei, különösen a Bizott ság, a Tanács 
és a Parlament voltak, „vesztesei” pedig a nemzetállamok.

Mindeközben viszont az EU-nak mint politikai szerve-
zeti formának a jellege vagy karaktere nem öltött  valami-
lyen egyértelmű, a történelemből is ismert formát: az EU 
nem egyszerűen egy nemzetközi szervezet, mint az ENSZ, 
de nem is nemzetállam. Bár a szuverenitás transzferének 
mögött es motívumai Európában többnyire geopolitikai ter-
mészetűek voltak, az EU nem lett  államszövetség sem, mert 
normáit szabályok és gyakorlatok intézményesítik minden 
tagállamban, mélyen áthatva mindenütt  a társadalmi életet: 
sem a Déloszi, sem a Hanza-szövetség sem lépett  föl a tár-
sadalmi élet átalakításának ilyen igényével. Leginkább talán 
egy föderációhoz lenne hasonlítható, csakhogy hiányoznak 
belőle a szövetségi kormányzat ellenőrzésének és befolyá-
solásának a szokványos eszközei. Jogos iróniával jegyzi 
meg az amerikai politológus, Michael Mann, hogy az EU 
létrehozásával végre meghaladtuk a görög nyelv politikai 
örökségét, s hogy az Unió intézményi karakterének leírásá-
ra majdan talán az „euro” lesz a legalkalmasabb terminus.1

1  Lásd Michael Mann: Megállított a-e a globalizáció a nemzetállam 
emelkedését? Ford. Vincze Hanna Orsolya. Magyar Kisebbség. 
2002: 2, 136–161, 151.
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Bármi legyen is a helyes államszervezeti megne-
vezése és besorolása az Európai Uniónak, kétségtelen, 
hogy mint minden politikai szervezeti forma, mint min-
den kormányzat esetében, az Unió esetében is jogos a 
kérdés: kik azok, akiket képvisel? Van-e, s ha van, kikből 
áll az európai nép, az európai démosz? – Azt, hogy erre 
a kérdésre máig nem találtunk kielégítő választ, azt leg-
inkább az európai alkotmány körül az utóbbi évtizedek-
ben lezajlott  viták, s elfogadtatásának eddigi kudarcai 
bizonyítják a leginkább. Éppen az alkotmány ratifi kálá-
sára kiírt népszavazások kudarca kellene bennünket a 
leginkább meggyőzzön arról, hogy egy alkotmánynak 
soha nem csupán a hatalom (majdani) gyakorlásának 
modalitásaira és határaira vonatkozóan kell pontos út-
mutatásokkal szolgálnia, hanem egyszersmind az alkot-
mányozó személyére is refl ektálnia kell. Az alkotmány 
létrehozását úgy kell tekintenünk, mint olyan aktust, 
melynek során az alkotmányozó, vagyis „a nép” meg-
formálja saját magát, s egyszersmind alá is veti magát az 
önmaga által létrehozott  hatalomnak. Következéskép-
pen az alkotmány létrehozása nemcsak a legitim és kor-
látozott  hatalom létét, hanem egyszersmind a „politikai 
test”, vagyis maga a nép létezését is feltételezi. A kérdés 
tehát önkéntelenül is adódik: létezik-e valami olyasmi, 
hogy európai démosz, amire európai kormányzatot és 
alkotmányt lehetne alapítani? Tudjuk-e ma joggal azt 
mondani, amit Étienne Balibar mond, mindjárt a könyve 
címében, hogy „mi, Európa népe”?2

2  Lásd Étienne Balibar: We, the People of Europe? Refl ections on 
Transnational Citizenship. Princeton University Press, Princeton 
and Oxford, 2004.
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S ha ez a kérdés, akkor a válasz felől nem sok két-
ségünk lehet: a kérdéssel foglalkozó kutatók legalábbis 
nem sok kétséget hagynak afelől, hogy európai démosz 
egyelőre nem létezik, s jeleit se látjuk valami ilyes-
mi kialakulásának.3 (Elegendő csupán megnézni az 
Eurobarométer vonatkozó adatait: az egyes uniós tag-
államok lakosai elsődlegesen ma is a saját nemzeti kö-
zösségeikkel azonosítják magukat, s csupán elenyésző 
hányaduk tekinti magát „európainak” vagy „inkább 
európainak”, semmint a saját nemzeti közösségéhez tar-
tozónak: az előbbiek számaránya átlagosan valahol 4% 
körül mozog, az utóbbiaké sem magasabb rendszerint, 
mint 12%.) Ha tehát úgy ítéljük meg, hogy az Európai 
Unió szorosabb politikai integrációjának valamilyen 

3  Lásd ezzel kapcsolatosan elsősorban Michael Bruter, Neil 
Fligstein és Heikki Mikkeli könyveit (Michael Bruter: Citizens 
of Europe? The Emergence of a Mass European Identity. Palgrave, 
Macmillan, 2005; Neil Fligstein: Euroclash. The EU, European 
Identity, and the Future of Europe. Oxford University Press, Oxford, 
2008, különösen a Who are the Europeans? című fejezetet, 123–
164; Heikki Mikkeli: Europe as an Idea and an Identity. Palgrave, 
Macmillan, 1998), és két gyűjteményes kötetet. Az egyiket Jefrey 
Checkel és Peter Katz enstein szerkesztett e (Jefrey T. Checkel – Pe-
ter J. Katz enstein (eds.): European Identity. Cambridge University 
Press, 2009), a másikat Joe Andrew, Malcolm Crook és Michael 
Waller (Joe Andrew – Malcolm Crook – Michael Waller (eds.): 
Why Europe? Problems of Culture and Identity. Palgrave, Macmillan, 
2000). Az európai démosz vonatkozásában át lehet még tekinte-
ni Michael Th. Greven és Claus Off e tanulmányait (Michael Th. 
Graven: Can the European Union Finally Become a Democracy. 
in: Michael Th. Graven – Louis W. Pauly (eds.): Democracy beyond 
the State. The European Dilemma and the Emerging Global Order. 
Rowman and Litt lefi eld Publishers, 2000, 35–61; Claus Off e: The 
Democratic Welfare State in an Integrating Europe. in: Michael 
Th. Graven – Louis W. Pauly (eds.): Democracy beyond the State, 
63–89), valamint Étienne Balibar már említett  könyvét.
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értelemben feltétele az európai démosz megléte, akkor a 
következő kérdés, amelynek bennünket, ezek után, szin-
te kötelezően foglalkoztatnia kell, az az, hogy egyáltalán 
lehetséges-e ilyesmi, s ha igen, milyen formában? 

Európa építése 
és a „transznacionális” politikai közösség 

habermasi víziója

Kétségtelen, hogy azok közül az európai politikai 
gondolkodók közül, akiket az elmúlt évtizedekeben a 
leginkább foglalkoztatott  ez a kérdés – mégpedig ki-
mondott an ebben a formájában – a legismertebb név a 
Habermasé.4 A válaszlehetőség azonban, amelyet a kü-
lönféle munkáiban körvonalazott , mára már sokakban 
pártfogókra talált, s így ma már egyre többen osztják 
azt a véleményét, miszerint az európai démosz, ha lesz, 
olyan transznacionális (de legalábbis posztnacionális) 
politikai közösség lesz, amelyet az alkotmányos patriotiz-
mus hív majd életre és tart egyben. – A rövidség kedvé-

4  Lásd ezzel kapcsolatosan a különféle munkáit. Itt  csak jelzés-
szerűen: Jürgen Habermas: Citizenship and National Identity: 
Some Refl ections on the Future of Europe. in: Praxis Interna-
tional. 1992: 20, 1–19; Jürgen Habermas: Why Europe needs a 
Constitution? in: Ralph Rogowski – Charles Turner (eds.): The 
Shape of the New Europe. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006, 25–45; Magyarul lásd például: Jürgen Habermas: 
Az európai nemzetállam és a globalizáció hatásai. Ford. Vin-
cze Hanna Orsolya. Magyar Kisebbség, 2000: 4, 108–122; Jürgen 
Habermas: A posztnemzeti állapot. Politikai esszék. Ford. Ruzsacz 
István. L’Harmatt an Kiadó, Budapest, 2006; Jürgen Habermas: 
Esszé Európa alkotmányáról. Ford. Papp Zoltán. Atlantisz Könyv-
kiadó, Budapest, 2012.



205

Az Európai Unió és politikai közössége 

ért azonban itt  eltekintek a posztnacionális európai poli-
tikai közösséggel kapcsolatos egyre szaporodó, és egyre 
változatosabb teóriáktól, s kizárólag Habermas eredeti 
elképzeléseivel foglalkozom.5

A második világháborút követően, mondja Ha-
bermas, erős igény alakult ki Európa-szerte egy olyan 
plurális és toleráns társadalom iránt, mint amilyen az 
Egyesült Államok – ezt a reményt hordozza ma is az ő, 
a „posztnacionális” Európával kapcsolatos víziója, de 
maga az Európai Unió fokozatosan intézményesülő po-
litikai projektje is. Szerinte viszont a „transznacionális” 
politikai közösséget, ami mintegy a „teste” lehetne a 
posztnacionális Európának, csak úgy tudjuk megterem-
teni, ha a multikulturális társadalmainkban élő különféle 
csoportokat egymástól elválasztó kulturális különbözősé-
geket a társadalmi (vagy adott  esetben magánéleti) szfé-
rába szorítjuk vissza, s ha elismerjük, hogy a partikuláris 
identitásnak nincs közéleti vagy politikai jelentősége. 

5  De ugyancsak a transznacionális politikai közösség alternatívá-
ját képviselik, bár nem feltétlenül az alkotmányos patriotizmus 
talaján Michael Zürn és Edgar Grande tanulmányaikban (Mic-
hael Zürn: Democratic Governance beyond the Nation-State. in: 
Michael Th. Graven – Louis W. Pauly (eds.): Democracy beyond 
the State, 91–114; Edgar Grande: Post-National Democracy in Eu-
rope. in: Michael Th. Graven – Louis W. Pauly (eds.): Democracy 
beyond the State, 115–138), vagy Peter A. Kraus a könyvében 
(Peter A. Kraus: A Union of Diversity. Language, Identity and 
Polity-Building in Europe. Cambridge University Press, 2008). 
Erre az álláspontra helyezkedik továbbá egy Richard Bellamy, 
Dario Castiglione és Jo Shaw által szerkesztett  kötet szerzőinek 
többsége, ideértve magát a három szerkesztőt is (lásd: Richard 
Bellamy –Dario Castiglione – and Jo Shaw (eds.): Making Eu-
ropean Citizens. Palgrave, Macmillan, 2006), valamint Étienne 
Balibar, a már említett  könyvében.
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A közös – vagyis politikai – identitást az egyéni jogok 
szavatolásának elvére épülő polgári alkotmány univerzá-
lis alapértékeire kell építeni, a partikuláris identitás poli-
tikai érvényesítésének igénye (az úgynevezett  „elismerés 
politikája”) pedig nem veszélyeztetheti az alkotmány 
egyetemes alapértékeit. Habermas elméletének hívósza-
vai ezért a transznacionális politikai közösség, a polgári 
nemzet, a közös alkotmányos értékek és az alkotmányos 
patriotizmus (s ennek eszközei, a társadalmi nyilvános-
ság és a tanácskozó demokrácia) lesznek.

Fontos hozzátenni, hogy meglehetősen elvont jellege 
ellenére Habermas elképzelése nem csupán elvi megfon-
tolásokból táplálkozik: a Német Szövetségi Köztársaság 
háború utáni története fontos precedenst kínál az alkot-
mányos patriotizmus feléledésére egy olyan országban, 
amelyet manapság az egységesülő Európa legbefolyáso-
sabb támogatójának és szorgalmazójának szokás tekin-
teni. – Eredetileg azonban a németek számára az alkot-
mányos patriotizmus az ország politikai intézményei iránti 
lojalitást jelentett e, ideértve nyilván magát az új alkot-
mányt is. Habermas mintha kevésbé institucionális mó-
don fogná fel: szerinte a lojalitás nem annyira magukat az 
intézményeket illeti meg, mint inkább azokat az elveket, 
amelyeket megtestesítenek. A különbség nem elhanya-
golható, mihelyst az elvek – eltérően az alkotmányoktól 
és az intézményektől – nem egyediek: ugyanezeket az 
elveket más országok hasonló alkotmányaiban is fellel-
hetjük. Más szavakkal: ha valami egyedi, akkor az nem 
az alkotmányban fellelhető elvek valamilyen csoportja, 
hanem ezek mindenkori, az adott  ország nemzeti hagyo-
mányaiba ágyazódó interpretációja. Ezt az interpretációt 
maguk a polgárok alkotják meg, a különféle, a nyilvános-
ság tereiben zajló vitáik során, s mivel ezek a viták eleve 
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nem juthatnak soha nyugvópontra, helyesebb lenne azt 
állítani, írja Habermas, hogy a lojalitás kitüntetett  tárgya 
nem az alkotmány egy jól meghatározott  interpretációja, 
mint inkább az interpretációknak egy rendelkezésünkre 
álló készlete, az értelmezéseknek egy „közös horizontja”.6

Innen nézve tehát az alkotmányos patriotizmusnak 
az európai szintű intézményesítése feltételezné min-
denekelőtt  azt, hogy a különféle nemzetekhez tartozó 
polgárok a saját nemzeti identitásaikból fakadó igénye-
iket (mely identitásokat Habermas következetesen csak 
mint etnikai identitásokat kezel) összeegyzetessék a kö-
zös európai alkotmány iránti lojalitással. De feltételez-
né ugyanakkor, már ezt megelőzően, egy olyan európai 
szintű nyilvános tér létezését, amelyben civil szervezetek 
és pártok állandó párbeszéde és konfrontációja zajlana. 
Mert azt Habermas is elismeri, hogy a páneurópai kom-
munikáció ilyen nyilvános tereinek fennállása nélkül, 
önmagának az európai alkotmánynak a megszövegezése 
és elfogadtatása még nem eredményezné Európában a kí-
vánt mértékű társadalmi integrációt. A nyilvánosságnak 
ezek a terei azonban, amennyiben létrejönnének, lehetővé 
tennék, hogy az európai népek ne csupán mint az európai 
intézmények felett i befolyásért versengő nemzetek gon-
doljanak önmagukra, hanem úgy is, mint akik egy közös 
demokratikus vállalkozás résztvevői. S így talán megér-
tenék azt is, hogy az eltérő nemzeti hovatartozásaikon 
túlmenően összekapcsolja őket a kölcsönös megértés le-
hetőségének „interszubjektíve adott  kontextusa”.7

6  Jürgen Habermas: The Inclusion of the Other. Studies in Political 
Theory (Ciaran Cronin and Pablo De Greiff , eds.). MIT Press, 
Cambridge, Massachusett s, 1998, 225.

7  Uo. 159.



208

Demeter M. Att ila

Habermas elképzeléseit, illetve „Európa építésének” 
azt a projektjét, aminek az ő fi lozófi ája talán a legjobb ki-
fejeződése, sokszor, sokan és sokféle irányból bírálták, 
itt  csupán az olyan típusú bírálatokra térnék ki, amelyek 
közvetlenül a transznacionális politikai közösség lehető-
ségét érintik. Ezeket általában az a közös, s végső soron 
az elmúlt kétszáz év történelmi tapasztalataira támasz-
kodó meggyőződés mozgatja, miszerint a demokratikus 
kormányzati rendszerek tartós fennállásának, s az ezeket 
legitimáló politikai lojalitásoknak a feltételei leginkább 
nemzetállami keretekben adott ak. A demokráciának szüksé-
ge van úgymond a „nemzeti öntőformára”, s tartós fennál-
lása elképzelhetetlen a nemzeti hűség állandó és tevékeny 
újraalkotása nélkül. Olyan gondolatok ezek, amelyeket a 
magyar olvasó leginkább Bibó István különféle műveiből 
ismerhet, aki váltig hangsúlyozta, hogy a demokrácia és a 
nemzeti hűség ikertestvérek – tudniillik ugyanazon a he-
lyen és ugyanabban az órában jött ek világra. Ilyesfajta, a 
demokrácia és a nemzeti hűség kölcsönös feltételezett sé-
gére alapozó ellenvetésekkel Habermas elméletével, vagy 
tágabban Európa építésével szemben az idők folyamán 
többen is éltek, mint például Michael Th. Graven,8 David 
Miller,9 Roger Scruton és Pierre Manent – hogy csupán 
a legismertebbeket említsem. Alább kizárólag Scruton és 
Manent műveinek szemlézésére szorítkozom, Miller (és 
részben Graven) nézeteit később érintem.

8  Michael Th. Graven: Can the European Union Finally Become 
a Democracy. in: Michael Th. Graven – Louis W. Pauly (eds.): 
Democracy beyond the State. Rowman and Litt lefi eld Publishers, 
2000, 35–61.

9  David Miller: Republicanism, National Identity, and Europe. in: 
Cécile Laborde – John Maynor (eds.): Republicanism and Political 
Theory. Blackwell, Oxford, 2008, 133–158.
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Scruton az eredetileg 2004-ben megjelentetett , 
A nemzetek szükségességéről című terjedelmesebb esszé-
jében (vagy rövidebb könyvében) amellett  érvel, hogy a 
„demokratikus politika nem pusztán ered a nemzeti hű-
ségből, hanem feltételezi is azt”.10 A nemzetállami kere-
tekben zajló demokratikus politizálásnak, mondja, több 
olyan előnye is van, amit a nemzetek felett i kormányza-
tok nem képesek biztosítani, de ezek közül mindenkép-
pen a legfontosabb a kormányzás tevékenységének az át-
láthatósága, s következésképpen az elszámoltathatósága. 
Egy kormányzat csak akkor nyújt biztonságot a polgárai 
számára, állítja Scruton, ha számot is kell adnia előtt ük a 
tett eiről, ennek viszont elemi feltétele, hogy a polgárok 
ténylegesen is felelősségre vonhassák a kormányzataikat. 
Márpedig ez csak ott  lehetséges, ahol az éppen uralmon 
lévőkkel szemben mozgosítható a nyilvánosság és a köz-
vélemény ereje, akár odáig menően is, hogy leváltsák 
őket a hatalomból. Mindez egyszerűnek és nyilvánva-
lónak tűnik, de korántsem az – írja Scruton. Mégpedig 
azért nem az, mert egy olyan feltételre megy vissza, ami 
minden, csak nem evidens: a kormányzat tényleges el-
számoltathatósága ugyanis csak addig áll fenn, amíg a 
polgárok kiállnak egymás tiltakozáshoz való jogáért, azaz 
eleve feltételezi a közösségi összetartozásnak egy olyan 
tudatát, amely a polgárokat, az őket megosztó politikai 
véleménykülönbségeken túlmenően is összekapcsolja 
egymással és a közös érdekkel. Ilyesfélére pedig, állítja 
Scruton, az elmúlt kétszáz esztendőben csupán a nemzeti 
típusú hűség szolgáltatott  példát.

10  Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről. in: Uő: A nemzetek 
szükségességéről. Ford. Pásztor Péter. Helikon Kiadó, Budapest, 
2005, 157–223, 188.
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Manent elemzése, összehasonlítva a Scrutonéval, né-
mileg elmélyültebb és fi lozofi kusabb, ami nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy gondolatgazdagabb is. Inkább arról van 
szó, hogy Scrutonhoz képest Manent más gondolati re-
giszterekben játszik, vagyis hogy az elvi általánosítás ma-
gasabb szintjein mozog. De a megfontolások, amelyeket 
követ, a gondolati motívumok, felvetések és szempontok, 
amelyekre hagyatkozik, nagyjából hasonlóak. Az európai 
demokráciával kapcsolatos kritikai megfontolásainak ta-
lán legtömörebb összefoglalását egy eredetileg 2001-ben 
megjelentetett  kötetében adja, amit 2003-ban Kende Péter 
magyarra is lefordított , a némileg megtévesztő Politikai 
fi lozófi a felnőtt eknek címmel.11 Manent később is vissza-
visszatért – hosszabb-rövidebb kifejtésben – ehhez a té-
mához, így például egy 2007-ben kiadott , angol nyelvű 
könyvében is, amelynek már a címe is jelzi valamiképpen 
a szerzőnek az európai demokrácia jövőjével kapcsola-
tos kételyeit: Democracy without Nations? The Fate of Self-
Government in Europe.12 Az alábbiakban innen is, onnan 
is kölcsönzök gondolatokat, de többnyire mégiscsak az 
időben korábbi szövegre hagyatkozom.

Azt is mondhatnánk, hogy Manent kiindulópontja 
teljességgel hű Bibó szelleméhez, bár természetesen sem-
miféle jele nincs annak, hogy valaha olvasta volna, vagy 
akárcsak ismerné is a nevét. – A modern nemzet, állítja, 
részben legalábbis a modern demokratikus társadalom-
terv kifejeződése. A nemzeti szuverenitás újkeletű esz-
méje a francia forradalom idején elültett e az emberekben 

11  Pierre Manent: Európa és a nemzet jövője. in: Uő: Politikai fi lozófi a 
felnőtt eknek. Ford. Kende Péter. Osiris, Budapest, 2003, 101–115. 

12  Pierre Manent: Democracy without Nations? The Fate of Self-
Government in Europe. ISI Books, Wilmington, Delaware, 2007.
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azt a vágyat, hogy önmagukat kormányozzák, de egy-
szersmind azzal is szembesülniük kellett , hogy eltérően 
a történelemből ismert antik városállamoktól, többé nem 
kormányozhatják magukat közvetlenül és participatív 
módon. Ehhez az államaik máris túl nagyok voltak. Hogy 
tehát végül az önkormányzat többmilliós köztársaságok-
ban is megvalósulhatott , az egy viszonylag új, és eladdig 
ki nem próbált elv intézményesítésének volt köszönhető, 
melynek értelmében a nép a hatalmát a képviselői útján 
is gyakorolhatja. A demokratikus politikának képvisele-
tivé tétele viszont szinte természetszerűen vonta maga 
után a politika nacionalizálását. Következésképpen, vonja 
meg a mérleget Manent, csakis a képviseleti elvnek és a 
nemzetformának volt köszönhető, hogy a demokrácia a 
modern korban is megvalósulhatott : emiatt  aztán, állítja, 
„a demokrácia mint rendszer elválaszthatatlan a nemzeti 
formától”.13

Úgy tűnik azonban, hogy ennek ellenére a kett ő ma 
egyre inkább szembekerül egymással, s pontosan ezt a 
meghasonlott ságot tükrözi az Európai Unió fokozatosan 
intézményesülő politikai projektje. A meghasonlás lehe-
tősége egyébként nemzet és demokrácia kapcsolatába 
már eleve valamiképpen bele volt írva: a nemzeti hova-
tartozás „objektivitásával” szemben, ahogyan az a szüle-
tésben és a nyelvben tükröződik, a demokratikus akarat-
képzés óhatatlanul mint valami „szubjektivisztikus” és 
esetleges jelenik meg. Márpedig Manent szerint éppen a 
demokrácia és a nemzet között i viszony ambivalenciája 
az, ami Európa építését olyannyira más megvilágításban 
látt atja ma azokkal, akik hívei, és azokkal, akik ellenfe-
lei ennek a projektnek. Az előbbiek a nacionalizmusban 

13  Pierre Manent: Politikai fi lozófi a felnőtt eknek…, id. kiad., 101.
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a háborús veszélyt szimatolják, a nemzetekben pedig az 
európai demokrácia kiteljesítése előtt  álló utolsó (egyéb-
ként megszűnőfélben lévő) akadályt látják, az utóbbiak 
viszont (köztük egyébként, hadd tegyük hozzá, Scruton 
is) bizalmatlansággal tekintenek az EU-ra, mint egy olyan 
oligarchikus gépezetre, amely mindinkább megfoszt ben-
nünket az önkormányzás lehetőségeitől.14

És ebben a vitában pontosan az a zavaró, írja Manent, 
hogy közben mindkét fél teljes joggal hivatkozhat a de-
mokráciára. A demokrácia fogalma ugyanis egy ereden-
dő kétértelműséggel terhes: egyszerre utal a nemzeti 
szuverenitásra, vagyis a kollektív önkormányzatra, s 
ugyanakkor az egyéni jogokra, vagyis a személyes auto-
nómiára.15 (Tulajdonképppen, ha visszagondolunk, már a 
modern európai demokrácia születési bizonyítványa, az 
Ember és polgár jogainak a nyilatkozata is egyszerre beszélt a 
nemzeti szuverenitásról és az emberi jogokról: ugyanannak a 
dokumentumnak a különböző cikkelyei jelenített ék meg 
ezeket a jellegükben és céljaikban meglehetősen különbö-
ző elveket, s minden jel arra utal, hogy itt  többről van szó, 
mint véletlenszerű történelmi egybeesésről.) Ez a két vo-
nása a demokráciának tehát nehezen választható el egy-
mástól, miközben ténylegesen mégiscsak különböznek, 
mert az egyik vonatkozás az egyént, a másik viszont az 
állampolgárt érinti.

Mármost teljesen nyilvánvaló, állítja Manent, hogy 
míg Európa építése egyfelől az egyéni jogok és lehető-
ségek kiszélesítését hozta magával, addig másfelől, leg-
alábbis ebben a pillanatban (de talán még hosszú időre) 
az állampolgár hatalmának a csökkenését eredményezte. 

14  Uo. 102.
15  Uo. 103.
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– Persze úgy is tekinthetjük ezt a folyamatot, mint ami 
természetes, a szónak abban az értelmében, hogy az em-
ber emberi temészetével, s az abból fakadó igényekkel a 
leginkább összeilleszthető. Gondolhatja valaki ugyanis 
azt – egyébként teljes összhanban a felvilágosodás fi lo-
zófusaival s Európának az ő szellemiségüket megöröklő 
támogatóival –, hogy miközben szükségképpen vagyunk 
emberek, nem vagyunk ugyanilyen szükségszerűen ál-
lampolgárok. Következésképpen nélkülözhetetlen, hogy 
az egyéni jogaink biztosítva legyenek, de az legalábbis 
vitatható – ha nem egyenesen hamis –, hogy a politikai 
vagy nemzeti identitásunk az összes többit jelentőségé-
ben megelőzné.

Mint látt uk, Habermas szerint az európai integrá-
ció politikai projektje áldozatot kér az európaiaktól: arra 
kéri tudniillik őket, hogy mondjanak le a nemzeti (et-
nikai) identitásuk politikai elismertetésének igényéről. 
– Ha Manent-nak az európai integrációról s a mögött e 
meghúzódó aufk lärista fi lozófi áról adott  fentebbi leírása 
igaz, akkor az európaiak ezt az áldozatot képesek lesz-
nek viszonylag fájdalommentesen meghozni. E szerint 
az elképzelésrendszer szerint ugyanis a nemzeti identi-
tás, hasonlóan az összes többi identitásunkhoz, már eleve 
nem lehet más, mint esetleges (embernek lenni szükség-
szerű; magyarnak lenni nem). Ez az elképzelés úgy állít-
ja be az egyént, mint aki rendelkezik egy csokorra való 
identitással, ugyanúgy, mintha mondjuk egy részvény-
pakett el rendelkezne, s a helyzet függvényében, számol-
va az előnyeivel, szabadon csereberélhetné ezeket. És az 
ember ilyetén víziója, állítja Manent, akár még hízeleg is 
az egyénnek, amennyiben saját identitásának és külső 
megjelenésének szuverén gazdájává teszi, illetve felté-
telezi róla, hogy az. Kétségkívül tekinthetünk tehát úgy 
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az Európában lejátszódó folyamatokra, mint az egyéni 
szabadság tereinek fokozatos kitágítására: az egyén ma 
már önnönmagát és saját identitását is szabadon alakít-
hatja, és önmaga külső megjelenésének szuverén ura le-
het. Ugyanakkor Manent szerint, bár kétségtelen, hogy ez 
az elképzelés jelentős vonzerővel bír (mert a társadalmi 
felszabadulás olyan ígéretét hordozza, amilyet a koráb-
bi korszakok nem is ismertek), „a demokráciát egysze-
rűsítve valósítja meg: az egyén és polgár között i, olykor 
feszültségteljes dualitás helyébe az egyéni jogok és esé-
lyek féloldalas követelményét állítja”.16

Csakhogy az ilyen, pusztán az egyéni jogok és esé-
lyek nyelvét beszélő demokrácia olyannyira féloldalas, 
mondja Manent, hogy kérdés: demokráciának nevezhe-
tő-e még egyáltalán. Demokrácia lesz-e az az Európa, 
amelyik csak az egyéni jogok és szabadságok nyelvét 
ismeri? – Ha Európa építésének mai projektjét nézzük, 
írja Manent, akkor azt látjuk, hogy nem annyira egy saját 
jogon létező s a polgárai által legitimált politikai hatalom 
intézményesítésének irányába halad, inkább egy olyan 
„egyöntetű szabályoknak alávetett  civilizációs térség”17 
kíván lenni, amely mindenki számára, aki az említett  sza-
bályokat betartja, széles körű lehetőségeket kínál élett er-
veinek kivitelezésére, egyéni jogainak és gazdasági esé-
lyeinek az érvényesítésére. Mindeközben láthatóan nem 
törekszik különösebben arra, hogy politikai entitássá vál-
jon, hogy polgárait valamilyen politikai közösségbe fogja 
össze. Így a teljes társadalmi felszabadulás reményén túl 
annak az ígéretét is hordozza, hogy az egyének, talán elő-
ször az európai emberiség történetében, végre megszaba-

16  Uo. 105.
17  Uo.
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dulnak az önként vállalt politikai kényszereik nyűgétől, s 
a politikamentes emberi együtt élésnek, az emberi jogok 
és az egyéni szuverenitás szakadatlan érvényesítésének 
ez a víziója egyelőre elegendő munícióval rendelkezik 
ahhoz, hogy még hosszú ideig népszerű maradjon. En-
nek ellenére, mondja Manent, azt remélni, hogy megsza-
badulhatunk politikai létfeltételeink kényszereitől, hogy 
valaha kivitelezhető lesz olyan politikai együtt élési for-
ma, amely csupán gazdaságilag, nem pedig politikailag 
defi niálja önmagát, nem egyéb, mint utópia – még ha az 
utópiák szelídebb fajtái közül is való.

Összegezve tehát: ha van is különbség között ük, ezek-
nek a transznacionális politikai közösséggel vagy egysze-
rűen csak Európa építésével, az európai demokráciával 
szemben megfogalmazott  kritikáknak közös premisszája, 
hogy a nemzet és a demokrácia együvé tartozó fogal-
mak, következésképpen ha nincs európai nemzet, akkor 
európai demokrácia sem lehetséges. Ha nincs démosz, ha 
a demokráciának nincsen úgymond „teste”, erőtlen ma-
rad, mert nincs aki megvédelmezze. Márpedig úgy tűnik, 
mintha Európa építésével kapcsolatosan a demokrácia 
éppen azt a szomorú követelményt szeretné megkerülni, 
hogy szüksége van testre. Ezért aztán olyan testbe köl-
tözik, amelynek nincsenek határai: „a végeláthatt alanul 
terjeszkedő és bővülő Európa testébe”.18 Az európaiak ma 
azt szeretnék, írja Manent, ha a demokrácia elve önma-
gában is elégséges volna, azaz hogy a demokrácia elve 
egymagában is politikai testt é tudná alakítani a demokra-
tikus Európát. Az Amsterdamban elfogadott  csatlakozási 
kritériumok között  ezért csupán olyasmik szerepelnek, 
mint a demokrácia uralma vagy az emberi jogok tiszte-

18  Uo. 115.
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lete. Csakhogy a demokrácia elve önmagában nem képes 
kijelölni annak a politikai közösségnek a határait – nem 
képes meghatározni azt a politikai testet –, amelyben ér-
vényesül. A demokrácia elve ugyanis egyszerűen csak az 
elfogadott ság elve: a demokrácia azt jelenti, hogy „az egyé-
nek és a csoportok legitim módon csak olyan törvénynek 
vagy intézménynek engedelmeskednek, amelyhez előző-
leg személyesen vagy képviselőik révén hozzájárulásukat 
adták”.19 Márpedig ez az elv a legkülönfélébb közössé-
gekben alkalmazható: a családban, a faluban, a városban, 
a nemzetben stb. De hogy éppen melyikben, arra az elv 
már nem ad választ, mert ez nem része az elvnek. A de-
mokrácia drámája tehát az, vonja meg a mérleget Manent, 
hogy szemben az elvvel, a test tetszőleges, következés-
képpen ahhoz, hogy demokratikus kormányzatot hív-
junk életre, a politikai közösségnek már eleve készen kell 
lennie: vagyis léteznie kell már eleve valami olyasminek, 
amire azt mondhatjuk, büszkén és elfogódott an, hogy 
„mi, Európa népe”.

Egy történelmi analógia: 
a nemzeti típusú európai politikai közösség 

lehetősége

Az olvasóra bízom annak megítélését, hogy mennyire 
voltak számára meggyőzőek a fentebb elsorolt érvek és 
ellenvetések. De ha nem is győznek meg minket mara-
déktalanul, arra mindenképpen elegendőek kell legye-
nek, hogy felhívják a fi gyelmet a demokrácia és a nemzeti 
öntőforma között i történelmi kapcsolatra. – Ha viszont a 

19  Uo. 114.
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demokrácia létében eddigelé feltételezte a nemzeti öntő-
formát, miként képzelhető el egyáltalán európai demok-
rácia? Létrejöhet-e valaha valami olyasmi, mint az euró-
pai nemzet? Egy olyan európai politikai közösség, amely 
nemzetként látná és értené meg önmagát? – A kérdés 
persze első hallásra is abszurd, de azt gondolom, hogy az 
ilyen típusú, tisztán elvi kérdésfelvetésektől nem kellene 
eleve elzárkóznunk. (Gondoljunk csak arra, hogy az ame-
rikai alkotmány megszületését olyan típusú elvi kérdések 
megvitatása kísérte, mint hogy lehetséges-e egyáltalán 
nagy földrajzi kiterjedésű és nagy lélekszámú köztársa-
ság.) Ráadásul a kérdést nem csupán a demokrácia és a 
nemzeti öntőforma dokumentált történelmi tapasztalata 
teszi indokoltt á, hanem az a tény is, hogy – függetlenül 
att ól, hogy mennyire ártalmasnak bizonyult és milyen ká-
rokat okozott  az európai nacionalizmus az elmúlt kétszáz 
év folyamán – a nemzeti öntőforma egy nagyon stabil és 
népszerű közösségi identitásformának bizonyult, olyany-
nyira, hogy ma alig találunk példát nem nemzeti típusú 
politikai közösségre Európában.

Egy ilyen kérdés eleve feltételezi, hogy az EU nem-
zetállam kíván lenni, holott  ez egyáltalán nem nyilván-
való. Mindazonáltal vannak olyan jelek (ilyen a közös eu-
rópai zászló, a himnusz, s általában az európai identitást 
erősíteni hivatott  egyéb szimbólumok), amelyek arra en-
gednek következtetni, hogy mégiscsak létezik valamilyen 
– ha nem is mindig tudatosan és következetesen érvénye-
sített  – szándék az európai démosz nemzeti típusú kö-
zösségként való megformálására. – A kérdés ilyetén tár-
gyalásának nincs olyan ismert és elismert tekintélye, mint 
Habermas. Igaz ugyan, hogy jó néhány rendelkezésünkre 
álló mű címe teremt valamiképpen kapcsolatot Európa 
eszméje és a nemzeti öntőforma között , ám az európai és 
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a nemzeti identitásnak ez az összekapcsolása legtöbbször 
csupán egy szkeptikus és eleve megelőlegezett  végkövet-
keztetést takar. Vagyis az illető szerző többnyire nem hisz 
a közös európai identitás lehetőségében, s csupán a létező 
nemzeti identitások primátusának, tartós fennállásának 
és kikezdhetetlenségének tézisét kívánja hangsúlyozni a 
közös európai identitással szemben.20 

Az említett  könyvek viszont azt a következtetést 
talán mégiscsak megengedik, hogy éppen a nemzeti 

20  Így például egy Brian Jenkins által szerkesztett , a tárgyban köz-
zétett  régebbi kötet a nacionalizmus egyre erősbödő jelenlétére 
hívja fel a fi gyelmet Európában (Brian Jenkins – Spyros A. Sofos 
(eds.): Nations and Identity in Europe. Routledge, London and 
New York, 1996). Egy másik, Mikaelaf Malmborg és Bo Stråth 
által szerkesztett  kötetből viszont az derül ki, hogy a különböző 
nemzeti diskurzusokban Európához mennyire eltérő képzetek 
társulnak (Mikaelaf Malmborg – Bo Stråth (eds.): The Meaning 
of Europe. Variety and Contention within and among Nations. Berg, 
Oxford and New York, 2002). Hasonló szellemiségű Anthony 
Pagden eszmetörténeti megközelítése, aki az Európa-eszme kü-
lönböző történeti alakváltozatait elemezve arra a következtetésre 
jut, hogy Európának a különböző történeti korokban meghirde-
tett  eszméje tulajdonképpen mindig csak az egyes államok és bi-
rodalmak európai hegemóniatörekvésének leplezésére szolgált, s 
hogy nincs ez másképp az EU esetében sem, ahol Európa eszméje 
tulajdonképpen csak a német–francia hegemóniaigény bújtatásá-
ra szolgál (Anthony Pagden: The Idea of Europe. From Antiquity 
to European Union. Cambridge University Press, 2002). Nagyon 
konkrétan erről a kérdésről szól, hasonlóan szkeptikus hang-
nemben, John Hutchinson egyik tanulmánya (John Hutchinson: 
Enduring Nations and the Illusions of European Integration. in: 
Anna Triandafyllidou–Willfried Spohn (eds.): Europeanisation, 
National Identities, and Migration. Routledge, London and New 
York, 2003, 36–51), de a nacionalizmuskutatás másik emblemati-
kus alakjának, Anthony D. Smithnek is az egyik régebbi szövege 
(Anthony D. Smith: National Identity and the Idea of European 
Unity. International Aff airs. 1992 (68): 1, 1992, 55–76.).
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identitásaink „kikezdhetetlensége” miatt , az európai és 
a nemzeti identitások viszonya nem lehet kizárólagos – s 
hogy a nemzeti identitások nagy valószínűséggel fenn 
fognak maradni akkor is, amikor a jövőben majd eset-
legesen létrejön valamiféle közös európai identitás. Ezt 
az álláspontot egyébként akár még az olyan, kivételesen 
tiszta fejű gondolkodók is elfogadják és magukénak te-
kintik, mint például az Oxfordi Egyetem professzora, 
David Miller. A Habermas, közelebbről pedig a Daniel 
Weinstock műveivel folytatott  polémiájában elsősorban 
ezek történelmi optimizmusát bírálja. Weinstock, írja Mil-
ler, bár Habermastól eltérően elismeri, hogy az EU politi-
kai intézményesüléséhez valamilyen értelemben vett  kö-
zös nemzeti identitásra lenne szükség, de tekintve, hogy 
ez minden történelmi előfordulási formájában művi jelle-
gű volt (azaz valami olyasmi, amit megalkott ak, többnyi-
re hathatós állami segédlett el), ezért úgy gondolja, hogy a 
létező nemzeti identitások viszonylag könnyen lebontha-
tók, s egy magasabb vagy átfogóbb (európai) szinten újra-
alkothatók. Úgy, ahogyan egykoron a nemzeti identitást 
kimunkálták Franciaországban vagy Németországban, 
ugyanúgy ki lehetne alakítani azt, véli Weinstock, transz-
nacionális szinten is, annyi különbséggel, hogy ma már 
minden bizonnyal nem vehetnénk igénybe azokat a kény-
szerítő eszközöket, amelyeket a nemzett é válás folyama-
tában Európában mindenütt  igénybe vett ek – elsősorban 
természetesen a nyelvi homogenizáció érdekében.21

Miller válasza erre a következő: éppen azért, mert 
ma már nem vehetnénk igénybe azokat az eszközöket, 

21  Lásd bővebben: Daniel Weinstock: Prospects for Transnational 
Citizenship and Democracy. in: Ethics and International Aff airs. 
2001 (15): 53–66.
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amelyekkel a bretonokból vagy baszkokból kétszáz évvel 
ezelőtt  franciákat faragtak, ennek a folyamatnak ma már 
egyáltalán nem is lehet célja a létező nemzeti identitások 
felszámolása és azok helyett esítése egy átfogóbb iden-
titással. (Például nem lehet cél a már meglévő nemzeti 
identitásainknak valamilyen európai identitással való 
helyett esítése). A legtöbb, amire törekedhetünk tehát, 
hogy új identitásoknak nyissunk teret a meglévők mel-
lett . A nemzett é válás folyamataival való analógia Mil-
ler szerint éppen ezért „ezen a ponton meg is szűnik”.22 
Ráadásul, teszi hozzá, Weinstocknak abban sincs igaza, 
hogy a nemzett é válás folyamatait megelőzően az egyes 
országokban élő csoportoknak csupán mereven szétt ar-
tó, elkülönült identitásaik lett ek volna, s hogy ne tudták 
volna valamilyen értelemben magukat egyazon nem-
zethez tartozóknak. – Mi sem áll távolabb a valóságtól, 
minthogy a Franciaország területén élő bretonok vagy 
baszkok ne tudták volna magukat franciáknak. Francia-
országot és a francia nemzetet nem a forradalom terem-
tett e meg, hanem, ahogyan mondani szokták, „negyven 
király csinálta meg”. Eleve szükség is volt arra, hogy 
Franciaország meg legyen csinálva, azaz hogy a francia 
nép meg legyen határozva ahhoz, hogy aztán elkezdje 
kormányozni önmagát. Erre az 1789-es forradalommal 
került sor, méghozzá olyan hirtelen és radikális módon, 
hogy egész Európa beleremegett . – De amikor a francia 
forradalom radikálisai sürgetni kezdték a francia nyelv 
mindenféle eszközökkel való terjesztését, írja Miller, ez 
nem azért volt, mert Bretagne vagy Pays d’Oc lakói nem 

22  David Miller: Republicanism, National Identity, and Europe. in: 
Cécile Laborde – John Maynor (eds.): Republicanism and Political 
Theory. Blackwell, Oxford, 2008, 133–158, 145.



221

Az Európai Unió és politikai közössége 

tudták magukról, hogy franciák, hanem mert a nemzeti 
szuverenitás és a politikai egyenlőség forradalmi eszméi 
csak úgy tűntek megvalósíthatóknak, ha mindenki egy-
ként beszéli a köztársaság nyelvének tekintett  franciát.23

A történelmi leírás, amit Miller ad (s ami egyébként 
sok tekintetben rokon azzal, ahogyan Bibó gondolkodott  
a francia forradalmról s a francia nemzet genéziséről), 
kétségkívül megbízható és részleteiben is pontos. Ennek 
ellenére azt javaslom, hogy vigyük végig mégis azt az 
analógiát, amit Weinstock felállított , s nézzük meg, hogy 
mi következik mindebből egy esetleges európai nemzet 
lehetőségére nézve. Az a gyanúm ugyanis, hogy az euró-
pai nemzet, ha lesz, már a nemzeti identitás természeté-
ből fakadóan sem lesz toleráns az egyéb típusú politikai 
identitásainkkal szemben. Történelmi tapasztalataink 
ugyanis azt mutatják, hogy a nemzeti identitás kizárólagos, 
s hogy rosszul tűri az egyéb típusú, partikuláris politikai 
lojalitásformákat. Ilyen tekintetben, Millerrel ellentétben, 
hajlok arra, hogy amennyiben az európai identitás nem-
zeti típusú identitásként képződik majd meg, nemigen 
fog megtűrni maga mellett  alternatív politikai identitá-
sokat. Javaslatom tehát az, hogy tekintsük át a nemzeti 
típusú politikai közösség megteremtésének folyamatát az 
egyes európai államokban (nagyban), különösen a folya-
mat kezdeteire, Franciaországra és a francia forradalomra 
összpontosítva, és nézzük meg, hogy végiggondolható-e 
valamiféle analógia a nemzeti és az európai identitás ki-
alakulása vagy kialakítása között .

Első, felületes megközelítésben mindenképpen 
úgy tűnik nekem, hogy a nemzet genézisének folya-
matában találunk majd olyan mozzanatokat, amelyek 

23  Uo. 146.
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feljogosítanak némi reményre, azaz – legalábbis látszat-
ra – feljogosítanak arra, hogy optimista várakozással 
tekintsünk egy közös, nemzeti típusú európai politikai 
közösség kialakulása felé. Mindenekelőtt  az a tény pél-
dául, hogy a nemzet: eszme. Egy „absztraktum” vagy 
„elvont fogalom” tehát (miként azt Benjamin Constant 
mondta egykoron), nem pedig reálisan létező valami.24 
Eltérően a családtól, a rokonságtól vagy a törzstől, a 
nemzet nem konkrétan megragadható formája a közös-
ségnek, s a nemzeti identitás – más identitásformákkal 
összehasonlítva – már eleve a kollektív, közösségi identi-
tásnak egy nagyon absztrakt formája. Ezért elvileg nincs 
akadálya a további extrapolációjának. A nemzeti iden-
titást – először Franciaországban, majd francia mintára 
egyebütt  is – úgy „alkott ák” meg, hogy az egyéneket „le-
választott ák” korábbi partikuláris identitásformáikról 
– uradalmakról, parókiákról, céhekről, tartományokról 
–, majd az így „felszabadított ” egyéneket újra egyesítet-
ték a nemzetben, mint a politikai közösség legátfogóbb 
formájában. Elvileg tehát nincs semmi akadálya annak, 
hogy – miként Weinstock mondja – az egyéneket újfent 
csak leválasszuk a már meglévő nemzeti identitásfor-
máikról, és újra egyesítsük őket az Európa összes polgá-
rát átfogó nemzetek fölött i nemzetben.

Mivel azonban az identitásnak ez a formája nem 
közvetlen vérségi kötelékeken, rokonsági kapcsolato-
kon alapszik, hanem döntően tudati természetű, ezért 
egy nemzetépítési folyamat csak akkor lehet sikeres, ha 

24  Benjamin Constant: A hódító szellem és a bitorlás az európai ci-
vilizáció tükrében. in: Benjamin Constant: A régiek és a modernek 
szabadsága. Ford. Kiss Zsuzsa. Atlantisz Kiadó, Budapest, 1997, 
33–72, 61, 65.
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ennek az új, átfogó identitásnak a világos tudatát sikerül 
elültetni az emberek fejében: mert egy nemzet csak akkor 
„létezik”, ha adott  embercsoport tagjai egyazon nemzet 
tagjainak tudják magukat. Ebből az is következik – s ezt Er-
nest Renan nagyon világosan megfogalmazta a nemzetről 
szóló, híres-hírhedt esszéjében –, hogy a nemzeti identitás 
meglétének nem feltétele a közös nyelv, hiszen a nemzet 
döntően vagy elsődlegesen nem nyelvi, hanem „spirituá-
lis” közösség: „a nemzet – mondja Renan –: lélek, szellemi 
alapelv”.25 (Renan felismerésének érvényéből mit sem von 
le az a tény, hogy abban a vitában, amit ő a német törté-
nészekkel, többek között  Theodor Mommsennel, Elzász 
elcsatolása miatt  a francia nemzetről folytatott , egész egy-
szerűen ezt kellett  mondania. Nem mondhatt a azt, hogy a 
francia nemzet nyelvi közösség, ha egyszer Elzász lakosai 
többségükben német ajkúak voltak.)

Ugyanígy nem feltétele a közös nemzeti identitás-
nak az egyazon etnikumhoz való tartozás, a közös etnikai 
eredet történelmi emlékezete sem, hanem sokkal inkább 
– miként Renan gondolta – az eltérő eredet feledése. Ha 
a franciák gondosan megőrizték volna az eltérő – gall 
vagy frank – származásuk emlékezetét, soha nem jöhetett  
volna valami olyasmi létre, hogy a francia nemzet. (Már 
csak ezért sincs tehát igaza Habermasnak akkor, amikor 
egyenlőségjelet tesz nemzet és etnikum közé.) A nemzeti 
identitás tudata nem a közös etnikai származás gondosan 
ápolt emlékezetéből, hanem épp ellenkezőleg: a kollektív 
történelmi amnéziából származik – és származhat egy-
általán. A „nemzetépítés” sikeressége azonban nemcsak 

25  Ernst Renan: Mi a nemzet? in: Brett er Zoltán – Deák Ágnes 
(szerk.): Eszmék a politikában: A nacionalizmus. Ford. Réz Pál. Ta-
nulmány, Pécs, 1995, 171–187, 185.
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azon múlik, hogy az egyénekben sikerül-e kialakítani az 
új identitás világos tudatát, hanem egyszersmind fel kell 
tudni kelteni bennük a nemzethez való tartozás érzését is. 
Vagyis nem csupán a nemzeti identitás és ennek tudata, 
hanem a nemzet iránti erős érzelmi lojalitás is feltétele a 
nemzeti típusú közösség létrejött ének. Az a tény, hogy 
a nemzet eszme, egy absztraktum tehát, nem jelenti azt, 
hogy a nemzetre sugárzó érzelmek, s a vele való érzelmi 
azonosulás az egyén részéről ne lenne (és ne lehetne) na-
gyon valós.

Mindezekből tehát levonhatjuk a következtetést, 
hogy a nemzet „képzelt közösség” csupán, a közösségi 
identitásnak egy erőteljesen tudati formája, ami nem fel-
tételezi sem a közös etnikai eredet történelmi emlékeze-
tét, sem pedig a közös nyelvet. Amit feltételez, az csupán 
az együvé tartozás világosa tudata és határozott  érzése. 
Innen nézve tehát, úgy tűnik, nincs különösebb elvi aka-
dálya egy összeurópai nemzeti identitás létrejött ének, 
ahogyan azt Weinstock és mások is remélik. Ha viszont 
komolyan fontolóra veszem ennek a lehetőségét, jóma-
gam végeredményben mégiscsak szkeptikus maradok – 
több oknál fogva is.

Először is azért, mert az Európai Unió eddigelé lát-
hatóan nagyon csekély sikereket ért el polgárai érzelmi 
lojalitásának felélesztése terén. Ez olyannyira nyilvánva-
lónak tűnik számomra, hogy nem is kívánok ennél több 
szót vesztegetni rá. Másodsorban pedig azért, mert – mi-
ként azt történelmi tapasztalataink mutatják – a nemzetet 
megteremteni egyáltalán csak úgy volt lehetséges, hogy 
az egyéneket sikerült leválasztani a korábbi partikuláris 
identitásformáikról. Ez a folyamat – mint látt uk – 1789-
ben nemcsak a felszabadulás reményét hordozta, ha-
nem tartalmazta a fokozatos individualizációt, a korábbi 
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társadalmi kötődések fölszámolását is: a nemzet emiatt  
mindmáig egyének közössége, nacionalizmus és indivi-
dualizmus kölcsönösen feltételezik egymást. Ez az állítás, 
bár meghökkentően hangzik, nem paradox és nem is iga-
zolhatatlan.

Főként azért tűnik ma paradoxnak, mert a forradalmi 
nacionalizmus kora óta megismertük a nacionalizmus-
nak a nem szabadságkövető, az egyénnel szemben ellen-
séges, erőteljesen kollektivista formáit is, s úgy tűnik ma 
nekünk, mintha ez a kollektivizmus ellenséges lenne az 
individualizmussal szemben. (Többek között  éppen ezek 
a történelmi emlékek, és az ezekből leszűrt, többé-kevés-
bé átgondolt történelmi tanulságok táplálják a nacionaliz-
mussal és a nemzett el szembeni ellenszenvet ma azokban, 
akik az integráció feltétlen híveiül szegődtek Európában. 
Amikor Manent arról beszél, hogy egyesek a nemzetben 
csupán az utolsó, megszűnőfélben lévő akadályát látják 
az európai egységnek, akkor azokra utal, akik a naciona-
lizmusban elsődlegesen csak a háborús veszélyforrást és 
az egyéni szabadság ellenségét látják.) Valójában azon-
ban, miként azt Hannah Arendt kimutatt a, „alighogy az 
egyén színre lépett  a francia forradalommal mint teljesen 
önálló lény, aki jogait és méltóságát önmagában hordja, s 
aki nem szorul e tekintetben semmiféle tágabb, őt felölelő 
rendre, máris eltűnt és átváltozott  a nép egy tagjává. És 
mert a francia forradalom kora óta az emberiséget népek 
családjaként gondoljuk el, máig érvényes megállapítás, 
hogy az ember igazi megjelenési formája nem az egyén, 
nem az individuum, hanem a nemzet”.26

26  Hannah Arendt: A törzsi nacionalizmus. Ford. Módos Magdolna. 
in: Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Európa, Budapest, 
1992, 275–291, 278.
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A nacionalizmus individualizmusa és erőteljes 
kollektivizmusa tehát ugyanabban az órában született , 
a kett ő nemhogy kizárná, hanem egyenesen feltételezi 
egymást. A nemzeti szuverenitást közvetletlenül a nem-
zet birtokolja, s emiatt  egyetlen, a társadalomban léte-
ző egyéb szervezeti formának (legyen az céh, uradalom 
vagy parókia) sem lehet az egyének felett  politikai auto-
ritása. Ne felejtsük el, hogy Franciaországban az 1789-es 
forradalom idején nemcsak az egyes tartományok lakói-
nak elfranciásítására törekedtek: a Le Chapelier-féle tör-
vény (1791. június 14.) még a munkások szervezkedését 
is megtiltott a. A nemzeti szuverenitás jakobinus dokt-
rínája kizárta nem csupán a francia társadalomnak tar-
tományokra és azok népeire való elkülönülését, hanem 
még a partikuláris osztályérdekek szervezett  képvise-
letét is. Ezzel a forradalom tudtára adta a franciáknak, 
hogy az újonnan születő nemzetben többé nem közös-
ségekként, hanem egyénekként vesznek részt. Mindebből 
számunkra – itt  és most – csak az a fontos, hogy a nem-
zet egyének, nem pedig közösségek közössége, s hogy a 
nemzet életre hívása megkövetelte a fokozatos individu-
alizációt, az egyén „kiszabadítását” az öröklött  társadal-
mi béklyóinak fogságából. Ma viszont ez azt jelentené, 
hogy az egyéneket ki kellene szabadítanunk nemzeti lé-
tezésük öröklött  „fogságából”, s újra egyesítenünk kelle-
ne őket az európai nemzetben, mint a politikai identitás 
egy új, még ennél is átfogóbb formájában. – És jómagam 
erre ma igen kevés esély látok.

Nem feltétlenül azért, mert foglya lennék saját, szűk-
keblű – magyar – nacionalizmusomnak. És még csak nem 
is azért, mintha a nemzetállamot – s egyáltalán a nem-
zeti létezés kereteit – másokhoz hasonlóan, valamiféle 
történelmi, vagy akár „szociológiai szükségszerűségnek” 
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látnám.27 Éppen ellenkezőleg: teljes mértékben egyetér-
tek Elie Kedourie-vel,28 aki fi atalabb kollégájával, Ernest 
Gellnerrel folytatott  vitájában mindvégig azt hangsú-
lyozta, hogy számára a nemzet nem több, mint szimpla 
történelmi akcidencia. Nem egyéb, lényegét tekintve, 
mint egy „ideológiai” konstrukció, s a nemzet, pontosab-
ban a nemzeti szuverenitás eszméjének kimunkálásáért és 
népszerűsítéséért az olyan fi lozófusok tehetők felelőssé, 
mint Fichte. Az a fajta, szociologizáló magyarázati séma 
– mondta Kedourie –, ami Gellner könyveire olyannyira 
jellemző, éppen azért, mert a nemzet és a nemzetállam ke-
letkezését személytelen hatásmechanizmusok révén ma-
gyarázza (modernizáció, iparosodás, a szabványosított  
magaskultúra elterjedése stb.), hajlamos ezt a folyamatot 
a történelmi, de legalábbis a szociológiai szükségszerű-
ség fényében látni és látt atni. Holott  az eszmetörténész 
szemével nézve nyilvánvaló, hogy a nemzet és a nemzet-
állam nem más, mint a testet öltött  ideológia – még egy-
szer: szimpla történelmi akcidencia.

Csakhogy ez semmi esetre sem jelenti azt, hogy ma 
minden további nélkül ki tudnánk lépni a nemzeti létezés 
kereteiből. Mert lett  légyen bármennyire is eszmei termé-
szetű maga a nemzet, és lett  légyen bármennyire is egy 
ideológiai konstrukció történelmi eredménye, az eszme, 
ha egyszer alakot, intézményi formát ölt, az ideológia, ha 
egyszer úrrá lesz az emberi gondolatokon, nagyon nehe-
zen vetkőzhető le. (Ezért mondta aztán Isaiah Berlin, a na-
cionalizmus eszmetörténetének jeles brit kutatója, hogy 

27  Lásd ezzel kapcsolatosan: Ernest Gellner: Nationalism. New York 
University Press, New York, 1997. 

28  Elie Kedourie: Nationalism. Blackwell, Oxford, 1993. (Fourth 
edition) [1960]
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az eszmékkel foglalkozó szobatudós tevékenysége egy-
általán nem ártalmatlan, professzoros foglalatoskodás: 
jobb, mondta ő, ha a veszedelmes eszméket már a dol-
gozószobában legyilkoljuk, még mielőtt  ideológiai vérte-
zetet öltenének, s maguk kezdenének gyilkolni. – Kész-
séggel elismerem persze, hogy valamely eszme fokozatos 
politikai intézményesülésének a folyamata a szociológia 
modellalkotó eljárásainak segítségével nehezen megra-
gadható, s ezért szociológiailag nézve talán valóban kép-
telenség is – bár éppen Tocqueville, a modern politikai 
szociológia atyja volt az, aki példás empátiával rajzolta 
meg a folyamatot, ahogyan a nemzeti szuverenitás nehéz-
kes rousseau-i eszméje fokozatosan leszivárgott  a népbe, 
odáig menően, mondja ő, hogy végül „még a nők és a pa-
rasztok képzeletét is felgyújtott a”.29 Ahhoz viszont nem 
kell sem szociológusnak, sem eszmetörténésznek lenni, 
hogy belássuk: az emberek az elmúlt pár évszázadban, 
sokkal inkább, mint az azokat megelőzőekben, többnyire 
eszmék és ideológiák nevében gyilkolták egymást.)

Visszatérve tehát, jómagam nem látom ma különö-
sebb jelét annak, hogy akár a nemzeti eszme tudatformáló 
hatása, akár a nemzeti érzület intenzitása számott evően 
csökkent volna. Mint ahogyan azt sem látom, hogy a nem-
zetállam erejének és szuverenitásának látható csökkenése 
magának a nemzetnek, s a nemzeti gondolat legitimációs 
erejének eróziójához vezetne. Épp ellenkezőleg: akárcsak 
a tanulmány elején említett  Michael Mann, magam is úgy 
gondolom, hogy a nemzetállam hanyatlása a globalizáció 
korában nem a nagyobb, multinacionális államalakulatok 
létrehozásának, hanem a már létezők feldarabolásának 

29  Alexis de Tocqueville: A régi rend és a forradalom. Ford. Hahner 
Péter. Atlantisz, Budapest, 1994, 169.
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irányába mutat: a nemzetállamok hanyatlásával párhu-
zamosan egyre inkább erősbödő etnopolitika csak újabb, 
egyre kisebb, de egyre autentikusabbnak gondolt nem-
zetállamokat eredményez.30 (A legújabb példa erre nyil-
ván Koszovó.) 

A fentiek alapján úgy tűnhetne, mintha a transzna-
cionális európai politikai identitás lehetőségével szem-
ben magam is csupán a létező nacionalizmusok komor 
tényére mutatnék rá. Van azonban egy mások politikai 
tapasztalatunk is, ami engem legalább ennyire szkepti-
kus megfontolásokra indítt at az európai, transznacioná-
lis politikai közösség lehetőségét illetően. Mert bár igaz, 
hogy a nemzet absztraktum, „képzelt közösség” csupán, 
van mégis egy sor olyan politikai hatásmechanizmus, amely 
nem csupán feltételezi, hanem egyben erősíti is a nemzeti 
hovatartozás tudatát, s a nemzeti kohéziót. Így például 
érdemes még egyszer felidézni, mint ahogyan Bibó is újra 
meg újra felidézte, hogy a nacionalizmus és a „demokra-
tizmus” úgymond „édestestvérek”, azaz a nemzeti eszme 
térnyerése Franciaországban együtt  járt a köztársasági 
kormányzat bevezetésével.

Azt, hogy miként is működnek ezek a hatásme-
chanizmusok, leginkább talán történelmi illusztrációk-
kal lehetne szemléltetni. Legyen itt  a példa rá a nyelvi 
homogenizáció politikája, ami minden európai nemzet-
államban működött  (némelyekben működik ma is), s 
amelynek szükségességét állítólag már a francia forra-
dalmárok úgymond „felismerték” (de amit majd csak a 
harmadik köztársaság vitt  diadalra, fölött ébb drasztikus 
eszközökkel). Franciaország nyelvi sokfélesége nem 
volt zavaró addig, amíg a harmadik rend nem érzett  

30  Michael Mann: i. m., 155.
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késztetést a kormányzásban való részvételre: zavaróvá 
csak a köztársasági rendszer bevezetésével vált. A nyelvi 
egyneműsítésre (vagy legalábbis a szándékának a megfo-
galmazására) nem azért került sor tehát, mert a bretonok 
nem gondoltak magukra franciákként, vagy mert önma-
gában zavaró lett  volna egy, a francia többségtől elkülö-
nülő nyelvi közösség létezése Franciaországban: hanem 
azért, mert a forradalmárok szerint a köztársasági dön-
téshozatalban való, teljes értékű részvétel igénye és lehe-
tősége feltételezi a társadalom nyelvi homogenizációját. 
Miller pontosan ezt a választ adja Weinstocknak, s úgy 
gondolom, hogy ez a válasz általában is helyes, és részle-
teiben is pontos. Mert bár igaza lehetett  Renannak abban, 
hogy a nemzet elsősorban nem nyelvi, hanem spirituális 
közösség, a központosított  nemzetállam és a képviseleti 
kormányzat napi működése mégis megköveteli a nem-
zetállam polgárainak nyelvi közösségé való alakítását. 
A nemzet létezhet közös nyelv nélkül, a nemzetállam vi-
szont nem. A nemzetállam nyelvi homogenizációs politi-
kája éppen ennek a logikának engedelmeskedik, amikor 
a hivatalos nyelvet kényszerrel ráerőlteti azokra, akik azt 
nem beszélik

A nyelvi egyneműsítés indoklását a forradalom ide-
jén legvilágosabban Barère fogalmazta meg, aki egymás 
után tagja volt az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek és a 
Nemzeti Konventnek is, s akinek egyébként is meggyő-
ződése volt, hogy a francia „Európa legszebb nyelve”, 
amelynek feladata, hogy a „szabadság legkifi nomultabb 
gondolatait közvetítse a világ számára”. A II. év pluviôse 
8-án (1794. január 27-én) történt előterjesztésében arról 
beszélt, hogy „elpusztíthatatlan a föderalizmus, amely-
nek alapja a gondolatok közlésének hiánya”. (Megjegy-
zendő, hogy föderalizmus alatt  a forradalmi retorika a 



231

Az Európai Unió és politikai közössége 

szeparatizmust értett e.) „Forradalmasított uk a kormányza-
tot – mondta –, a törvényeket, a szokásokat, az erkölcsö-
ket, a viseletet, a kereskedelmet s magát a gondolkodást 
is; forradalmasítsuk tehát a nyelvet, ami ez utóbbinak a 
mindennapos eszköze. Önök elrendelték a törvények 
megküldését a Köztársaság valamennyi községébe; ám ez 
a jótétemény kárba veszett  azoknak a megyéknek a szá-
mára, amelyekre már utaltam. A világosság, amelyet nagy 
költséggel jutt atnak el az ország széleire, kihunyt, amint 
oda érkezik, minthogy ott  meg sem értik a törvényeket. 
A föderalizmus és a babona alsó bretonul beszélnek, az 
emigráció s a Köztársaság gyalázása németül; az ellen-
forradalom olaszul beszél, a fanatizmus baszkul. Sem-
misítsük meg a tévelygés és a rombolás eme eszközeit.”31 
Vagyis a nyelvi asszimiláció indoklása a szabadság gondo-
latának, azaz az alkotmányosságnak, a Köztársaság esz-
méjének a terjesztése. Az uniformitást az univerzalizmus 
igazolja, az asszimilációt a szabadság követelése.

Mindez persze ma sem azt jelenti, hogy a köztársasá-
gi kormányzat (vagy ahogy ma nevezzük: a demokrácia) 
óhatatlanul feltételezi a lakosság nyelvi homogenizációját, 
hanem inkább azt mutatja meg, hogy Európában a de-
mokratikus rendszereknek olyan formáját vezett ük be 
a francia forradalommal, amely egyszerre feltételezi és 
reprodukálja a nemzeti típusú politikai lojalitást és kö-
zösséget. Azért feltételezi, mert a rousseau-i logikának 
megfelelően szokásosan „a nemzeti szuverenitás” elvén, 
nemzetállamként legitimálja magát, és azért kénytelen 
állandóan reprodukálni, mert erősen központosított  és 

31  Idézi Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra. Magyar Helikon, Budapest, 1981, I. kötet, III. fejezet, 126. 
(jegyzetek)
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bürokratizált államszerkezetként csak addig működő-
képes, amíg polgárai egyként beszélik azt a hivatalos 
nyelvet, ami a közigazgatás, jogszolgáltatás és közoktatás 
egységes és zavartalan működését biztosítja.

Konklúziók: 
egy föderális (és republikánus) alternatíva

Vannak – és voltak – azonban olyanok, s ezek némelykor 
éppen a legnagyobbak közül kerültek ki, akik ebből a spe-
cifi kusan európai történelmi tapasztalatból messzemenő 
és általános érvényű következtetéseket vontak le. Ezt tett e 
például John Stuart Mill, a Képviseleti kormányzatról szóló 
munkájának hírhedt soraiban: „Szabad intézmények – írta 
itt  – majdhogynem lehetetlenek többnemzetiségű állam-
ban. A képviseleti kormányzat működéséhez szükséges 
nyilvános véleménycsere olyan emberek között , akikből 
hiányzik a kölcsönös vonzalom, különösen akkor, ha más 
nyelveket is beszélnek, és más nyelveken olvasnak, nem 
létezhet. […] Következésképpen általános és szükségsze-
rű feltétele a szabad intézményeknek, hogy a kormányzat 
határai s a nemzetiségek határai nagyban egybeessenek.”32 
Ha Millnek ezeket a sok vihart kavart sorait nem pusztán 
a demokrácia specifi kusan európai, nemzetállami keretek-
ben működő formájára vonatkoztatjuk, hanem általában a 
demokráciára és a képviseleti kormányzatra, ahogyan ő is 

32  John Stuart Mill: Considerations on Representative Government. 
in: Alexander Dunlop Linsday (ed.): Utilitarianism, Liberty, 
Representative Government. Dent, London, 1954, 361, 362. (Ma-
gyarul lásd: John Stuart Mill: A képviseleti kormány. Ford. Jánosi 
Ferencz. Emrich Gusztáv, Pest, 1867.)
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tett e, valóban kérdés lesz, hogy egyáltalán működhet-e ha-
tékonyan képviseleti kormányzat – olyan, amely eff ektíve 
lehetővé teszi polgárai számára a részvételt – többnyelvű 
társadalmi környezetben.

Azok, akik ezt az aggodalmat alaptalannak tartják, 
rendszerint az olyan multikulturális és többnyelvű társa-
dalmak létét hozzák fel ellenpélda gyanánt, mint amilyen 
Kanada, de főként Svájc – tekintve, hogy utóbbinak négy 
hivatalos nyelve is van. Csakhogy ezek a példák nem 
sokat érnek. Svájc esetében például a polgárok között i 
politikai kommunikáció azon alapszik, amit az ott ani-
ak esetében „passzív többnyelvűségnek” nevezhetünk. 
(Még akkor is, ha ez a többnyelvűség csupán a három 
nagy hivatalos nyelvre terjed ki, s legtöbbször nem fog-
lalja magába a rétorománt, noha annak is hivatalos státu-
sza van.) A svájci oktatási rendszer ugyanis olyan, hogy 
garantálja mindenki számára az anyanyelvén túl a másik 
két nyelvnek legalább a megértését. Elvileg a kanadai ok-
tatási rendszer is hasonló igények szerint működik, bár jó 
kérdés, hogy ebben a kérdésben a kanadai kormány hiva-
talos álláspontja kiállná-e a gyakorlat próbáját.

De bármennyire is sikeresek legyenek ezek a több-
nyelvűséget megcélzó politikai gyakorlatok, oktatási 
modellek, nem szolgálhatnak minta gyanánt az európai 
szintű, teljes értékű, a polgárok aktív részvételével zajló 
politikai véleménycsere létrejött éhez, ami pedig Haber-
mas szerint is elemi feltétele a transznacionális politikai 
közösség létrejött ének. A legtöbb európai polgár szá-
mára, még ha a honi oktatási rendszer mindenben tá-
mogatná is, legfennebb egy-két idegen nyelv ismerete 
válna elérhetővé – ideértve természetesen magát az an-
golt is. Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben a kiutat 
csak az angolnak, mint hivatalos közvetítő nyelvnek az 
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elismerése jelenthetné, csakhogy az Unióban jelenleg 
uralkodó kulturális és politikai realitások mellett , tekin-
tetbe véve a további bővítés szándékát is, egy ilyen dön-
tés ma reménytelenül utópikusnak tűnik. Feltéve persze, 
hogy önmagában ez a megoldás is nem bizonyulna ke-
vésnek. Mert a „beszéd” és a kommunikáció hatalmával 
kapcsolatos liberális és progresszivista illúzióinkban, me-
lyekben maga Habermas is osztozni látszik, van valami 
ellenállhatatlan, megejtő báj, ami legtöbbször meggátol 
minket abban, hogy reálisan föl tudjuk mérni ezek ha-
tékonyságát. Szívesen teszünk egyenlőséget az egymás-
sal való beszélés és a politikai közösség közé, s folyton 
Arisztotelészt idézzük, aki – a görögség sajátos politikai 
tapasztalataiból kiindulva – az embert egyszerre nevezte 
beszélő és közösségi lénynek. Ha tehát már az emberről 
alkotott  egyik legrégebbi és legmeggyőzőbb defi níció is 
az embert olyan lényként látt att a, mint akinek logosza van, 
s artikulált beszédre képes, s aki emiatt  aztán képes a po-
litikai társulásra is, akkor jogos a várakozás, hogy a min-
denféle kommunikációs csatornák egyre szaporodó szá-
ma, s a kommunikációs kedv globális elharapózása majd 
egyre szorosabbra fonja az emberek között i köteléket, s 
kiszélesíti az emberi társulások eddig ismert formáinak 
körét.

Mindazonáltal van ebben a tézisben valami rejtett  
kétértelműség, mondja Manent. Az emberi beszéd és az 
emberi társulás között i kapcsolat nagyon szoros ugyan, 
de nem szimmetrikus: a két terminus ugyanis nem szino-
nim egymással. Nem a beszéd hozza létre a közösséget, 
hanem a közösség alkotja meg és tartja fenn a beszédet. 
– „Azt gondolom, írja ő, hogy fölött ébb túlértékeljük sok-
szor a kommunikációs eszközök jelentőségét, különösen 
pedig a közvetítő nyelv szerepét a politikai közösség 
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megteremtésében. Mert ha holnap, teszem azt, mindany-
nyian beszélni is kezdünk angolul, ezzel véleményem 
szerint még egy lépéssel sem jutott unk közelebb a politi-
kai egységhez. Az izraeli és a palesztin delegációk rend-
szerint egy egészen elfogadható angolt beszélnek, most 
nem is beszélve az indiai vagy pakisztáni diplomatákról; 
s a közös nyelv láthatóan mégsem segíti őket különöseb-
ben a kommunikációban. A kölcsönös megértés ugyan-
is már eleve feltételezi, hogy a beszélgetőtársak ugyan-
annak a politikai közösségnek a részei, vagy legalábbis 
hogy olyan politikai közösségekhez tartoznak, amelyek-
nek politikai rendszerei és politikai tapasztalatai hason-
lítanak egymásra. S mi, európaiak azt is tudjuk, hogy 
még ez a szükséges feltétel is milyen távol van att ól, hogy 
elégséges legyen: hány és hány olyan nemzet harcolt már 
Európában egymással, amelyeknek hasonlóak voltak a 
politikai rendszereik és tapasztalataik?” 33

Ha tehát igaza van Manent-nak, akkor elmondhat-
juk, hogy a politikai közösség megteremtésének csupán 
egyik, de korántsem elégséges, sőt még talán csak nem 
is szükséges feltétele a közös nyelv megléte. Legalább 
ennyire fontos – és erre talán Svájc példája világít rá a 
leginkább – a közös politikai kultúra; az a közös kulturális 
és politikai jelentésmező, amelyben ugyanahhoz a jelen-
séghez mindenki ugyanazt a jelentést társítja, ugyanazok 
benne az elfogadott  politikai gyakorlatok és szimbólu-
mok, s a közös intézmények és hagyományok (a közös 
történelem) teremtik meg az alapját. – Noha maguk az 
európai nemzetállamok is valamilyen – nagyon tág – 
értelemben közös kulturális és történelmi hagyomány 

33  Pierre Manent: Democracy without Nations? The Fate of Self-
Government in Europe. ISI Books, Wilmington, Delaware, 2007, 29.
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örökösei, ugyanakkor mégis nagyon különböző „kultú-
ráknak” adnak ott hont, s ami fő: nagyban eltér a politikai 
kultúrájuk. „Ez a kulturális sokféleség ugyanis nagyban 
eltérő intézményi és jogszolgáltatási rendszereket ered-
ményezett , kirívó különbségeket az alkotmányosságban, 
s egyáltalán a demokráciáról alkotott  felfogásban.”34 Nem 
kétséges ezek után, hogy az Uniónak, ha meg akarja te-
remteni az olyannyira szükséges közös politikai identitást, 
a multikulturális politikának egy olyan formáját kell majd 
elfogadnia és érvényesítenie, amelyik képes lesz kihorda-
ni a politikai kultúráknak ezt a látható különbözőségét, és 
biztosítani azt a közös intézményi hátt eret, valamint azt a 
„kölcsönös vonzalmat”, amelyek a közös politikai tér meg-
teremtéséhez és fenntartásához elengedhetetlenül szüksé-
gesek. „Csakhogy mindeközben az EU a helyi és nemzeti 
politikai kultúráknak és nyelveknek olyan zavaró sokféle-
ségével szembesül, amilyennel soha, egyetlen egy föderális 
rendszernek sem kellett  eddig megbirkóznia.”35

De ez nyilván nem jelenti azt, hogy ma Európában 
föderációt létrehozni képtelenség. Történelmi tapaszta-
lataink szerint ugyanis a föderális rendszerek valóban 
képesek kihordani a belső intézményi és jogszolgálta-
tási rendszereik nagyfokú különbségét, s így az Európa 
iránt lelkesedők számára a föderáció eszméje ma valóban 
hordozhat némi reményeket. De ez a remény csak akkor 
válhat valósággá, ha az európai nemzetek rendelkez-
ni fognak „valami” közössel, valamivel, ami összetartja 

34  Michael Th. Graven: Can the European Union Finally Become 
a Democracy. in: Michael Th. Graven – Louis W. Pauly (eds.): 
Democracy beyond the State. Rowman and Litt lefi eld Publishers, 
2000, 35–61, 53. 

35  Uo.
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őket, s ami számukra a közös politikai lojalitás tárgyát 
képezheti. Ha tehát „mi, európaiak” valóban köztársasá-
got akarunk, még ha föderálisat is (márpedig más rend, 
mind a köztársaság politikai rendje nem is lehetséges, és 
nem is kívánatos, ha szabadságot akarunk magunknak 
és másoknak), akkor olyan rendben kell gondolkodnunk, 
amely lehetővé teszi a tényleges politikai kohéziót, való-
ságos politikai közösséget hoz létre, mégpedig azáltal, 
hogy „hatékonyan összekapcsoljuk az önmagunkra és a 
másikra irányuló érzést”.36 És ez csak ott  lehetséges, ál-
lítja Manent, „ahol az adott  politikai rendben az emberek 
rendelkeznek valami közössel, nevezetesen a politikai 
renddel, a politikai testt el, a köztársasággal, ami is közös 
dolog”: res publica.37 Csak ott  lehetséges tehát, ahol a köz-
társaság politikai rendjét a polgárok valóban a maguké-
nak tekintik és érzik. 

Azt az érzést, ami abból fakad, hogy a polgár a ma-
gáénak tekinti a köz ügyét, és sajátjaként ragaszkodik 
hozzá, a korábbi történelmi korszakok is ismerték, s 
rendszerint közszellemnek vagy patriotizmusnak nevez-
ték. De egyetlen egy történelmi példát se találunk arra, 
hogy ez valaha is pusztán egy írott  alkotmányhoz való 
ragaszkodás révén létrejött  volna. Ezért, bár valóban el-
képzelhető egy európai föderáció, s ennek „teste”, mint 
valamiféle republikánus politikai közösség, de történelmi 
tapasztalataink alapján ehhez aligha lesz elegendő pusz-
tán a Habermas által szorgalmazott  alkotmányos patri-
otizmus. A patriotizmusnak, legalábbis abban a formá-
jában, amelyben azt évezredeken keresztül ismerték és 
dokumentálták, önmagában korántsem elegendő forrása 

36  Pierre Manent: Politikai fi lozófi a felnőtt eknek…, id. kiad., 330.
37  Uo.



238

Demeter M. Att ila

az alkotmány, s különösen nem elegendő forrása egy írott  
alkotmány. 

Maurizio Viroli, a republikanizmus eszmetörténe-
tének egyik legjobb és legismertebb mai kutatója írja a 
Republicanism című könyvében, hogy a patriotizmus, 
minden ellentétes vélemény dacára, nem tisztán politikai 
érzés, és amennyire meg tudjuk állapítani, soha nem is 
volt az. Ez nem jelenti azt, teszi hozzá rögtön, hogy ro-
konítható lenne más, szintén nem politikai lojalitási for-
mákkal, az olyanokkal például, mint a nacionalizmus. 
A nacionalizmus prepolitikai érzület, ahol a hűség elsőd-
leges tárgya a nemzet vagy etnikum, amelyhez tartozunk. 
A patriotizmus tárgya ezzel szemben politikai, még ha ez 
a politikai néha (sőt többnyire) kulturális értelemmel is 
bír – kultúra alatt  itt  inkább a politikai kultúrát értve, sem-
mint a nemzetit. A köztársaság, írja Viroli, amennyiben 
egy meghatározott  politikai rend és életforma, egyszer-
smind kultúra. (Valami olyasmi tehát, ami leginkább a 
törvényekben és hagyományokban ölt testet, nem pedig 
az írott  alkotmányokban.) „Nem vitás tehát, hogy a pat-
riotizmusnak van kulturális jelentése is: olyan politikai 
szenvedély, ami a politikai egyenlőséghez és egy meg-
határozott  politikai hagyományhoz való ragaszkodásból 
táplálkozik, de nem tulajdonít különösebb jentőséget 
annak, hogy mind ugyanazon ország szülött ei legyünk, 
ugyanahhoz az etnikai csoporthoz tartozzunk, ugyanazt 
a nyelvet beszéljük, ugyanazok legyenek a szokásaink, s 
hogy ugyanazt az istent vagy isteneket imádjuk”.38 Azok 
tehát, állítja Viroli, akik szerint a patriotizmus azért nem 
lehet megfelelő válasz multikulturális társadalmaink bel-
ső, politikai kohéziójára, mert tisztán politikai érzés, alap-

38  Maurizio Viroli: Republicanism. Hill and Wang, New York, 2002, 87.
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vetően tévedésben vannak: „a patriotizmus minden, csak 
nem tisztán politikai credo”.39

Mi következik mindebből? Milyen következtetéseket 
vonhatunk le ebből a máris túl hosszúra nyúlt fejtegetés-
ből? Nagyon sokat nem, de néhányat azért igen. Először is 
azt, hogy az európai politikai közösség, ha lesz, aligha lesz 
pusztán transznacionális közösség. Politikai létezésünk 
egyelőre nemzeti keretekben zajlik, és nem sok jelét látjuk 
annak, hogy az európaiak a nemzeti létezésük megszo-
kott  és kényelmes kereteit fel kívánnák adni. Ráadásul ma 
már elképzelhetetlen az, ami a XIX. században még bevett  
gyakorlatnak számított , nevezetesen hogy az új nemzeti 
identitások nevében a régieket leromboljuk. Éppen ezért 
eleve nem is törekedhetünk egy olyan új európai identi-
tás kialakítására, ami alternatíváját jelentené a régieknek: 
ha létezni fog új európai identitás, akkor az a régi nemzeti 
identitásokkal együtt  fog létezni. Másodszor viszont az is 
eléggé nyilvánvaló, hogy az új európai politikai közösség 
– ismétlem: ha lesz – nem lesz tisztán nemzeti típusú sem. 
Egyelőre ehhez Európában nem adott ak sem a nemzeti 
hűség feltételei, sem pedig azok a mechanizmusok, ame-
lyek eloldanák az egyéneket a már meglévő nemzeti iden-
titásaiktól. Márpedig történelmi tapasztalataink szerint a 
nemzeti identitásunk kizárólagos: olyan természetű, hogy 
eleve nehezen tűri meg az alternatív politikai lojalitásokat. 
Ezek után nem marad más hátra, minthogy egy olyan al-
ternatívában, egy olyan politikai közösségben gondolkod-
juk, amely se nem transznacionális, se nem „nacionális”. 
A történelem ilyen politikai közösségekre is szolgáltat 
példát: nevezzük ezeket most az egyszerűség kedvéért re-
publikánus politikai közösségeknek. Elvileg tehát valóban 

39  Uo.
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elképzelhető az európai politikai közösség, mint republi-
kánus közösség, de ehhez az európai nemzeteknek meg 
kellene haladniuk az őket elválasztó nemzeti és kulturális 
különbségeket, s ténylegesen közös rendben, közös „do-
logban” kellene gondolkodniuk.

Ha létezett  Európában olyan nép, amelynek számot-
tevő tapasztalatai voltak új városállamok, s egyszersmind 
tehát új politikai közösségek alapításával kapcsolatosan, 
akkor az a görög. Éppen ezért az ókori görögöknek volt 
is egy alaposan átgondolt válaszuk arra a kérdésre, hogy 
egészen pontosan mi is tart egyben egy politikai közössé-
get – amit mi leginkább Arisztotelész műveiből ismerünk 
(bár nem szükséges, és önmagában még csak nem is elég-
séges ehhez csupán Arisztotelész olvasni; a jó történet-
íróktól, Hérodotosztól vagy Thuküdidésztől ilyen téren 
legalább annyit tanulhatunk). Eszerint politikai közösség, 
amit Arisztotelész egyébként a „legfelsőbbrendű közös-
ségnek” nevezett  (Politika 1252a), csak ott  képzelhető el, 
ahol az emberek a dolgaikat „egyberakják”, azaz egybe-
rakják cselekedeteiket és véleményeiket. Mert a „a társas 
együtt élés a szavakban és a tett ekben megnyilvánuló 
érintkezést” jelenti. (Nikomakhoszi Etika 1126b). Eddigelé 
az Európai Unióban nekünk csupán néhány intézményt 
és a nemzeti pénznemeinket sikerült egyberakni. Ariszto-
telész egyikről sem beszél, noha mindkett őt ismerte. 

Hajlok ezek után arra, hogy kijelentsem: az európai 
integrációnak az a funkcionalista elképzelése, amely gya-
korlatilag a kezdetektől fogva végigkísérte az egységesü-
lés folyamatát, s miszerint először meg kell teremteni a 
gazdasági, s ha lehet, fokozatosan a monetáris egység fel-
tételeit, s ezek majd természetszerűleg maguk után vonják 
a politikai integrációt, kudacot vallott . „Európa építése”, 
a maga hatvanöt éves múltjával ma már öregebb, mint 
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jó néhány azóta létrejött  európai nemzetállam, de Euró-
pa politikai értelemben ez alatt  az idő alatt  mégsem lett  
sokkal egységesebb. Ez viszont arra kellene emlékeztes-
sen bennünket, hogy egy politikai entitás csakis politika-
ilag határozhatja meg önmagát, nem pedig gazdaságilag 
vagy monetárisan. Ilyen szempontból kétségkívül igaza 
van Habermasnak, amikor az európai alkotmányt, s an-
nak mielőbbi elfogadtatását sürgeti. De att ól félek, hogy 
európai démosz, és az európai népeket összekötő közös 
„dolog” hiányában ez önmagában mit sem fog érni.
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ŽIŽEKI KRITIKÁJA 

(Žižek versus Pál?) 

Kerekes Erzsébet 

Slavoj Žižek, szlovén fi lozófus, Alain Badiou-t követve, 
párhuzamot von napjaink amerikai globális dominanciája 
és a kései Római Birodalom között , mely szintén ‚multikul-
turális’ globális állam volt: sokféle etnikai csoport virágzott  
benne a római jogrend (nem a tőke) non-szubsztanciális lán-
ca által egyesítve. Így, amire ma szükség van szerintük, az 
egy olyan gesztus, amely aláásná a kapitalista globalizációt 
az egyetemes igazság szempontjából úgy, ahogy a páli ke-
reszténység tett e a Római Birodalommal. Meg kellene törni 
a globalizáció és partikularizáció ördögi körét az univer-
zalitás dimenzióját újra megerősítve. Žižek olyan baloldali 
szerző, aki fontos kritikát fogalmaz meg a multikulturaliz-
mussal szemben (annak ellenére, hogy nem feltétlenül el-
lenzi), paradoxonokra világít rá. 

Slavoj Žižek 1999-ben The ticklish Subject. The absent cent-
re of political ontology című művében elemzi – többek kö-
zött  – Alain Badiou Paul: La fondation de’l universalisme 
(1997) könyvét, kiemeli érdemeit, összeveti a pszichoa-
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nalízis lacani kutatásaival. Pálra való utalások azóta is 
jelen vannak műveiben: The Fragile Absolute, or Why is 
the Christian Legacy Worth Fighting For?/A törékeny abszo-
lútum avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért 
(London, 2000-/Budapest 2011), On Belief (2001), The 
Puppet and the Dwarf – Christianity between Perversion and 
Subversion (2009). Žižek azon kortárs, antiposztmodern 
fi lozófusok közé tartozik (Alain Badiou és Giorgio 
Agamben mellett ), akik úgy gondolják, hogy politikai 
konzekvenciák vonhatók le a keresztény üzenetből, 
hogy szüksége van a mai politikai fi lozófi ának a keresz-
ténységre.

Bevezető

Bevezetőben megjegyzem, hogy posztdoktori kutatás-
ként a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészett u-
dományi Kutatóközpontjának Filozófi ai Intézetében 
Pál apostol jelenkori fi lozófi ai recepcióit vizsgálom, G. 
Agamben, A. Badiou és S. Žižek munkásságára összpon-
tosítva. Slavoj Žižek posztmarxista, szlovén fi lozófus, 
aki pszichoanalitikus belátásait a rasszizmus, a naciona-
lizmus, az antiszemitizmus, a totalitarizmus, az áruvá 
válás problémáira alkalmazza.1 Sarnyai Gábor: Slavoj 
Žižek: bohóc vagy látnok? c. cikkében írja 2015 áprilisában: 
„Zizek népszerűsége a globális pénzügyi válság kirob-

1  A korábbi Jugoszlávia etnikai konfl iktusoktól terhes környeze-
téből jön, amiként Freud és Marx előző találkozása Európában 
a náci antiszemitizmus elől menekülő Frankfurti Iskola terméke 
volt. Lásd Erőss Ferenc: Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája. 
Thalassa. 1993 (4): 2, 29–44.
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banása óta töretlenül felfelé ível. Ez érthető is, hiszen 
bank-, nagytőke- és kizsákmányolás-ellenes szemléletet 
képvisel”.2 Žižek azon kortárs, antiposztmodern3 fi lo-
zófusok közé tartozik, akik úgy gondolják, hogy politi-
kai konzekvenciák vonhatók le a keresztény üzenetből, 
hogy szüksége van a mai politikai fi lozófi ának a keresz-
ténységre. Žižek The ticklish Subject. The absent centre of 
political ontology c. munkájában4, Alain Badiou-t követve, 
párhuzamot von napjaink amerikai globális dominációja 
és a kései Római Birodalom között , mely szintén ‚multi-
kulturális’ globális állam volt: sokféle etnikai csoport élt 

2  Sarnyai Gábor: Slavoj Zizek: bohóc vagy látnok? Magyar Nemzet 
Online, htt p://mno.hu/kulfold/slavoj-zizek-bohoc-vagy-latnok -1281596. 
2015.04.19

3  Badiou és Žižek világosan és radikálisan szembeszállnak a 
posztmodern antiplatonisták hitével, akiknek alapdogmájuk, 
hogy végérvényesen odavan az a korszak, amikor lehetséges 
volt egy politikai mozgalmat valamely örök metafi zikai vagy 
transzcendens igazságra való közvetlen referálással megala-
pozni, hiszen a mi századunk tapasztalata bebizonyított a, hogy 
valamilyen metafi zikai a priorira való utalás csak katasztrofális 
’totalitárius’ társadalmi következményekhez vezethet el. Ezért 
az egyetlen megoldás az antiplatonisták szerint: elfogadni, 
hogy olyan korban élünk, mely megfosztatott  a metafi zikai 
bizonyosságoktól, a kontingencia és konjunktúrák korában, a 
’kockázat társadalmában’, ameyben a politika a phronesis dolga, 
a stratégiai ítéleteké és dialógusé, nem a fundamentális kogni-
tív belátásokra való utalásoké. Ezzel a posztmodern doxával 
szemben Badiou pl. az univerzális igazság politikájának újraélesz-
tését célozza meg. 

Badiou Pál-műve az egyetemesség státusát vizsgálja (hogyan 
alapozzunk meg egy valódi egyetemességet a mi világunkban, 
melyet a globalizáció és helykeresés tengelyei határoznak meg), 
valamint az Esemény lehetőségét. 

4  Slavoj Žižek: The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political 
Ontology. Verso, London–New York, 1999. 
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benne a római jogrend (nem a tőke) non-szubsztanciális 
lánca által egyesítve. Amire ma szükség van szerintük, 
az egy olyan gesztus, amely aláásná a kapitalista globa-
lizációt az egyetemes igazság szempontjából úgy, ahogy 
a páli kereszténység tett e a Római Birodalommal. (Meg 
kellene törni a globalizáció és partikularizáció ördögi 
körét az univerzalitás dimenzióját újra megerősítve.) 
Ebben a művében elemzi – többek között  – Alain Badiou 
Paul: La fondation de’l universalisme5 könyvét, kiemeli ér-
demeit, összeveti a pszichoanalízis lacani kutatásaival. 
Pálra való utalások azóta is jelen vannak műveiben: 
The Fragile Absolute, or Why is the Christian Legacy Worth 
Fighting For?/A törékeny abszolútum avagy miért érdemes 
harcolni a keresztény örökségért (London, 2000-/Buda-
pest 2011), On Belief (2001), The Puppet and the Dwarf – 
Christianity between Perversion and Subversion (2009) stb.6 

Pál volt az, aki radikális gesztussal megszüntett e 
az igazság kisajátítását egy kollektívum által, legyen az 
nép, város, birodalom, régió vagy társadalmi osztály. Pál 
elvezet az igazság minden folyamatának a szigorú levá-
lasztásához arról a „kulturális” történetiségről, amelyben 
a közvélekedés feloldódni véli. Mit is akar Pál? Kiszakí-
tani az Evangéliumot/Újságot abból a szigorú zártság-
ból, amelyben megmaradna, ha csak a zsidó közösségre 

5  Alain Badiou: Saint Paul. La fondation de l’universalisme. PUF, Pa-
ris, 1997.

6  Slavoj Žižek: The Fragile Absolute, or Why is the Cristian Legacy 
Worth Fighting For? Verso, London, 2000. A törékeny abszolútum. 
Avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért? Typotex, Bu-
dapest, 2011, Slavoj Žižek: On Belief. Routledge, New York–Lon-
don, 2001, Slavoj Žižek: The Puppet and the Dwarf – Christianity 
between Perversion and Subversion. MIT Press, Cambridge MA, 
2009. 
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vonatkoznék. De ugyanilyen mértékben azt is, hogy soha 
ne határozhassák meg az éppen rendelkezésre álló általá-
nosságok, legyenek akár államiak (a római jog kategóriái: 
rabszolgák, nők, különféle foglalkozású és nemzetiségű 
emberek stb. ), akár ideológiaiak (a görög fi lozófi ai dis-
kurzusból). Pálnak végső soron egy egyetemes szingu-
laritást kell érvényre jutt atnia, mind a bevett  (akkoriban 
jogi, ma gazdasági) elvontságok, mind a közösségi vagy 
partikularista igények ellenében. Általános eljárása a kö-
vetkező: ha volt Esemény, az Igazság ennek bejelentése, 
majd hűséges ragaszkodás ehhez a bejelentéshez. Az 
igazságot egyetlen előzetesen adott  részhalmaz sem hor-
dozhatja, semmi közösségi vagy történetileg adott  nem 
kölcsönözheti szubsztanciáját folyamatához, mivel egy 
lényegileg szubjektív bejelentésbe íródott  bele. Az igaz-
ság mindenkinek fel van kínálva, címzett je minden egyes 
ember, anélkül, hogy kínálatát vagy címzését a hovatarto-
zás feltétele korlátozhatná. Szt. Pál terminusai, amelyek-
ben megfogalmazta a keresztény vallást, igenis univerzá-
lis céllal bírnak relevánsként minden Igazság-Esemény 
számára. Minden Igazság-Esemény egyfajta újjászüle-
téshez/feltámadáshoz/feléledéshez vezet. Ez mindannyiunk 
tapasztalata akkor, amikor teljes alanyunkkal elkötele-
zett ek vagyunk egy ügyben, mely sajátunk: amikor egy 
létszituáció részeiből szubjektumokká válunk: (törékeny) 
igazság hordozóivá, követőivé.

Žižek kérdése az, hogy vajon van-e elég erő, dinamiz-
mus a keresztény gondolkodásban ahhoz, hogy hatni tud-
jon egy történeti pesszimizmusba, relativizmusba hajló 
kor politikai gondolkodására? Lehetséges a keresztény-
séggel karöltve kiutat találni az úgynevezett  posztmodern 
állapotból? Úgy látja, hogy politikai értelemben is kizá-
rólag a keresztény vallásból jöhet valami új, mert képes 
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felszámolni a társadalmi, etnikai, szociális, nembeli egyen-
lőtlenségeket. 7 A kereszténység alapjaiban demokratikus 
és forradalmi, mert közvetlen részese lehetek az univerza-
litásnak, tekintet nélkül arra, hogy milyen helyet töltök be a 
globális társadalmi rendben. Krisztus és Pál úgy jellemzi a 
szeretet parancsát, hogy ez eloldoz minket mindentől, ami 
beleszületett ségként, „szocio-szimbolikus hálózatként” 
fogságban tarthat. A keresztény szeretet tökéletes szabad-
sága annyira egyenlőségelvű, hogy nem tesz különbséget 
úr és szolga, férfi  és nő, görög és zsidó között . Univerzalitá-
sa az ellenség szeretetének a parancsát is magában foglalja, 
melyet Zižek a mindenkori fasizmusok pogányságával ál-
lít szembe. A fasizmus elutasítja ellenségünk szeretetét, és 
saját etnikai közösségünkkel való teljes azonosulásra buz-
dít, visszatér a pogány erkölcsökhöz. A pszichoanalízis és a 
zsidó–keresztény hagyomány közös leckéje, hogy a specifi kusan 
emberi hivatás a Másik vágyával (ennek áthatolhatatlanságával) 
való külső traumatikus találkozáshoz kapcsolódik. A Žižek által 
bírált posztmodern multikulturalizmus viszont úgy tolerálja a 
Másik másságát, hogy megszünteti annak lényegét.

A multikulturalizmus olyan gyűjtőfogalom, amely 
számos, a kollektív elismerésre irányuló törekvést foglal 
magában. A társadalmainkban élő kisebbségi, hátrányos 
helyzetű csoportok identitásának az elismeréséről van szó, 
értve ezalatt  ennek az identitásnak a jogi megerősítését és a 
politikai elismerését.8 A multikulturalizmus felkapott  téma 

7  Lásd Kocziszky Éva: Antifi lozófusok – huszonöt időszerű kérdés a ke-
reszténységhez. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmatt an 
Kiadó, Budapest, 2014, 133.

8  A multikulturális értékrend fontossága mellett  érvelők általában a 
következőkre hivatkoznak: a) a második világháború után a nyu-
gati államok többsége végérvényesen soknyelvű, sokkultúrájú és 
sokvallású országgá alakult az immár globális gazdasági, politikai 
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az utóbbi években, és sokaknak úgy tűnt, hogy a liberális, 
baloldali értelmiségiek egyöntetűen multikulturalizmus-
pártiak, a jobboldali vagy konzervatív gondolkodásúak 
nagyon óvatosak e témakörben vagy egyenesen ellenfelei a 
multikulturalizmusnak. Žižek viszont olyan baloldali szer-
ző, aki fontos kritikát fogalmaz meg a multikulturalizmus-
sal, a liberális multikulturális toleranciával szemben, para-
doxonokra világít rá (annak ellenére, hogy nem feltétlenül 
ellenzi). 

Mi a baja a baloldali Žižeknek 
a multikulturalizmussal?

Lássuk, mi is a baja a baloldali Žižeknek a multikulturalizmus-
sal, milyen paradoxonokra, csapdákra világít rá? Több 
érvet említhetünk ebben a vonatkozásban:

stb. migráció következtében; b) a korábban el nem ismert és néma-
ságra kényszerített  kisebbségek és őslakosok is kollektív elismerést 
követeltek maguknak a többségi nemzetek tagjaitól, pontosabban 
ez utóbbiak érdekeit képviselő államoktól; c) a posztmodern világ 
egyútt al multikulturális világ, amelyet egyaránt jellemez a nagy 
elbeszélésekről és az egyetemesen érvényes igazságról való lemon-
dás, valamint az etnokulturális sokféleség; d) a legkülönbözőbb kol-
lektív identitások (pl. a fogyatékkal élők, a homoszexuálisok, vallási 
kisebbségek) is kiléptek az addig „négy fal közé” zárt és anonimi-
tásba burkolódzó világukból, és egyre határozott abban ragaszkod-
nak kollektív reprezentációik megjelenítésének jogához. Lásd: Kiss 
Lajos András: Slavoj Žižek a multikulturalizmus paradoxonjairól [1] 
Liget. 2015: 1. htt p://liget.org/cikk.php?cikk_id=2672. 2015.10.12., aki 
szerint elvben szinte mindenki egyetért ezeknek a törekvéseknek a 
jogosságával, az elismerés politikájának szélesítésével. Noha a kon-
zervatívok jóval óvatosabbak az elismerés kiterjesztésének lehető-
ségeit illetően, és inkább csak a nyelvi, kulturális és vallási kollektív 
identitások elismeréséért állnak ki.
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1. A multikulturalizmus elferdíti/hamisan írja le a bal 
feladatát. Ahogy Zižek maga mondja: „Nem fogadom el a 
modern bal oldalnak a posztmodern multikulturalizmus 
identitárius harcait: melegek jogai, nemzeti kisebbségek 
követelései, tolerancia-politika, anti-patriarchális meg-
mozdulások stb. Egyre inkább arról vagyok meggyőződ-
ve, hogy ezek felső-középosztálybeli fenomének, s nem 
fogadható el a bal számára harci/küzdelmi horizontként. 
Hogy elkerüljek bármilyen félreértést, nem a multikultu-
ralizmust mint olyat ellenzem; amit ellenzek, az a gondo-
lat, hogy ez konstituálja napjaink alapvető küzdelmét.”9 

A fantáziák pestise c. könyvének harmadik fejezetében, 
A multikulturalizmus avagy a multinacionális kapitalizmus 
kultúrája, Žižek nemcsak a posztkommunista államok 
szívós identitáskeresésére, hanem a világban folyó glo-
bális változásokra is reagál. A kommunizmus bukása és 
a kapitalizmus térnyerése az egyik oldalon, míg a másik 
oldalon a multikulturalizmus megjelenése: két egymástól 
különböző, mégis szorosan egymáshoz tartozó jelenség – 
annyira szorosan, hogy a multikulturalizmus csak a kapita-
lizmus világméretű jelenlétére adott  reakció. Žižek szerint „a 
manapság igencsak felkapott  multikulturalizmus (a kü-
lönböző kulturális életek – kulturális világok hibrid koeg-
zisztálásának) problematikája saját ellentétének, a kapi-
talizmus mint egyetemes világrend masszív jelenlétének 
egyfajta látszata: korunk világának példátlan homogeni-
zálódásáról tanúskodik. Mivel a társadalmi imagináció 
horizontja kizárja, hogy továbbra is ragaszkodjunk a ka-
pitalizmus végleges elhalásának eszméjéhez – mivel a 
kapitalizmus itt  marad –, a valóságban a helyzet az, hogy 

9  Glyn Daly (szerk.): Conversation with Žižek. Polity, Cambridge, 
2004, 144.
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a kritikus energia a maga pótlólagos célját a kulturális 
különbségekért folytatott  harcban találta meg, mely nem 
érinti a kapitalista világrendszer alapvető homogenitását. 
Mi tehát a számítógépeken keresztül harcolunk az etni-
kai kisebbségek, homoszexuálisok, leszbikusok, különfé-
le életstílusok stb. stb. jogaiért, miközben a kapitalizmus 
tovább menetel győzelmes útján – a mai kritikai elmélet 
»kulturális tanulmányok« címén a kapitalizmus akadály-
talan fejlődését szolgálja tevőleges közreműködésével 
abban az ideologikus törekvésben, hogy a kapitalizmus 
masszív jelenléte láthatatlan maradjon….” 10

A bal tehát sajnos lemondott  arról a felelősségé-
ről, hogy gazdasági kritikát műveljen. A gazdaság 
depolitizálásának ára az, hogy a politikának magának a 
területe is depolitizált lett  valamilyen módon: a polititikai 
harc átalakul a marginális identitások elismerése és 
a diff erenciák tolerálására irányuló kulturális harccá. 
Amiért inkább aggódni kellene a balnak, az a gazdasági 
globalizmus modellje maga. Erre még később visszaté-
rünk (lásd 8. old. 1. kiegészítés).

2. A tolerancia és tisztelet (multikulturalista) eti-
kája „hamisítvány/csalás és védnökösködő/leereszke-
dő”,11 mert a tisztelet szinte formális, üres vagy non-
szubsztantív/szubsztanciájától megfosztott . Žižek érve 
elég egyszerű: amikor a morális pozicíó par excellance a nem 
ítélésévé/értékelésévé válik – pl. bármit tehetsz, amit akarsz, 
amíg nem érint engem – a moralitás saját ellentétévé válik: 
azért, mert valakit komolyan venni azt jelenti, kritikusnak 
lenni, a személyt érdemesnek tartani kritikai ütközésre. 

10  Slavoj Žižek: The Plague of Fantasies. Verso, London–New York, 
1997, 88.

11  Uo. 123.
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Žižek azt kérdezi: valaki egyszerűen megtanulhatja a fe-
leség elégetésének hindu szokását tisztelni?12 Nem arra 

12  Az indiai (hindu) kultúra sajátos intézményét, a szati gyakorla-
tát értelmezi Kiss Lajos András Slavoj Zizek a multikulturalizmus 
paradoxonjairól c. tanulmányában: Ma is létező hagyomány, hogy 
a megözvegyült asszonyoknak „kötelező az önkéntes” rituális 
tűzhalál. Az angolok egykor betiltott ák a „barbár és embertelen” 
szokást, amely fi tt yet hány az univerzális emberi jogokra. Az 
indiai Gayatri Spivak szerint az angol hatóságok tiltása tipikus 
nyugati klisé terméke: „a fehér férfi aknak ki kell menteniük a szí-
nes nőket a színes férfi ak karmai közül.” Csakhogy az általános 
emberi jogokra hivatkozó érvelés is episztemológiai erőszakot 
tesz az alávetett  indiai nőkön. A színes férfi ak familiáris hatalmát 
kiegészíti a fehér európai kultúra hegemón törekvésével, a ma-
gabiztossággal, hogy eldönti, mit értünk, illetve mit nem értünk 
az egyetemes emberi szabadság fogalmán. Az indiai nők pedig 
kett ős szorításban élnek: vagy a patriarchális társadalom, vagy a 
nyugati imperializmus csapdájába kell lépniük. Spivak szerint itt  
két radikálisan eltérő diskurzusfajtáról van szó, mert mindkét ál-
láspont a maga szempontjai alapján határozza meg a „nőiséget”. 
Aztán az indiai fi lozófusnő mégiscsak olyan érvet vesz elő a szati 
igazolására, amely kompatibilis lehet a nyugati ember észjárá-
sával is. Abból az evidenciából indul ki, hogy a nyugati gondol-
kodás eleme a szolidaritás. Csakhogy ez a nyugati ember szá-
mára kizárólag a keresztényi vagy az osztályalapú szolidaritást 
jelenti, amelynek realizálása olykor az emberi élet feláldozását is 
megköveteli. Spivak az orosz anarchista nők példájára utal, akik 
hajlandók voltak öngyilkos merényleteket elkövetni, hogy meg-
semmisítsék a gyűlölt cári rendszert. De ha képesek vagyunk az 
etnokulturális determinációinkon túllépni, azaz kiszélesítjük a 
szolidaritás fogalmát, és nemcsak az osztályalapú, de a familiáris 
szolidaritás létét és értékét is elfogadjuk, miért ne tekinthetnénk 
a szatit heroikus áldozatnak? Szükségszerű lépcsőfoknak, ame-
lyen magasabb rendű igazsághoz jutunk. A hagyományos Indi-
ában, a hinduizmus szent szövegeiben úgy tekintenek a nőre, 
mint a ’férfi  tárgyára’, és összekapcsolják a ’férjezett  nő’ és a ’jó 
feleség’ fogalmát. Az ilyen nő önfeláldozásában az égieknek ki-
járó kárpótlást kell látni, vagyis olyan gesztusként kell értékelni, 
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van-e szükség, hogy képesek legyünk kritikai dialógust 
generálni, amely egyútt al bizonyos kockázatot implikál 
minden érintett  részéről: a másik véleményének megvál-
toztatási próbálkozásában arról, hogyan határozza meg, 
mi a jó államigazgatás (stb.), valaki azt kockáztatja, hogy 
az ő véleménye változik meg. (A tolerancia elve, mely az 
európai vallásháborúk produktuma, eredetileg nem köte-
lezett  bennünket mások hiteinek kritikátlan elfogadására 
és helyeslésére, csupán mások lelkiismereti szabadságá-
nak a tiszteletben tartására.) 

Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a multikul-
turalizmus nevében, illetve rá hivatkozva igazolni le-
het a legembertelenebb szokásokat is. Žižek Dél-Afrika 
egykori apartheid rezsimjének érvelésére emlékeztet: 
hogy miként lehet a multikulturalista argumentációt 
önmaga ellen fordítani. A múlt század nyolcvanas éve-
iben a dél-afrikai fehér kisebbség képviselői – nagyon 
is multikulturalista módon – azzal indokolták a feketék 
jogfosztott ságát, hogy a liberális politikai rendszer vég-
ső soron az „európai fehér hímek” találmánya, s ha azt 
kiterjesztenék a feketék tradicionális elvek szerint műkö-
dő társadalmára – szétverve a vérségi-törzsi társadalom 
hagyományos struktúráját –, autonóm és pótolhatatlan 
értékétől fosztanák meg az emberiség kultúráját.

amely szabaddá teszi a női testet. Az üzenet értelme így: ’Égesd 
el magad a férjed máglyáján, és visszanyered női tested az örök 
újjászületés ciklusában.’ Spivak érvelése azért paradox, mert in-
diai nőként védeni igyekszik saját kulturális hagyománya egyik 
– legalábbis bizarrnak tekinthető – elemét. Ebben az értelemben 
„szubaltern partikularista” álláspontot képvisel, ugyanakkor 
művelt és a nyugati fi lozófi át kiválóan ismerő teoretikusként 
megpróbálja az univerzalista álláspont számára is elfogadható 
„eseménnyé” alakítani a szatit.
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A The Ticklish Subjectben13 Žižek úgy látja, hogy az eli-
tista multikulturális liberalizmus hamissága a tartalom és 
forma közti feszültségben rejlik, mely már jellemezte a Sza-
badkőművesség nagy ideológiai projektjét is: a (minden 
embernek univerzális testvérisége az értelem világosságán 
alapulva) doktrínája világosan ellentmond a sajátos kife-
jezési és szervezési formának (egy titkos társaság beavató 
szertartásainak). Az utóbbi megcáfolja pozitív doktrínáját. 
Ezzel analóg módon működik a kortárs ’politically corect’/
politikai korrektség liberális att itűdje, mely magát úgy 
fogja fel, mint ami felülmúlja etnikai identitásának határa-
it (világpolgár, mely nincs semmilyen partikuláris etnikai 
közösségbe lehorgonyozva). Úgy működik, mint egy szűk 
elitista, felső-középosztálybéli kör, világosan szembeállít-
va magát a közemberek többségével, akiket megvetnek, 
mert foglyai saját szűk etnikai vagy közösségi kereteiknek. 

Nem csoda, hogy a liberális multikulturális tolerancia 
egyfajta ördögi körben találja magát: egyszerre túl sokat, il-
letve túl keveset ismer el a „Másik” kultúra különösségéből:

a.) A multikulturalista, Žižek szerint, egyik oldalról 
tolerálja a Másikat, amennyiben az nem valóságos Másik, 
hanem csak a modernitást megelőző, az ökológiai bölcses-
ség és az elbűvölő rítusok aszeptikus/steril Másikja. De a 
következő pillanatban, amikor már a valóságos Másikkal 
kell szembesülni (pl. a klitoriszkimetszés a nőknél vagy a 
kendőviselés kényszerítése, illetve az ellenség kínvallatá-
sa), vagyis amikor meg kell tapasztalniuk, hogy a Másik 
miként él a maga kulturális specifi kumaival, miként szabá-
lyozza saját jouissance-át, rögtön vége a toleranciának. Ez a 

13  A továbbiakban Slavoj Žižek: The Ticklish Subject: The Absent Cent-
re of Political Ontology. Verso, London–New York, 1999, 171–245. 
publikált elemzésére támaszkodunk.
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passzió-multikulturalizmus, s a posztmodern világszemlélet 
különös átalakulásához köthető: a szubsztanciájától fosz-
tott  tárgybirtoklás szimbolikus formája. Ugyanabba a sor-
ba tartozik, mint a koff einmentes kávé, az alkoholmentes 
sör, a cukor nélküli sütemény és a nemi szerelem a nemi 
szervek igénybevétele nélkül: minden nélkül. A poszt-
modern multikulturalista úgy tolerálja a Másik másságát, 
hogy megszünteti annak lényegét.

b.) Másfelől a toleráns multikulturalista liberális néha 
tolerálja az emberi jogok legbrutálisabb megerőszakolását 
is akár, vagy vonakodó abban, hogy elítélje ezeket, félve 
att ól, hogy saját értékeinek másokra való ráerőszakolásá-
val fogják vádolni. Vajon nem egy „hamis tolerancia” az, 
amikor multikulturalisták fi gyelmeztetnek arra, hogy ne 
erőszakoljuk Másokra eurocentrikus emberi jogi fogalma-
inkat? Ezt idézik gyakran a multinacionális Tőke szóvivői 
is, azzal a céllal, hogy legitimálják azt a tényt, hogy ’busi-
ness come fi rst’? 

Ha az első képtelen felfogni a specifi kus és kulturá-
lis jouissance-ot, amelyet egy áldozat is megtalálhat egy 
másik kultúra gyakorlatában, mely kegyetlennek vagy 
barbárnak tűnik nekünk (klitoriszkimetszés/tévesen: női 
körülmetélés áldozatai gyakran úgy fogják fel ezt, hogy a 
saját női méltóságuk visszanyeresének a módja), a máso-
dik elmulasztja felfogni azt a tényt, hogy a Másik önma-
gában hasított , hogy a másik kultúra tagjai is távol állnak 
att ól, hogy egyszerűen azonosuljanak saját szokásaikkal, 
távolságot szerezhetnek ezekkel szemben, fellázadhat-
nak ellenők. Ebben az esetben az egyetemes emberi jogok 
nyugati fogalmára való utalás katalizátorként hatna, mely 
mozgósíthat, autentikus tüntetéseket/lázadásokat szítva a 
saját kultúra elnyomása ellen. Más szavakkal nincs boldog 
közép a „túl sok” és a „nem elég között ”.



255

A multikulturalizmus žižeki kritikája 

Azt jelenti, hogy a megoldás bármelyik realitás hibrid 
jellegének elismerésében rejlene? Könnyű lenne a poszt-
modern migráns szubjektum hibriditását dicsőíteni, dicsérni, 
mely többé nem kapcsolódik specifi kus gyökerekhez, sza-
badon úszva különböző kulturális körök között . Sajnos két 
teljesen különböző társadalmi-politikai szint sűrűsödik itt  
össze, Žižek szerint: 1. A kozmopolita felső és középosz-
tálybeli akadémikus, aki mindig megfelelő vízummal kel-
lene, hogy átléphesse a határt problémamentesen annak 
érdekében, hogy kivitelezze business-ét (akadémiai, pénz-
ügyi stb) és ekként élvezheti a különbséget. 2. Másfelől a 
szegény (im)migráns dolgozó, kiűzve ott honából a hata-
lom által vagy etnikai, vallási erőszak által, aki számára 
a dicsőített  hibriditás egy nagyon érzékeny, traumatikus 
tapasztalata annak, hogy sohasem lehet megfelelően lete-
lepíteni és legalizálni státusát; a szubjektum, aki számá-
ra az az egyszerűnek tűnő dolog is, mint átlépni a határt 
vagy egyesülni a családjával, szorongással teli tapasztalat 
lehet és nagy erőfeszítést igényel. E második szubjektum 
számára gyökértelennek lenni/kiszakadni/kiszakítva len-
ni a hagyományos életmódjából traumatikus sokk, mely 
destabilizálja teljes egzisztenciáját. Azt mondani neki, 
hogy élvezned kellene a hibriditást és a fi x identitás hi-
ányát a mindennapi életben, azt a tény, hogy egziszten-
ciád migráns, vándor, soha nem azonos önmagával stb. 
cinizmus: ami a vonatkozó szubjektum számára a lehető 
legtöbb szenvedés és kétségbeesés tapasztalata, a kire-
kesztés tapasztalata, saját közösségének ügyeiben való 
részvételének lehetetlenné válása, az egy külső, normális 
és teljesen adaptált posztmodern teoretikus szempontjá-
ból ünnepeltt é válik mint szubverzív/felforgató masinéria 
utolsó megnyilvánulása (lásd Deleuze és Guatt ari skizo-
szubjektum ünneplését, akinek rizomatikusan porlasztott  
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egzisztenciája robbantja a paranoid, ’proto-fasiszta’ fi x 
identitás védelmét).

1. kiegészítés: Azt mondtuk, hogy amiért aggódni kelle-
ne, az a gazdasági globalizmus modellje maga. 

Beszélni kellene például arról, hogyan viszonyul a 
Tőke univerzalizmusa a nemzet-állam formájához a mi 
kapitalista korunkban? Talán ezt a viszonyt legkönnyebb 
„autocolonization/öngyarmatosítás”-ként leírni, Zizek 
szerint: a Tőke közvetlen multinacionális működésével 
többé nem a metropolis és gyarmatosított  országok stan-
dard ellentétével van dolgunk. Egy globális cég elszakítja 
köldökzsinórját, mely a nemzet-államhoz kötött e, és úgy 
kezeli eredendő/származási hazáját, mint egyszerűen egy 
másik gyarmatosítandó területet. Az új multinacionálisok-
nak ugyanaz a hozzáállásuk/att itűdjük a francia, amerikai, 
helybéli lakossághoz, mint a mexikói, brazil vagy a taiwani 
lakosság fele. Žižek a kapitalizmus három szakaszáról be-
szél a The Ticklish Subject-ben:

a.) Kezdetben volt (ideálisan, persze) egy nemzetállam 
korlátozásán belüli kapitalizmus és az ezt kiegészítő nem-
zetállamok között i cserekereskedelem.

b.) Ami következett , az a gyarmatosító viszony, 
amelyben a gyarmatosító ország alárendeli és kizsákmá-
nyolja gazdasági, kulturális és politikai téren a gyarmato-
sított  országot.

c.) E folyamat végső mozzanata a gyarmatosítás 
paradoxona, amelyben csak gyarmatok vannak, nincse-
nek gyarmatosító országok. A gyarmatosító hatalom többé 
nem egy nemzetállam, hanem a globális cég maga. Ennek 
a globális kapitalizmusnak az ideális ideológiaformája a 
multikulturalizmus, az az att itűd, ami egyféle üres, globá-
lis pozícióból úgy kezeli az összes/bármelyik, helyi/lokális 
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kultúrát, mint ahogyan gyarmatosító bánik a gyarmato-
sított  néppel, mint helyiekkel/bennszülött ekkel, akiknek 
többlétét gondosan tanulmányozni kell és tisztelni.

Žižek azt állítja, hogy a hagyományos imperialista 
gyarmatosítás és a globális kapitalista ön-gyarmatosítás 
között i viszony ugyanaz, mint a nyugati kulturális impe-
rializmus és a multikulturalizmus között i viszony. Ahogy 
a globális kapitalizmus maga után vonja a kolonizáció 
paradoxonát a gyarmatosító nemzet-állam metropolis nél-
kül, úgy a multikulturalizmus maga után vonja a leeresz-
kedő (patronaizing) eurocentrikus távolságot és/vagy tisz-
teletet a helyi kultúrák iránt saját partikuláris kultúrában 
való gyökerezett ség nélkül. Más szavakkal, a multikultu-
ralizmus egy le-/megtagadott , introvertált önreferenciális 
rasszista forma, Žižek szerint, egy ’távolsági rasszizmus’ 
– tiszteli a Másik identitását, úgy fogván fel a Másikat, 
mint egy önbezárkózó ’autentikus’ közösség, amihez ké-
pest a multikulturalista távolságot tart saját privilegizált 
egyetemes pozíciójának köszönhetően. A multikulturaliz-
mus olyan rasszizmus, mely kiüríti saját pozícióját min-
den pozitív tartalomtól (a multikulturalista nem egy direkt 
rasszista, nem állítja szembe a Másikkal saját kultúrájának 
partikuláris értékeit). Annak ellenére úgy őrzi pozícióját, 
mint az egyetemesség privilegizált, üres pontját, ahonnan 
valaki képes arra, hogy értékeljen és leértékeljen más par-
tikuláris kulturális sajátosságokat – a másik specifi kussá-
gának multikulturalista tisztelete a saját felsőbbrendűség 
érvényesítésének formája. 

A sokféle: etnikai, szexuális és más identitások ér-
vényesítéséért való harc mindig egy láthatatlan és elfe-
lejtett  sorompóval szemben ment végbe. A globális ka-
pitalista rendszer képes volt arra, hogy inkorporálja az 
identitások posztmodern politikájának nyereségeit addig 



258

Kerekes Erzsébet 

a kiterjedésig, ameddig nem zavarták a Tőke sima/nyugodt 
körforgását. Abban a pillanatban, mikor néhány politikai 
intervenció komoly veszélyt állít ezzel kapcsolatosan, ki-
rekesztő intézkedések kidolgozott  csomagja hatástalanítja. 

A globális kapitalizmus vezérszereplői olykor „kegyet 
gyakorolnak”, és nagyvonalúan támogatják az – amúgy sok 
szempontból valóban tisztességes és elismerést érdemlő – 
emberbaráti kampányokat, például az Orvosok Határok 
Nélkül nevű szervezet tevékenységét, a Greenpeace meg-
mozdulásait, a legkülönbözőbb feminista és antirasszista 
megmozdulásokat. Ezekre az alternatív és emberjogi szer-
vezetekre leginkább akkor fi gyel a média, ha látványele-
mekben gazdag megmozdulásokat produkálnak, és csak 
alig észrevehető változásokat idéznek elő. Žižek nem azt 
állítja, hogy mindig és feltétlenül értelmetlen vállalkozás 
kiállni az elnyomott  kisebbségekért. Csak hogy meg kell kü-
lönböztetnünk a „kritikai multikulturalizmust” és a „korporatív 
multikulturalizmust”. Nem vitás: léteznek olyan autentikus 
társadalmi mozgalmak, amelyek a kizsákmányolás ellen 
küzdenek – például a mexikói mezőgazdasági munká-
sok szakszervezete. Ezzel szemben az a kockázatmentes, 
„hétvégi” multikulturalizmus, amely az utóbbi évtizedekben 
eluralta Amerika értelmiségi és akadémiai köreit, úgyszól-
ván nem rendelkezik kritikai erővel. 

Žižek úgy látja, hogy minél jobban globalizálódik a 
világgazdaság, a szociális apartheid annál jobban fog fo-
kozódni. Ő olyan világot vizionál, amelyben egyre többen 
fognak bádogviskókban, nyomortelepeken élni, míg a 
szupergazdagoknál fog összpontosulni a jövedelmek jelen-
tős része. Žižek a Der Spiegel-interjúban14 2016 tavaszán azt 
is kijelentett e, hogy ez a gazdasági válság elkerülhetetlenül 

14  htt p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-132327446.html. 2015.03.14.
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politikai válsággá fog átalakulni – ami főleg, minket, euró-
paiakat fog érinteni. Mit kell/lehet cselekednünk ebben a 
szituációban? Žižek időt kér a helyzet alapos elemzéséhez, 
hogy megteremtse egy valóban korszerű és hatékony anti-
kapitalista stratégia elméleti kereteit (mielőtt  cselekszünk 
meg kell tanulnunk gondolkodni és elemezni).15

2. kiegészítés: Visszatérünk most a fundamentalizmus 
és a posztmodern multkulturalizmus viszonyára. Žižek 
észreveszi, hogy egyfelől beszélni szoktak az ún. fun-
damentalizmusról, melynek alapképlete a saját csoport 
identitásának erősítése az azt veszélyeztető másik kizá-
rásának gyakorlatával: Franciaország a francia identitást 
erősíti (az algériai bevándorlókkal szemben), Amerika az 
amerikai identitást a spanyol bevándorlókkal szemben, 
Szlovénia a szlovént a déliek túlzott  jelenléte ellen, akik 
az ex-Jugoszláv Köztársaságból migrálnak. Másfelől be-
szélnek posztmodern multikulturális identitáspolitiká-
ról, melynek célja a ’hybrid’ életmódcsoportok toleráns 
együtt egzisztálása. Ezek végtelen alcsoportra oszlanak 
(spanyol nők, fekete homoszexuálisok, fehér AIDS-es fér-
fi ak, leszbikus anyák stb.). Ezek az egyre szaporodó cso-
portok és alcsoportok hibrid és folyékony identitásukban 
(mindenik hangsúlyozva ugyanakkor saját különlegessé-
gének elismerési igényét), csak a kapitalista globalizáció 
hátt erével képzelhető/gondolható el. Éppen a kapitalista 
globalizáció befolyásolja etnikai vagy más formájú cso-
port-összetartozási érzéküket: az egyetlen kapocs, amely 
összeköti ezt a sokféle csoportot, az a Tőke láncszeme 

15  Lásd még Slavoj Žižek: Living in the End Times. Verso, London, 
2010, /Hogyan éljünk az apokalipszis idején? című. könyve öt fejezet-
ben mutatja be az apokalipszishez vezető, hanyatló kapitalizmust. 
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maga, mely mindig készen áll kielégíteni bármely csoport 
és alcsoport igényeit (pl. melegek turizmusa, spanyol 
zene stb.). A fundamentalizmus és a posztmodern plu-
rális identitáspolitika szembeállítása végső soron hamis, 
Žižek szerint: egy multikulturalista könnyen vonzónak 
találhatja a legfundamentalistább etnikai identitást, de 
csak annyiban, amennyiben az a feltételezett en auten-
tikus Másik identitása (pl. bennszülött  amerikai törzsi 
identitás); egy fundamentalista csoport pedig könnyen 
átveheti, társas működésben, az identitáspolitikák poszt-
modern stratégiáját, úgy mutatván be magát, mint egy 
a veszélyeztetett  kisebbségek közül, egyszerűen azért, 
hogy fenntartsa sajátos életmódját és kulturális identitá-
sát. Az elválasztó vonal tehát pusztán formális, a megfi -
gyelő perspektívájától függ, aki a csoportidentitás fenn-
maradásának mozgalmát fi gyeli.16

Zárszóként

Zárszóként elmondhatjuk, hogy Žižek módszere paral-
laktikus eljárás. A parallaxis a fi zikából kölcsönzött  mű-
szó, amely azt jelenti, hogy egy adott  tárgy a megfi gyelő 
elmozdulása következtében hirtelen megváltozik, mintegy 
másik tárggyá alakul. A pszichológia is ismeri a jelenséget 
(Egy bizonyos távolságon kívül úgy látjuk, hogy ami a lá-
tóterünkbe került, egy nyúl. Majd pár lépést előrelépünk, 
s kiderül, mégis inkább kacsa van előtt ünk). Žižek is folya-
matosan arra készteti az olvasóját, hogy változtasson a po-
zícióján, s próbálja új nézőpontból értelmezni a dolgokat. 

16  Žižek: The Ticklish Subject…, id. kiad., 210.
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(Kulturális) sokféleség és egyezkedés

Egy aktualitás fi lozófi ai víziója

Lurcza Zsuzsanna

Az elmúlt évtizedek nyomán mélyreható változások alakultak 
ki a (geo)politika, a társadalom, a technológia és a kommuni-
káció közegében. Geopolitikai vonatkozásban Európa új kons-
tellációja – karöltve a globalizáció, valamint a menekültválság, 
a mobilitás és a migráció új ritmusával – a kulturális, vallási, 
nemzeti, etnikai és szemléletbeli sokféleségek etikai, politikai, 
gazdasági és jogi találkozási felületeit, ugyanakkor kooperá-
ciós vonatkozásait új értelem-összefüggésbe állítja. A társa-
dalom vonatkozásában lényeges fordulatot hozott  a posztin-
dusztriális társadalmat „meghaladó” információs társadalom, 
a hálózati és virtuális társadalom kialakulása. A technológiai 
fejlődések, a számítógép- és információs-forradalom, valamint 
a kommunikáció ritmusának felgyorsulása és szüntelen kor-
szerűsödése nyomán a társadalmi együtt élés új formái kör-
vonalazódnak. Mindezek a folyamatok oda vezetnek, hogy 
a (kulturális) sokféleségek és azok egyezkedési lehetőségei 
centrális helyet kapnak korunk intellektuális áramlataiban, 
az etika, a politika, a jog, a gazdaság és a humántudományok 
diskurzusaiban, ugyanakkor az 1980-as évektől nemzetközi 
és globális vonatkozásban egyaránt. A kulturális sokféleség 
tematikájában zajló radikalizálódó diskurzusok jelzik, hogy 
e kérdéskör mindinkább aktuális és domináns kutatási terü-
letnek számít, ugyanakkor lényeges etikai és politikai kihívást 
állít elénk.
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A kortárs politika közegében a különbözőségek egyezkedé-
sének és együtt élésének tekintetében egy bináris oppozíció 
érvényesül: egyrészt ott  áll az elvi egyenlőség, a kulturális 
elismerés és a politikai korrektség formális retorikája, a he-
terogén, hibrid és multikulturális, pluralista Európa és nyu-
gati kultúrkör idillikus víziója. Másrészt ott  állnak a több-
ségi-kisebbségi problematikus viszonyulások, az (érdek)
különbözőségekből adódó konfl iktusok, a kapitális gazda-
sági „neo-kolonizáció”, továbbá a radikalizálódott  mobili-
tás, migráció és a széthullott  közel-keleti és afrikai államok 
nyomán jelentkező menekültválság helyzete. Sokasodnak a 
szélsőséges pártok, az idegenellenes, a bevándorlásellenes, 
menekültellenes, iszlámellenes csoportosulások, nő a társa-
dalmi kirekesztett ség és a diszkrimináció jelensége. Mind-
ezek az események elkerülhetetlenné teszik a kortárs etikai-
politikai fogalmak és jogi praxisok elemzését, szemben a 
polarizált, ellenségképző politikával.

I. Az egyezkedések diskurzusbeli kontextusai

„A diskurzusokat megszakított  (discontinu), egymást 
keresztező, néha egymást erősítő, máskor egymásról 

nem tudó és kölcsönösen kizáró gyakorlatként kell 
kezelnünk. […] A diskurzust olyan erőszakként kell 

felfognunk, amit a dolgokon követünk el, mint valami 
általunk a dolgokra erőszakolt gyakorlatot.”

(M. Foucault)1

A kulturális és más alapokon szerveződő különbözőségek 
(mint vallási, nemzeti, etnikai, nyelvi és szemléletbeli) kö-

1  Michel Foucault: A diskurzus rendje. Holmi. 1991. július, 881.
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zött i békés együtt élés és együtt működés kérdésköre a má-
sodik világháború óta a humán- és a társadalomtudomá-
nyok, illetve a politikai és jogi diskurzusok alapvető kutatási 
területének számít. Az elmúlt évtizedek nyomán olyan el-
méletek fogalmazódnak meg, mint a multikulturalitás, 
az interkulturalitás, a hibriditás és a kulturális sokféleség 
elméletei. Első látásra mindezek az elméletek, illetve ezek 
különféle értelmezései és szerteágazó kutatási területei fel-
számolni látszanak, avagy készülnek az etnocentrizmus, az 
eurocentrizmus és az ún. Nyugat-centrizmus képével, a „fe-
hérnek levés” etnocentrikus beállítódásával, a „Weißsein als 
Organisationsprinzip”2 politikai praxisainak univerzalitás-
igényt támasztó normaalkotásával, avagy a Másikhoz való 
viszony mint kolonialitás3 gyakorlatával. A fenti elméletek 
azonban egy lényeges belső ellentmondást hordoznak ma-
gukban, mégpedig azt, hogy azok alapvetően ugyancsak a 
nyugati kultúrkör fi lozófi áiként értelmezhetőek, szintén egy 
bárhogyan is értett  Nyugat(ok) önrefl exiói és önmeghaladá-
si kísérletei, így a nyugati kultúrkörön kívüli társadalmak 
kevésébe, szelektíven vagy gyakran egyáltalán nem kapnak 
nyilvánosságot. Ebben az értelemben az etnocentrizmus kriti-
kája maga etnocentrikus, így a fenti elméletek gyakran egyfajta 
etnocentrikus és xenofób fi lozófi aként, avagy etnocentrikus és xe-
nofób fi lozófi a-kritikaként és kultúrkritikaként is értelmezhetőek.

A (kulturális) különbözőségek találkozási felületeinek 
olyan aktusai, mint a kommunikáció, a konszenzus és a 

2  A kifejezést Eske Wollrad használja a Der Weißheit letz ter Schluss 
– zur Dekonstruktion von „Weißsein“. in: Polylog Zeitschrift für 
Interkulturelles Philosophie. 2001: 8. Hybridität. 8.

3  Fathi Triki: Demokratische Ethik und Politik im Islam. Arabische 
Studien über transkulturellen Philosophie des Zusammenlebens. 
Velbrück Wissenschaft Verlag Weilerswist, 2011, 188.
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kooperáció – amelyek az analitikus fi lozófi a fogalmaiként 
ragadhatóak meg és normatív igényeket támasztanak, 
szemben az egyezkedéssel, J. Derrida negotiation kifejezé-
sével – kitüntetett  helyet foglalnak el, defi niálódnak és 
operacionalizálódnak a társadalom- és a humántudomá-
nyok területén. Számos koncepció és modell került kidol-
gozásra, amelyek normatív elvárásokat körvonalaztak, 
ugyanakkor egyfajta univerzális „minimál-morál” vagy 
„minimál-konszenzus” beazonosítására is törekvések szü-
lett ek. Az 1980-as évektől kulcsfontosságú témává válik a 
kulturális sokféleség kérdése, nemcsak nemzetközi, hanem 
globális vonatkozásban egyaránt. Ennek néhány fonto-
sabb dokumentuma: a Régiók Bizott sága Kultúra és kul-
turális sokféleség és ezek jelentősége Európa jövőjében (1998), 
G8 Okinawa Közlemény (2000), Európa Tanács Nyilatkozat 
a kulturális sokféleségről (2000), Európai Unió Alapjogi Char-
ta 22-es cikk, UNESCO Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális 
Sokszínűségről és annak Cselekvési Terve (2001), az Európai 
Bizott ság Nemzetközi Egyezmény megalkotása a kulturális 
sokféleségért (2003), UNESCO Egyezmény a Kulturális Kife-
jezések Sokszínűségének Védelméről és Előmozdításáról (2005), 
Montréali Nyilatkozat (2007). A közel sem új keletű kérdés 
viszont az, hogy számot vetve a sokféleségek létjogosult-
ságával, mennyiben általánosíthatóak, defi niálhatóak vagy 
léptethetőek univerzálisan érvénybe e nyugti kultúrkör-
ben fogant felfogások, modellek és praxisok?

A kulturális sokféleség kérdéskörén túl, lényeges dis-
kurzussá, fi lozófi ai irányzatt á (Menschenrechtsphilosophie) 
válik az ugyancsak a nyugati kultúrkörben fogant, egy 
ún. globális igazságosságot érvényesíteni kívánó Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatának kérdésköre, ugyanakkor 
annak összeegyeztethetősége más kultúrkörből szárma-
zó, ugyancsak univerzalitás-igényt támasztó emberjogi 
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felfogásokkal, pl. a pánarab és a pániszlám szervezetek 
által megfogalmazott  törekvésekkel és dokumentumok-
kal. A pánarab és a pániszlám kultúrkör lényeges doku-
mentumai a kulturális sokféleségről az ISECO Déclaration 
islamique sur la diversité culturelle (Algéria 2004) és az 
ARADESC Déclaration de Rabat sur les droits culturels au 
Maghreb et en Egypte (Rabat 2008), valamint ratifi kált doku-
mentumok az Erklärung über Menschenrechte im Islam,4 va-
lamint a 2004-ben Tunéziában tartott , az Arab Liga csúcs-
találkozóján elfogadott , 2008-ban életbeléptetett  Arabische 
Charta der Menschenrechte.5 De folytathatnánk a sort az 
afrikai emberjogi chartákkal, mint az Afrikanische Charta 
der Rechte des Menschen und der Völker (Nairobi 1981, az 
Organisation für Afrikanische Einheit keretében) vagy a szá-
mos ázsiai nyilatkozatt al, pl. az Ázsiai államok képviselői 
által elfogadott  nyilatkozat az emberi jogokról szóló Bécsi 

4  Az Organisation der Islamischen Konferenz által 1990-ben elfogadott  
szöveg már korábbi egyeztetések eredmény, hiszen már a Ta’if 
csúcstalálkozón 1981-ben egyeztetések folytak a dokumentum 
tartalmáról. Lásd erről bővebben: Mongi Serbagi: Die kulturellen 
Rechte in den islamisch-arabischen Menschenrechtserklärungen. 
in: Sarhan Dhouib (Hg.): Kultur, Identität und Menschenrechte 
és Maurice Borrmans: La Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 et les Déclaratons des droits de l‘homme dans 
l’Islam. Islamochristiana. 1998: 24.

Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam. in: 
(Hg.): Bundeszentrale für politische Bildung: Menschenrechte. 
Dokumente und Deklarationen. Becker, Bonn/Berlin, 2004, 562–567.

5  Arabische Charta der Menschenrechte. in: Bundeszentrale 
für politische Bildung (Hg.): Menschenrechte. Dokumente und 
Deklarationen. Becker, Bonn/Berlin, 1994, 568–574.

Az átdolgozott  Charta szövege a következő linken olvasható: 
Arab Charter on Human Rights: htt p://www.jus.uio.no/english/
services/library/treaties/02/2-oI/arab-human-rights-revised.xml
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Világkonferencián (Bangkok 1993). Hogyan viszonyulnak 
egymáshoz az univerzalitás-igényt támasztó diskurzusok 
és politikai-jogi praxisok? Hogy mennyiben lehet „hiteles” 
a saját értékeket univerzáló trendek lehetőség, illetve, hogy 
hogyan harmonizálhatóak össze a különböző emberjogi 
megközelítések, az számos vita tárgyát képezi.

Kant transzkulturális ahistorikus Én-je és békeelmé-
lete óta, illetve a 20. század második felétől kezdődően, 
a nyilvános diskurzusokat lényegesen meghatározó te-
matikának számít a globális igazságosság kérdésköre, 
egy kozmopolita alkotmány lehetősége, egy világállam 
és egy szuperközösség6 elképzelése, csakúgy, mint a vita 
a kozmopoliták és a partikularisták, a liberalisták és a 
kommunitaristák, az univerzalisták és a kutúrpluralisták 
között . Habermas univerzálpragmatikája alapján az Em-
beri Jogok Egyetemes Nyilatkozata, csakúgy, mint a nemzet-
közi jog konstitucionalizálása („Konstitutionalisierung 
des Völkerrechts”,7 „Verstaatlichung der internationalen 
Beziehungen”),8 nem más, mint egy eljövendő világ társa-
dalom alapja.9 Rawls a liberális igazságfelfogásokból kiin-
dulva ugyancsak hangsúlyozza az emberi jogokat, mint a 

6  Lásd például Richard Rorty: Kozmopolitizmus emancipáció nél-
kül. in: Bujalos István (szerk.): A posztmodern állapot. Jürgen Haber-
mas, Jean-François Lyotard, Richard Rorty tanulmányai. Századvég 
Kiadó, Budapest, 1993, 268−291.

7  Jürgen Habermas: Hat die Konstitutionalisierung des Völkerrechts 
noch eine Chance? Politische verfasste Weltgesellschaft vs. 
Weltrepublik. in: Christoph Broszies – Henning Hahn (Hg.): Globale 
Gerechtigkeit. Schlüsseltexte zur Debatt e zwischen Partikularismus 
und Kosmopolitismus. 373–404; 382.

8  Uo. 396.
9  Jürgen Habermas: Zur Verfassung Europas. Ein Essay. Suhrkamp 

Verlag, Berlin, 2011, 11.
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nemzetközi jog alkotóelemét („den Menschenrechten als 
Bestendteil eines vernünftiges Völkerrechts”),10 azonban 
Habermasszal ellentétben Rawls nem tételezi azt, hogy 
a nemzetközi jognak egy világállamhoz (Weltstaat),11 
avagy egy politikailag konstituált világtársadalomhoz 
kellene vezetnie, osztva Kant véleményét, miszerint egy 
világállam despotizmushoz vezet.

Rawls nagyhatású liberális elmélete abból in-
dul ki, hogy „es viele einander wiederstreitende und 
inkommensurable Lehren über das Gute gibt, von 
denen jede mit der uneingeschränkten Rationalität 
menschlicher Personen vereinbar ist“.12 A méltányos-
ságként értett  igazságosság célja, „den Kernbereich eines 
übergreifenden Konsenses zu bestimmen“,13 „einen 
Konsens, der alle die widerstreitenden philosophischen 
und religiösen Lehren einschließt“.14 Habermas kom-
munikatív cselekvéselméletében, – „sikeresen” beazo-
nosítva a diskurzusok idealizált előfeltételeit – ugyan-
csak egy konszenzusorientált kommunikáció, egy 
egyként felfogott  konszenzus felé tendál. Habermasnál 
a diskurzus egy „metakommunikatives Gespräch“,15 
mely elkerülhetetlenül semlegesít és univerzalizál, 
voltaképpen éppen kizárva ezzel a heterogenitást, az 

10  John Rawls: Das Völkerrecht. in: Globale Gerechtigkeit. 55–104, 57.
11  Rawls: i. m., 69.
12  John Rawls: Gerechtigkeit als Fairneß: politisch und nicht 

metaphysisch. in: Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätz e 
1978–1989, 288.

13  Uo. 286.
14  Uo. 258.
15  Jürgen Habermas: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1983, 76.
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„argumentative Chancengleichheit“, „Austauschbarkeit 
der Dialogrollen“ és a „Zwang des besseren Arguments“ 
hangoztatásának ellenére, hiszen egy metadiskurzusban 
elkerülhető lehet-e az, hogy egyik diskurzus se domi-
náljon, hátt érbe ne szoruljon, ahol az egységes, semle-
ges, univerzális fogalomalkotás és fogalomhasználat 
ugyancsak problémás.

A 60-as évektől kezdődően a francia fi lozófi ában 
megfogalmazódó posztmodern, posztstrukturalista és 
dekonstruktív diskurzusok ellentmondani látszanak 
az univerzáló és normatív felfogásoknak. Lyotard dis-
kurzusa alapján konszenzus nem lehetséges – kiindulva 
Witt genstein nyelvjáték-elméletéből, a nyelvjátékok és 
az igazságok heterogenitásából – minden nyelvjáték au-
tonóm, ezért egy átfedő konszenzus voltaképpen elkép-
zelhetetlen. A francia fi lozófi a diskurzusainak égiszében 
diff erenciáltan radikalizálódnak a különb(öző)ség, a hata-
lom és az igazságosság, a politika és az etika összefüggé-
sei, és kritikák fogalmazódnak meg a liberális demokrá-
cia, a nyugati etno- és eurocentrizmus irányába, valamint 
a hatalom irányába (Foucault nyomán a 70-években a 
nők, börtönlakók, katonák, kórházi betegek, homosze-
xuálisok és bevándorlók vonatkozásában),16 illetve szá-
mos diskurzus afelé tendál, hogy a társadalmi együtt -
élés ideális és kooperatív igazságosságának vízióját a 
domináns kultúrák/hatalmak árnyékolják be (Derrida, 
Baudrillard, Lyotard, Foucault). Kritikák fogalmazód-
nak meg továbbá a metafi zikai hierarchikus tradíció 

16  Michel Foucault: Gespräch zwischen Michel Foucault und Gilles 
Deleuze. Die Intellektuellen und die Macht. in: Michel Foucault: 
Von der Subversion des Wissens. Frankfurt am Main, Berlin, Wien, 
Ullstein Verlag, 1978, 136.
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fogalomalkotásának irányába egyaránt. Azonban min-
denfajta retorika – csakúgy, mint a retorikák dekonst-
rukciójának retorikája – délibábként lebeg előtt ünk, 
éppúgy, mint az illúzió, egy, a hierarchikusan szerve-
ződő „sokaságok egységnek” helyét átvenni készülő, a 
különbözőségek produktivitására alapozott  egyezkedés 
lehetősége. A „megértés kultúrájának” és a „bizalom 
kultúrájának” illuzórikus képe és retorikája mindinkább 
a bizalmatlanság és az idegenfóbia hauntológiájába lát-
szik torkollani. Általános jelenségként megfi gyelhető a 
nemzetközi kapcsolatokat meghatározó kölcsönös bi-
zalomvesztés, csakúgy, mint az erősödő bizalomdefi -
cit Európa új konstellációjával szemben, az (új) (hideg)
háborús hangulat, a szélsőséges radikalizálódás versus 
a széthulló államok és a szélsőséges szegénység követ-
keztében megjelenő menekültáradat és posztmodern 
népvándorlás. Mindezek nyomán kevésbé beszélhetünk 
a (kulturális) különbözőségek dialógusáról, mint inkább 
a különbözőségek találkozásairól, amelyet a vendégsze-
retet és az idegengyűlölet vagy idegen-fóbia, csakúgy, 
mint az ellenségeskedés, a kihasználás (Verbrauch) és a 
pusztítás (Zerstörung) iránti vágy jellemez.17

A (kulturális) különbözőségek és partikularitá-
sok együtt élésének tekintetében alapvető szempont az, 
hogy a kortárs politikai és fi lozófi ai gondolkodás, ösz-
szességében az ún. nyugati szemléletmód(ok) mennyi-
re képes(ek), képes(ek)-e valójában nyitott nak lenni? 
Mennyire kap hangot az uralkodó diskurzusokat el-
lensúlyozni, illetve gyengíteni képes „ellendiskurzus”, 
avagy helyesbítve és leépítve ezen szerencsétlen oppo-
zíciót: mennyire képes a fi lozófi ai gondolkodás ténylegesen 

17  Triki: i. m.,194.
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nyitott nak lenni a különbözőségekkel való együtt gondol-
kodásra? – ahogyan a kortárs tunéziai fi lozófus, Fathi 
Triki szorgalmazza a „nyitott  fi lozófi a” gondolatát és az 
együtt élés fi lozófi áját.

A kortárs összefüggésben, úgy tűnik, hogy az 
etnocentrikus és hierarchikus politikai diskurzusokat 
mindössze pl. egy a sartre-i értelemben vett  fi lozófi ai 
engagement-hoz való visszanyúlás, egy új társadalmi 
engagement képes ellensúlyozni, mint a különböző han-
gokat hallhatóvá tenni kívánó engagement. Egy másik 
diskurzus alapján, Foucault-nál, egy, a politikai-ha-
talmi technikák elemzésére fókuszáló, új engagement, 
új társadalmi aktivizálódás körvonalazódik. Ebben 
a szellemiségben bocsátja előre Foucault a parrhesia 
problematizálásakor, hogy a „parrhesia ist eine verbale 
Tätigkeit, bei der der Sprecher seine persönliche 
Beziehung zur Wahrheit ausdrückt und sein Leben aufs 
Spiel setz t, weil er das Wahrsprechen als eine Pfl icht 
erkennt, um anderen Menschen (so wie sich selber) zu 
helfen oder sie zu verbesseren”.18 Szintén egy másik 
diskurzus nyomán körvonalazódik Lyotard védekező 
praxisa, a témoigner pratique défensive, mint egyfajta al-
ternatíva az univerzális normaalkotásara, amely nem 
egy egységes társadalmi normarendszer megalkotását 
célozza meg, hanem az igazságtalanságok feltérképezé-
sére hivatott .19

18  Michel Foucault: Diskurse und Wahrheit: die Problematisierung 
der Parrhesia. Berkeley-Vorlesungen, 1983, Merve Verlag Berlin, 
1996, 19.

19  Jean-Francois Lyotard: Moralités postmodernes. Galilée, Paris, 1993, 66. 
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II. A diskurzusok kor(nélküli)szellem-kontextus

A 20. század diskurzusai, azok konfrontációi, külön-
bözőségei, ellentmondásai, hasonlóságai körvonalaz-
nak egy korszellemet, voltaképpen egy kornélküli kor 
szellemét. Ez a kornélküli kor, ez az idő nélküli idő, ez 
az önmagát tagadó, de ugyanakkor affi  rmáló, önmagát 
meghaladni képtelen, de ugyanakkor önmagát szünte-
len poszt-okban meghaladó horror a visszakísértések és 
az ismétlések horrora, valamint a vágy horrora, ahogy 
azt a fogyasztói társadalom árufétise is kifejezi. McHale 
hangsúlyozza, hogy a posztmodern voltaképpen egy 
konstrukció, amely a kortárs Európa és Észak-Ameri-
kai társadalmainak szimptómája,20 vagyis a posztmo-
dernnek különböző jelenségei és egymással konkuráló 
konstrukciói érvényesülnek.21 A posztmodern kifejezés 
használatakor itt , mint egy komplex, több irányba bur-
jánszerűen szerteágazó, önellentmondó (volátképpen 
ön-nélküli), egy hauntológikus, visszakísértő „logiká-
ra“ (a modern visszakísértése a posztmodernben vagy 
poszt-posztModernben, a modernkori törekvések „új” 
formában való visszakísértése) alapozó jelenségként 
tekintünk. Olyan jelenségről van itt  szó, ahol maga 
a jelenség jelenléte felülíródik, hiszen a Poszt(poszt)
Modern hauntológiájában a modern maga visszakí-
sért, (ön)magát kritizálja, (ön)magában „véget ér”, (ön)

20  Brian McHale: Constructing Postmodernism. Routledge, London–
New York, 1992.

21  Itt  nyilván nem áll módunkban a posztmodern mint kor/társadalmi 
jelenség/diskurzus/ideológia/stílus/problematika/weltanschauung/
relatív homogén értékrendszer/szociológiai-politikai-történeti kon-
textus/szocio-lingvisztikai szituáció átfogó tárgyalása.
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magát rehabilitálja, affi  rmálja, fokozza, egy a derridai 
Iterabilität értelmében (ön)magát ismétli, újjászületik, 
(ön)magát meghaladja, mássá válik, de ugyanakkor be-
teljesületlen horror, és meghaladhatatlan poszt-okban 
radikalizálódó kifulladások sorozata. A poszt(Modern) 
vagy poszt-poszt(Modern) a radikalizálódások kora, 
a határtalan és ismétlődő kifulladások kora. Egyes né-
zetek szerint a posztmodern pszeudo-fogalomként,22 
de Man szerint tautologikus fogalomként, ugyanakkor 
korszaknélküli korszakként, idő nélküli időként is értel-
mezhető. A (poszt)modern „után”-ja,23 a szubsztancia 
nélküli és jelenlét nélküli „után“-ok kora és fi lozófi ája, 
a poszteritás kora („Epoche der Posterität”),24 a megha-
ladási versenyek kora, ahol a „poszt” általi tagadásában 
újra affi  rmálódik a modernizmus, ami azonban már 
mégsem teljesen modernizmus, és ebben az értelemben 
válik igazán posztmodernné.

A posztmodern mögött  álló számott evő események 
és jelenségek az orosz forradalom, a romantika, az eu-
rópai forradalmak, a fasizmus összeomlása, a világhá-
ború utáni időszak politikai törekvései, a hegeli dialek-
tikakritika, a marxizmus-leninizmus hitelvesztése és 

22  Mladen Kozomara: Kriza opstih mesta: Moderna i Postmoderna. 
in: Postmoderna. Nova apoha ili zabluda. Zagreb Biblioteka, Naprijed, 
1988, 71.

23  Lásd pl. Odo Marquard: Nach der Postmoderne. Bemerkungen 
über Futurisierung des Antimodernismus und die Usance 
Modernität. in: Peter Koslowski – Robert Spaemann – Reinhard 
Low (eds.): Moderne oder Postmoderne? Weinheim, 1986, 45–54.

24  Wilhelm Schmid: Auf der Suche nach einer anderen Moderne. 
Plädoyer für den Versuch, die Moderne zu modifi zieren. in: And-
reas Steff ens (Hg.): Nach der Postmoderne. Bollmann, Düsseldorf 
und Bensheim, 1992; 55–85; 56.
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megbukása, a Szovjetunió összeomlása, a hidegháború, 
a 60-as évek boomja, a kapitalizmus új fejleményei és a 
posztindusztriális-kapitális társdalom kialakulása. Lé-
nyeges szerepet tudhat magának a válságok és a „vég”-
ek diskurzusa: a történelem vége, mint valami történelem 
a történelem végéről, Baudrillard tézise a nyugati ide-
ológiák végéről, mint egyfajta ideológia az ideológiák 
végéről, Lyotard tézise a 70-es években a nagy elbeszé-
lések végéről, mint egyfajta elbeszélés az elbeszélések 
végéről, csakúgy, mint a számos diskurzus a metafi zika 
végéről és „meghaladásáról”, mint valami metafi zikai 
metafi zika-kritika. Uralkodó jelenség a piacgazdaság lo-
gikájához kötődően a csere, a kicserélhetőség, a helyett e-
síthetőség. Nincsenek „konszenzusképes” értékek – ezt 
fejezi ki Baudrillard megfogalmazásában az „Indiff erenz 
als Austauschbarkeit”. Szociológiai vonatkozásban 
Webernél megjelenik a Fortschritt sgedanke kritikája, va-
lamint egy átfogó diskurzus az Emile Durkheim, Alfred 
Weber, Georg Simmel, Max Horkheimer, Theodor W. 
Adorno és Lukács György nevéhez fűződően az eldo-
logiasodás, az elidegenedés és a kommercializálódás 
jelenségéről, a tudományos-technikai-racionális kalku-
láció kritikájáról.

A posztmodernben a heterogenitás, a partikularizáció, 
a „Polytheismus der Werte“,25 a multiplikáció, a hibriditás, 
a sokféleség, a poliphonie, a pluralizmus, az egységek és 
az azonosságok meghasadása, a fragmentáció, az Én el-
vesztése, az Ent-identifi zierung (de éppen ezzel egy új én-
keresés, az identitás hauntológikusan új konstruálása, 
az identitás reneszánsza, a szubjektum újrafelfedezése, 

25  Max Weber: Soziologie, Universalgeschichtliche Analyse, Politik. 
Kröner, Stutt gart, 1973.
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affi  rmálása és rehabilitálása), az Ent-Kolonisierung (de 
ugyanakkor még a modernből visszakísértő posztmo-
dern vagy piacgazdasági neo-kolonizáció) és a (dez)in-
tegráció kerül előtérbe.

A fragmentálódás ugyancsak megfi gyelhető a fo-
galmiságról való gondolkodás tekintetében. A poszt-
modern így mint nyelvi szituáció is megragadható, 
hiszen meginog a fogalmiság rögzült státusa, gyanúba 
keverednek a viszonylag stabilnak tételezett  fogalmak, 
a fogalmi-szemantikai egység, azonosság és tisztaság. 
Centrális kérdéssé válik a nyelviség tanulmányozásnak 
dekontextualizálása, és a nyelviség mint a fogalomkép-
zés alapjának felfedezése, kiváltképp Saussaure-nál, 
valamint Nietz sche, Heidegger és Derrida vonatkozá-
sában a metafi zika fogalmainak kritikája érvényesül. 
Derrida esetében a fogalom kifejezést a köteg, a jelentést 
pedig az allegória váltja fel, amely éppen arra utal, hogy 
Derrida nem tarja adekvátnak a fogalom egységszem-
pontú, univerzális lényegét. Egy egységes jelentés szét-
töredezésének jele G. Deleuze és F. Guatt ari 70-es évek-
beli rizóma-elmélete,26 amely a fogalmi gondolkodásra 
való alternatívaként is értelmezhető. Vatt imonál az el-
gyengítés (Schwaches Denken) mint az egyértelműség 
elgyengítése27 ugyancsak egyfajta alternatíva a fogalmi 
egységre. Witt gensteinből kiindulva Lyotard nyomán 
alapvető szempont az, hogy melyik nyelvjátékban ala-
kult ki egy fogalom, hiszen „ein Unrecht entsteht, wenn 
man dieselbe Urteilsregel auf verschiedene Diskursarten 

26  Gilles Deleuze – Felix Guatt ari: Tausends Plateaus. Kapitalismus 
und Schizophrenie. Merve Verlag, Berlin, 1993.

27  Gianni Vatt imo: Jenseits vom Subjekt. Nietz sche, Heidegger und die 
Hermeneutik. Passagen Verlag, 2005.
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zugleich anwendet“.28 Alapvető kritikai kérdés, aho-
gyan ezt Rogozinski is megfogalmazza, hogy amennyi-
ben számot vetünk a (nyelvjátékok) pluralitásával, ak-
kor „wie kann man eine »Gerechtigkeit der Vielheiten« 
(»justice des multiplicitls«) ohne eine »Vielheit der 
Gerechtigkeit« denken“?29 Witt genstein nyelvelmélete 
nyomán Lyotard, valamint Baudrillard, Derrida, Fou-
cault egyaránt diff erenciáltan, különböző kritikai, illetve 
dekonstruktív indítt atással élnek egy az ún. Nyugat(ok) 
által kiszorított  diskurzusmódokra vonatkozóan, legyen 
az etnika, nyelvi vallási, kisebbségek, szubkultúrák dis-
kurzusa, és a 80-as évektől a fi gyelmet a nyelvjátékok 
összeegyezhetetlenségére (Witt genstein, Lyotard), a tár-
sadalmi érdekek és értékek heterogenitására irányítják 
(Lyotard posztmodern elmélete).

Politikai vonatkozásban szintén nyomon követhe-
tő a diff erenciálódás: a társadalmi kérdések diff eren-
ciálódása, a nemzetek, etnikai csoportok, geopolitikai 
konstellációk diff erenciálódása. Különböző divizionális, 
decentralizáló, egységet dekonstruáló, autonómiai, geo-
politikai de- és restrukturálódási igények jelentkeznek, 
és felerősödnek a homogenitástól el-különböződő cso-
portok függetlenedésének igényei. Radikalizálódnak az 
autonóm, független szerveződésre és önrendelkezésre, 
illetve a kisebbségi jogokra vonatkozó igények, pél-
dául a nemzetállamok területén húzódó kisebbségek, 
az államnélküli nemzetiségek, valamint az emigráns 

28  Gebhardt Warmer – Klaus Gloy: Lyotard: Darstellung und Kritik 
seines Sprachbegriff s. Aachen: Ein-Fach, 1995, 27.

29  Jacob Rogozinski: Lyotard: le diff érend, la présence. in: Témoigner 
du diff érend. Quand phraser ne se peut. Autor de Jean-Francois Lyo-
tard. Osiris, Paris, 1989, 64.
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csoportok és a más alapokon is szerveződő kisebbsé-
gek önrendelkezési igényei. Egyrészt, megjelenik egy 
erőteljes kritikai hullám a „központosítás”, a „centra-
lizálás”, a gazdasági, tudományos, kulturális, politikai 
„központosítás” ellen, a hierarchizált kultúrakoncepci-
ókkal szemben. Másrészt, megfi gyelhető bizonyos nem-
zeti nyelvek hierarchizált felfogása, az elangolosodás, a 
globaltinizáció,30 a homogenizáció, a neo-kolonizáció, az 
államszövetségek térhódítása és globalizálódó tenden-
ciája, valamint az eldemokratizálódás, mint egy „de-
mokratikus procedúra a demokrácia fi gyelembe vétele 
és tisztelete nélkül”.31 Nyomon követhető a posztModern 
vagy poszt-posztModern modern-jének visszakísértése, 
avagy a posztmodern modernjének tetszhalott sága, a 
„diff erenciált” új egységesítése, az univerzális fogalmi 
meghatározások és defi níciók kidolgozásának, és az erre 
alapozott  egységes praxis életbeléptetésének igénye, 
mindezzel mintegy etnocentrikusan elgyengítve az ér-
tékképzés szabadságára vonatkozó „egyenlőséget”.

A posztmodern jelenség a pluralisztikus, hetero-
gén és hibrid társadalom víziója, ahol új megvilágítás-
ba helyeződnek a társadalmi igazságosság, az emberi-, 
a kulturális, a személyi és a kollektív jogok kérdései. 
Aktualizálódik a kulturális sokféleség, a partikularitás és a 
diverzitás elismerésének szorgalmazása, retorikája, csak-
úgy, mint a partikularitások és a diverzitások elismerése 

30  Vö.Jacques Derrida: Hit és tudás. A „vallás” két forrása a puszta ész 
határain. Brambauer, Pécs, 2006, 50.

31  Jacques Derrida: „Taking Sides for Algeria”. in: Elizabeth Rott enberg 
(ed.): Negotiations: Interventions and Interviews, 1971−2001. Stanford 
University Press, Stanford, 2002, 117−125., 121. – „[…] democratic 
procedures without respecting democracy”.
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érdekében érzett  „felelősség”. Mindezen törekvések a 
nyitott ság, a tolerancia, a pluralizmus álarcában igye-
keznek magukat eladni,32 e mögött  azonban ott  húzódik 
egy hierarchikus, erőteljesen etnocentrista, gazdasági 
agresszió, az állami kultúrák agressziója, egyfajta „ke-
resztény-demokratikus” phallogocentrista33 agresszió. 
A globalizáció mint az univerzális igazságosság érvé-
nyesítésének lehetősége pedig – ahogyan Rainer Forst 
fogalmaz, visszautalva Rawls eredeti állapotára – nem 
lesz más, mint egy „verschleierte Ethnozentrismus”.34 
Sőt, maga a globalizáció etikájának bizonyos indítt a-
tásai naivan arra alapoznak, vagy abból indulnak ki, 
hogy „das es gegenwärtig eine globale Struktur sozialer 
Kooperation gibt”.35 Továbblépve, Foucault diskur-
zusa szerint: „there is no sovereign, founding subject, 
a universal form of subject to be found everywhere”.36 
Derrida alteritás-etikája – számos kulturrelativizmus 
felé tendáló elmélett el egyidejűleg – ugyancsak ki-
mondja, hogy a különbözőségek együtt élésének kérdése 

32  Jacques Derrida: What I Would Have Said. in: Elizabeth Rott enberg 
(ed.): i. m., 117−125; 59. – „The society which was thus formed 
for thirty-six hours remained very open, tolerant, att entive, and 
pluralistic; it exposed itself on occasion, up to a certain point, to 
the risks of improvisation.”

33  Vö. Jacques Derrida: Politics and Friendship. in: Elisabeth 
Rott enberg (ed.): i. m., 147−199; 179.

34  Rainer Forst: Zu einer kritischen Theorie transnationaler 
Gerechtigkeit. in: Christoph Broszies – Henning Hahn (ed.): Ethik 
der Globalisierung. Suhrkamp, Berlin, 2010, 439–465., 443.

35  Uo.
36  Michel Foucault: An Aesthetics of Existence. in: Lawrence D. 

Kritz man (ed.): M. Foucault. Politics Philosophy Culture. Interviews 
and Other Writings 1977–1984. Routledge, London, 1988, 50.
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tekintetében az abszolút heterogenitás eldönthetetlensé-
ge (undecidability) érvényesül.37

A (szélsőséges) partikularistának és pluralistá-
nak tételezett  elméletek és diskurzusok (pl. Lyotard, 
Foucault, Derrida) viszont többek között  Kołakowski 
kritikája szerint indiff erenciába torkollnak,38 így a to-
lerancia helyett  közömbösség érvényesül, ugyanakkor 
egy orientálódási zavar, a közös törekvések hiányának 
követeztében, hiszen a társadalmi kérdések diff erenciá-
lódásával, az értékek és érdekek többpólusúvá válásával 
oda jutunk, hogy nincs egységesen elfogadott  törekvés. 
Ezért nevezi Peter Zima a posztmodernt az indiff erencia 
korának (Ära der Indiff erenz).39 Egy a gadameri herme-
neutikából körvonalazható interkulturális hermeneuti-
ka alapján hasonlóképpen fogalmazódik a kritika a de-
konstrukció ellenében, miszerint egyfajta dekonstruktív 
alteritásetika kívül állni hagyja a Másikat. A derridai 
dekonstrukciót a konstruktív megoldások hiányának 
kritikájával illetik, illetve a (szélsőséges) partikularista 
és kultúrrelativista elméletek tekintetében a közömbös-
ség kritikája is felmerül. Amennyiben hitelt adunk ezek-
nek a kritikáknak – a vita részletei annál árnyaltabbak, 
mint azt itt  témává tehetnénk –, kérdés marad az, hogy 
hogyan lehet kijutni a szélsőséges kultúrrelativizmus és 
a szélsőséges univerzalizmus ugyancsak bináris oppo-

37  Vö. Jacques Derrida: Ethics and Politics Today. in: Elizabeth 
Rott enberg (ed.): i. m., 295−315.

38  Peter V. Zima: Moderne/Postmoderne: Gesellschaft, Philosophie, 
Literatur 2. überarbeitete Aufl age A. Francke, Tübingen und Ba-
sel, 2001, 155.

39  Uo. 44.
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zíciójából? Lényeges szempont viszont az, hogy ez az 
ütközőpont, ne lehetetleníthesse el a pozitív indítt atású, 
bárhogyan is értett  igazságtalanságok ellenében fogana-
tosított  törekvéseket az emberjogi fi lozófi a tekintetében. 
Így újra az válik problémává, hogy hogyan gondolható 
újra maga az erre refl ektáló diskurzus, voltaképpen ez-
zel foglalkozik maga az emberjogi fi lozófi a. Ez a kérdés 
lényegesen meghatározza a kortárs emberjogi fi lozófi a 
arculatát, az emberi jogok mibenlétére vonatkozó felfo-
gásokat. Nevezetesen, az a kérdés, hogy mi legyen az 
emberi jog? Ennek néhány fontosabb irányelvei alap-
ján, az emberi jog pl. M. Walzer elgondolásában mem 
más, mint „Kern einer universellen dünnen Moral”.40 
Egy másik megközelítés alapján az emberi jogok glo-
bális politikai konszenzusként (der globale politische 
Konsenses)41 is felfoghatóak. Egy átfogó politikai kon-
szenzusként értelmezhetőek a nemzetközi jog olyan 
egyezményei, mint például: az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata; a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egy-
ségokmánya; a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya; A menekültek helyzetére 
vonatkozó egyezmény (1951-es menekültügyi egyezmény, 
1951. évi genfi  konvenció), Genocídium-egyezmény stb. – 
ezen nézet képviselője többek között  M. Nussbaum. 
Másik megközelítés szerint, az emberi jogok az nem 
más, mint „Mindestsandard wohlgeordneter politischer 
Institutionen (aller) Völkers”42 (Rawls), ugyanakkor ott  

40  Michael Walzer: Lokale Kritik – Globale Standards. Berlin, 1996, 24.
41  Martha C. Nussbaum: Capabilities and Human Right. Fordham 

Law Review. 2001( 95): 2, 273– 300.
42  John Rawls: Das Völkerrecht. in: Globale Gerechtigkeit.
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a hibrid minimalizmus43 elgondolása, amelyet J. Cohen 
amerikai fi lozófus, M. Ignatieff  akadémikus és T. Nagel 
amerikai fi lozófus is képviselnek. Megemlítendő végül, 
de közel sem utolsósorban S. Benhabib török amerikai 
fi lozófus Arendnek A totalitarizmus gyökerei c. művéhez 
kötődő impozáns gondolata, amely alapján a minima-
lizmus helyett  az emberi jog nem más mint ein „Rechts 
Recht zu haben”.44

Ezalatt  viszont a West és a Rest hierarchikus „kooperá-
ciója” zajlik, ahol a West elsődlegessége és szuperioritása 
érvényesül a Resthez képest, így a sokféleség egy (poszt)
posztModern kommerciális (multi)Kulturalizmusnak is 
tekinthető, globalizáló tendenciájú imperializmusnak, 
neo-kolonizációnak, hauntológikusan új totalizáló mo-
dernnek, ahol a kultúra is a kereskedelmi piackapitaliz-
mus termékévé válik, és mint áru, tőke és ipar jelenik 
meg a „kultúrkapitalizmus”, a „kultúripar”, a kommer-
ciális manipuláció és a tőke technopolitikájának korá-
ban. A multikulturalizmus és a kulturális sokféleségre 
való apellálás mögött  pedig éppen a kulturális domi-
nancia továbbépítése, a neo-kolonizáció és a katonai-
kapitalista hegemónia kiterjesztésének igénye zajlik a 
„»humanitárius« stratégia vagy a »béke fenntartása«”45 

43  Joshua Cohen: Minimalism About Human Rights. The Most We 
Can Hope For? The Journal of Political Philosophy. 2004 (12): 2, 
190–213. Michael Ignatieff : Human Rights as Political Idolatry/
Thomas Nagel: Das Problem globaler Gerechtigkeit. in: Globale 
Gerechtigkeit. 104–146. és Rawls idézett  művei.

44  Seila Benhabib: Gibt es ein Menschenrecht auf Demokratie? 
Jenseits von Interventionspolitik und Gleichgültigkeit. in: Globale 
Gerechtigkeit. 404–439. 

45  Jacques Derrida: Hit és tudás. A „vallás” két forrása a puszta ész ha-
tárain…, id. kiad., 84.
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nevében. Az emberjogi retorikák akciói kontrasztban áll-
ni látszanak a háborús „humanitárius intervenciókkal” 
vagy éppen a humanitárius közömbösséggel. A nemzet-
közi és az „egyetemes jog” érvényesítése mögött  pedig 
alapvetően néhány nemzetállam, illetve államszövetség 
uralma áll, „bizonyos államok hegemóniája alá állított , 
a nemzetközi jog szolgálatába állított  katonai erő”.46 
Ahogyan Fathi Triki megfogalmazza „die Utopie der 
Freiheit, des Fortschritt s und der Humanität, die wir der 
Aufk lärung verdanken wurden regelmäßig militärisch 
und ideologisch durch westlichen Herrschaftskräfte 
»berechtigt«”.47

A poszt-okban kifulladó kortárs összefüggésekben, 
a normatív, etnocentrikus, egy sajátos vallási vagy tör-
ténetiségez kapcsolódó, univerzalitásigényt támasztó 
törekvések, avagy egy a közömbösségnek helyet adó ra-
dikális kultúrrelativizmus összefüggésében, úgy tűnik, 
nem maradt más, mint egy a pl. sartre-i értelemben vett  
fi lozófi ai és politikai, illetve társadalmi engagement-hoz, 
és/vagy egy a foucault-i engagement-hoz való visszanyú-
lás, amely a kortárs politikai problémákat nem kívánja 
passzívan szemlélni, hanem egy protestáló, „magamat 
angajáló” aktivizálódást és egy a politikai-hatalmi tech-
nikák elemzésére fókuszáló dikurzuselemzést sürget, 
ugyanakkor a lyotard-i védekező praxist is felidézi, 
amely az egységes társadalmi normarendszer megalko-
tása helyett  a társadalmi igazságtalanságok feltérképe-
zésére hivatott .

46  Jacques Derrida: Marx kísértetei. Az adósállam, a gyász munkája és az 
új Internacionálé. Ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. 
Jelenkor, Pécs, 1995, 95.

47  Triki: i. m., 189.
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III. Menekültválság és migrációs nyomás

“Die Tatsache, daß der Sprecher etwas 
Gefährliches sagt – etwas anderes als das, was 

die Mehrheit glaubt – ist ein deutlicher Hinweis 
dafür, daß er ein parrhesiastes ist”.

(M. Foucault)48

„Minden társadalomban ellenőrzik, kiválogat-
ják, megnevezik a diskurzus termelését, majd 

a termékeket újra elosztják, mégpedig bizonyos 
számú eljárás szerint, amelyeknek az a szere-
pük, hogy csökkentsék a diskurzus veszélyeit, 

uralmukba kerítsék véletlenszerű megjelenését, 
kiküszöböljék súlyos, fenyegető anyagiságát“.

(M. Foucault)49

“[…] individuals are the vehicles of power […]. 
In fact, it is already one of the prime eff ects 

of power that certain bodies, certain gestures, 
certain discourses, certain desires, comes to be 
identifi ed and constituted as individuals. The 

individual, that is, is not the vis-á-vis of power; 
it is, I believe one of its prime eff ects.”

(M. Foucault)50

A Polyog 2013/30-as számában – melyet a migráció kér-
déskörének szentel – megfogalmazza, hogy „während 

48  Foucault: Diskurse und Wahrheit: die Problematisierung der Parrhesia… 
id. kiad.

49  Foucault: A diskurzus rendje…, id. kiad., 870.
50  Foucault: Two Lectures…, id. kiad., 36.
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Themen wie Multikulturalismus und Kulturrelativismus 
durchaus in der Philosophie diskutiert werden, über 
Migration selbst wenig philosophiert wird”.51 A kortárs 
politikai összefüggésben viszont még inkább aktualizá-
lódik a menekültügy és a migráció kérdése, hiszen a szá-
mos háborús és polgárháborús, valamint a katasztrofális 
biztonsági és humanitárius feltételek nyomán a mene-
dékkérők száma drasztikusan megnőtt . Az viszont, hogy 
mit mond a fi lozófi a, a morálfi lozófi a, a politikafi lozófi a 
és az etika, illetve az ezekhez kötődő intézmények, egye-
temek, oktatók, társaságok e rendkívül időszerű kérdést 
illetően, az kevésbé hallható, így gyakran a tömegmédia 
véleményformáló karaktere érvényesül. Hogy áll a dolog 
a menekültválsággal és a (globális) „igazságossággal”, 
a más kultúrákra nyitott  és dialógusképes Európával? 
Milyen jogi eljárások körvonalazódnak, illetve milyen 
etikai-politikai motivációkat ébresztenek a kialakult ese-
ményeknek?

A fennálló helyzetet kiváltó és elősegítő tényezők 
számbavétele helyett  a diskurzusok nem igazán célrave-
zető binaritása érvényesül: vagy egy instabil alapon álló 
„Willkommenskultur” „integrációja” vagy egyenesen 
az ellenségképzés politikája érvényesül. A menekültvál-
ság – amely az elmúlt évtizedek politikai konstelláció-
jának eredményeként is értelmezhető – „kezelésének“, 
pontosabban szimptómáinak orvoslása tekintetében 
mindinkább polarizálódik a politikai megoldáskeresés 
és a közvélemény egyaránt, ugyanakkor hátt érbe szo-
rul azon tényezők megfogalmazása és szisztematikus 

51  Bianca Boteva-Richter – Nausikaa Schirilla: Polylog Zeitschrift 
für Interkulturelles Philosophie. Polyog. 2013: 30. Migration. 
Einleitung.
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felszámolása, amelyek a kialakult helyzetért felelősek. 
Elsősorban megfi gyelhető a menedékkérők/menekül-
tek/migránsok/bevándorlók (és itt  kezdődik a defi níciós 
probléma, ti. hogy Európa nemzeti politikáiban és köz-
médiáiban hogyan neveződnek meg a menedékkérők, 
számot vetve azzal, hogy a különböző megnevezésekhez 
más-más politikai motivációk és jogi eljárások kötődnek) 
helyzetére vonatkozó bináris beállítódás. Egyrészt ott  a 
naiv és mondhatni ugyancsak etnocentrikus vízió, mi-
szerint az említett  menekültek hosszabb-rövidebb idő 
alatt  a társadalom „integrált“ tagjaivá válnak – bármit is 
jelentsen itt  ez a homályos „integráció”, úgy az integrá-
ciót megvalósítani kívánó, mint az „integrálandó“ szem-
pontjából. (Derrida helyesen mutatatott  rá a vendégszere-
tet és a vendégszeretetgyűlölet, a hospitality és a hostility, a 
Hospitalität és a Feindseligkeit, a friend és az enemy közti 
határ problematikusságára, valamint a „violation of 
hospitality”52 helyzetére, amely nem más, mint a feltéte-
les és a feltétlen, az univerzális és a partikuláris, a ven-
dégszeretet és a tartózkodási jog tilalmának relatív és 
abszolút határai közti egyezkedés.) Másrészt ott  a félelem-
keltés, a közömbösség és a szélsőséges hozzáállások radi-
kalizálódása. A nyitott  ajtók politikai szolidaritása (amely 
lassan magára zárja az ajtót), az ún. „Wilkommenskultur” 
polarizáltan ütközőpontra kerül a jobb-populista indít-
tatású törekvésekkel. Ebben a polarizált térben pedig 
hátt érbe szorulnak, vagy egyáltalán meg sem fogalma-
zódnak a menekültválság mögött  álló események, mint 
például a 2003 óta tartó, neo-kolonizációként is felfogható 
iraki megszállás, a nyugati intervenció Líbiában, az Egye-

52  Jacques Derrida: On Cosmopolitanism and Forgiveness. Routledge, 
London and New York, 2001, 14.
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sült Államok katonai akciója Afganisztánban, ugyanak-
kor a be-nem-avatkozás, valamint a későbbi agresszív 
beavatkozás Szíriában, az olaj felett i harc a Közép-Afrikai 
Köztársaságban stb. Hátt érbe szorulni látszik a humani-
tárius intervencióknak a fennmaradt természeti kincsek-
kel való neo-kolonizációs összefüggése. Ahogyan Žižek 
fogalmaz „it was a global hunger for minerals, including 
coltan, cobalt, diamonds and copper, that abett ed the 
»warlordism« in the Democratic Republic of the Congo 
in the 1990s and early 2000s”.53 Hátt érbe szorul továbbá 
annak a megfogalmazása is, hogy az ún. bukott  államok 
menekültjei, gazdasági bevándorlói, migránsai nemcsak 
a fegyveres konfl iktusok, az elnyomó rezsimek, a terro-
rista szervezetek és a klímaváltozás kiszolgáltatott jai, ha-
nem a gazdasági válságoké is, amelyek az etnocentrikus 
nemzetközi politikai akciók és a globalizálódó nyugati 
kapitalizmus következményeiként is tekinthetőek.54 

Derrida a Marx kísérteteiben, valamint Žižek55 egyaránt 
megfogalmazza, hogy egy új rabszolgaság körvonalazódik. 
A kolonizációs szolgaság most egy neo-kolonizáció szel-
lemében és a rabszolgaság új formájában kísért vissza, te-
kintve a több millió menedékkérő helyzetére (akik meg 
vannak fosztva alapvető jogaiktól, mint például az élethez 
való jogtól, de sok esetben a munkához és a szabad moz-
gáshoz való jog sem megengedett  mindenféle nemzetközi 
egyezmény ellenére). A legradikálisabb formájában virul 

53  Slavoj Žižek: The Non-Existence of Norway. Slavoj Žižek on the 
refugee crisis. LRB Online 9 September 2015. htt p://www.lrb.
co.uk/2015/09/09/slavoj-zizek/the-non-existence-of-norway (Letölt-
ve: 2016.03.04. – Kiemelés tőlem – L. Zs.).

54  Žižek: Uo.
55  Uo.
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az emberkereskedelem, a gyermekkereskedelem, a szexuá-
lis rabszolgaság, a szervkereskedelem stb. A Spiegel Onine 
International cikkében kitér arra, hogy a szíriai menekültek 
a szervkereskedelem új alanyai, akik szervei a libanoni és 
a török feketepiacon kerülnek terítékre.56 Az új rabszolga-
ság jelenségére és felszámolásának lehetséges stratégiára 
az EUROPOL jelentése is részletesen kiterjed.57 A szerve-
zet legutóbbi adatai szerint a menekültválságban eddig 
összesen 10 000 gyermek tűnt el, a szervezett  páneurópai 
bandák áldozataivá válva.58 Jelképesen szólva, a globális 
népességnövekedést szintén megcsappantja a 2015/2016-os 
adatok szerinti iraki, afganisztáni, szíriai háborúk és polgár-
háborúk áldozatai,59 valamint a Mediterrán-tengerbe fulladt 
menekültek száma (több mint négy és fél ezer áldozat).60 
Csak a szíriai polgárháborúnak eddig 4 598 69161 regisztrált 
menekültje van, és a lakosság 11 százaléka halt, illetve se-
besült meg, 470 000 halott  és több mint 1,9 millió sebesült.62 

56  Spiegel online International, November 12, 2013, ‘Lebanese black 
market: Syrian refugees sell organs to survive‘. Global Research, 
February 8, 2014, ‘Organ smuggling: Turkish hospitals traffi  c 
injured Syrian citizens’ organs. www.globalresearch.org.

57  htt ps://www.europol.europa.eu/content/modern-response-modern 
-slavery (Letöltve: 2016.03.08.)

58  htt p://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-
child-refugees?CMP=share_btn_fb  (Letöltve: 2016.02.08.)

59  Violations Documentaitons Center: htt p://www.vdc-sy.info/index.
php/en/reports/categories/monthly-statistical-reports (Letöltve: 
2016.02.03.)

60  htt p://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-deaths-reach-
374-arrivals-greece-top-68000-2016 Letöltve (Letöltve: 2016.03.08.)

61  Last Updated 07. Feb. 2016. htt p://data.unhcr.org/syrianrefugees/
regional.php.

62  htt p://scpr-syria.org/publications/policy-reports/scpr-alienation-
and-violence-report-2014-2/ (Letöltve: 2016.03.08.).
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A lakosság 45 százaléka kényszerült elhagyni ott honát 6,36 
millió belső menekült és több mint 4 000 000-an menekültek 
külföldre.63 A Syrian Centre for Policy Research (SCPR) raport-
jából az is kiderül, hogy „Despite the fact that Syrians have 
been suff ering for fi ve years, global att ention to human rights 
and dignity for them only intensifi ed when the crisis had a 
direct impact on the societies of developed countries”.64 A je-
lentés azt is kiemeli, hogy az újonnan foganatosított  nem-
zetközi intervenciók további mély polarizálódást eredmé-
nyeznek. Az Amnesty International 2015/2016-os jelentése 
alapján „továbbra is folytatódtak a fegyveres konfl iktusok 
Afganisztánban, Irakban, Líbiában, Pakisztánban és Jemen-
ben. Több országból ezrek kényszerültek menekülni az Isz-
lám Állam civileket nem kímélő terrorja elől”.65 

Ez az a közeg, ahol a menekültválság esti műsorrá és 
statisztikává válik, és elveszítve minden realitását, az ellen-
ségképzés politikájába fullad. A humanitárius katasztrófát 
tükröző adatok ellenére a médiában a menekültek, az isz-
lám világgal együtt , gyakran az ellenségképek kategóriá-
jába sorolódnak, olyan absztrakt ellenségképek közé, mint 
a terroristák és az iszlám fundamentalista csoportok, vala-
mint a (szervezett ) bűnözés képébe. A tömegmédia orszá-
gonként eltérő, avagy a nemzeti politikákat kiszolgáló mó-
don mutatatja be a menekültválság/illegális bevándorlás 

63  Uo.
64  http://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-

syria-conflict-finds-115-of-population-killed-or-injured?utm_
source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+
main+NEW+H+new+sign+ups&utm_term=156075&subid=17968
035&CMP=EMCNEWEML6619I2_footer (Letöltve: 2016.02.11.).

65  Az Amnesty International 2015/2016-os jelentése. Az emberi jogok 
helyzete a világban. htt ps://www.amnesty.org/en/documents/
pol10/2552/2016/hu/. 13. (Letöltve: 2016.02.08.).
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helyzetét. A médiákban a fogalmak mögött i tapasztalati 
összefüggések eltérőek és gyakran szélsőségekbe csapnak 
át, így egy elemzés fontossága a kortárs politikai összefüg-
gésben aktuális. Itt  érdemes lenne teret szentelni a manipu-
láló „techno-tele-mediatikus apparátusok”66 kérdéskörére, 
azok nyilvánosságra gyakorol hatására, viszont itt  pusztán 
néhány szempont felvetésre van mód.

Derrida dekonstrukciójában az aktualitás megkonstru-
álása tekintetében új beszélyek körvonalazódására hívja fel 
a fi gyelmet, ahol a politikai pártok és az akadémiai kultú-
ra beszélye mellett , a tömegközlés homályos illetékességű 
kultúráját emeli ki, ahol a „»közlemények« és értelmezések, 
az »információ« szelektív és hierarchizált termelése”67 zaj-
lik. Erre utal az Artefaktualität kifejezés68 ahol az „Arte” és 
az „Artefakt” a műviséget, a kreáltságot fejezi ki, a „Fakt” a 
tényt és a tényszerűséget jelzi, az „Aktualität” pedig az ak-
tualitást; az „actualités” konkrétan a híreket. Ezzel is jelezve, 
hogy az információk, a „tények”, sohasem készen álló dolgok, 
hanem műviek, kreáltak, szelektívek, manipulatívak, ugyanakkor 
technikai úton hozzáférhetőek, azt sugallva, mintha a média fel-
adata lenne a „tények” előállítása. Ezt fejezi ki Derrida másik 
kifejezése az „Aktuvirtualität”,69 ahol az „Aktualität” virtuális 
úton érhető el. Mindez relevanciával rendelkezik a mene-
kültválság/migrációs nyomás médiában való megjelenését 
illetően is, amit tetéz a közösségi oldalakon és a kétes, de 
ugyanakkor a „hiteles” forrásokból származó félelemkeltés, 

66  Derrida: Marx kísértetei. Az adósállam, a gyász munkája és az új Inter-
nacionálé…, id. kiad., 88.

67  Uo. 62.
68  Vö. Jacques Derrida: Echographien. Fernsehgespräche, übers. v. 

Horst Brühmann, Wien, 2006.
69  Uo.



289

A globalizáció etikája

ahol a menedékkérők a barbarizmust, a terrorizmust, az ag-
resszivitást, az erőszakot, a bűnözést, a kriminalitást és a fer-
tőzéseket képviselik, szemben a művelt és steril Európával. 
A terrorizmus gyakran karöltve azonosítódik a menekültek-
kel, mindez olyan félelemkeltő címszavakban is megjelenik, 
mint: „dzsihád Európa”, „muszlim Európa”. Titkos és misz-
tikus tervek kerülnek napvilágra Európa megsemmisítésé-
ről, amelyért a muszlim menedékkérők/menekültek/mig-
ránsok a felelősek, és a tét „Európa totális gyarmatosítása” 
avagy az „iszlám megszállás”. Mindezek a beszédmódok 
egy szélsőséges és entocentrikus aktualitást termelnek ki,70 
amely egyfajta pseudo-actuality-ként71 is számon tartható, 
így a nyilvános beszéd mint egyfajta társadalmi aktualitás-
programálás, mint „Artefakt“72 funkcionál, ahol a „valóság-
nak” mindig megvannak a maga konstruktorai és cenzorai.

Baudrillard diskurzusa hasonlóképpen azt szem-
lélteti, hogy a média nyomán egyfajta hiperrealitás kör-
vonalazódik, ahol „Das Hyperreale ist ein viel weiter 
fortgeschritt enes Stadium, in dem sogar der Wiederspruch 
zwischen dem Realen und dem Imaginären ausgelöscht ist“ 
–73 állítja Baudrillard. Átláthatatlanokká válnak a média, a 
tömegmédia geopolitikai, etikai, jogi és manipulatív, ugyan-
akkor militáris hatásai, a technikának és a kommunikációs 
progressziónak a hatalom alá való rendelődése nyomán. 
Uralomra tör az információátadás hitelességének homályos 

70  Jacques Derrida: The Deconstruction of Actuality. in: Elizabeth 
Rott enberg (ed.): i. m., 85−117; 87. − „[…] »actuality« is 
spontaneously ethnocentric”.

71  Vö. Uo. 90.
72  Derrida: Echographien…, id. kiad., 55.
73  Jean Baudrillard: Der symbolische Tausch und der Tod. Matt hes & 

Seitz , München, 1982, 114.
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volta, a tömegtájékoztatás, a tömegmanipuláció és az „ak-
tualitás” megkonstruálása felett i hatalom, cenzúra és kont-
roll. Az információátadás, a média és a televízió mint valami 
protézis funkcionál egyfajta totális vagy tele-látáshoz, és a 
Fern-Intention […] Fern-Sehen,74 inkább egy olyan techno-
tele-„vízió”-hoz kezd hasonlítani, ahol az aktualitás egyre 
inkább látomásszerű konstrukció, tele„vízió”, az „igazságba” 
való látnoki betekintés, „valóság”-termelés, valóságszabályozás, 
aktualitás-konstruálás és aktualitás-programlás.

A félelemkeltő aktualitás-konstruálás nyomán mindin-
kább teret nyer a kontroll orwelli víziója. A párizsi novem-
beri támadások nyomán lényeges változásokat foganatosí-
tott ak a megfi gyelés terén, olyan intézkedéseket, „amelyek 
magukba foglalták az indoklás nélküli házkutatásokat, az 
emberek kényszerítését arra, hogy meghatározott  helyeken 
maradjanak és a felhatalmazást, hogy szervezeteket és cso-
portokat oszlassanak fel a közrendre veszélyes tevékeny-
ségekben való részvételre hivatkozva”.75 Az eseményekre 
való reakcióként az Amnesty International 2015/2016-os 
jelentése szerint „több állam olyan intézkedéseket fogadott  
el és terjesztett  elő, amelyek szinte korlátlan hozzáférést 
engednek a hírszerző és bűnüldöző szervek számára az 
elektronikus kommunikációhoz. A francia parlament két 
megfi gyelési törvényt is elfogadott , amelyek lehetővé te-
szik a végrehajtó hatalom számára az emberek kommuni-
kációjának és internethasználatának ellenőrzését, beleértve 
az internetes forgalom válogatás nélküli tömeges leköve-
tését. A második törvény […] megnyitott a az utat a bel- és 

74  Derrida: Echographien.…, id. kiad., 105. [Kiemelés tőlem – L. Zs.]
75  Az Amnesty International 2015/2016-os jelentése. Az embe-

ri jogok helyzete a világban. htt ps://www.amnesty.org/en/
documents/pol10/2552/2016/hu/. 51. (Letöltve: 2016.02.08.).
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külföldi kommunikáció tömeges lehallgatása előtt , egy sor 
meghatározatlan cél teljesítése érdekében”.76 Svájc szintén 
új megfi gyelési törvényt fogadott  el, amely „átfogó hatás-
kört biztosít az állami hírszerzés számára […]. A holland 
kormány olyan törvényjavaslatot terjesztett  elő, amely […] 
legalizálná a távközlési adatok tömeges összegyűjtését, 
beleértve a belső kommunikációt. A brit kormányzat egy 
olyan új […] törvényjavaslatot terjesztett  elő, amely lehe-
tővé tenné a hírszerzés számára, hogy lehallgassanak min-
den bel- és külföldi kommunikációt”.77

Foucault diskurzuselemzése ugyancsak sokatmondó 
a menekültválság médiában és politikában való megjele-
nése tekintetében. Foucault rámutat arra, hogy „a diskur-
zus nemcsak egyszerűen tolmácsolja a küzdelmeket és az 
uralmi rendszereket, hanem érte folyik a harc, általa dúl a 
küzdelem, tehát a diskurzus az a hatalom, amelyet az embe-
rek igyekeznek megkaparintani”.78 Mindez hatványozott an 
kritikussá teszi a helyzetet, ha a médiabeli megszólaláshoz 
és a törvénymódosításhoz való jog egy kiváltságos diskur-
zus legitimációjának talajává, netán kiszolgálójává válik. 
Foucault vizsgálódásában „a diskurzust sújtó három nagy 
kizáró rendszer (a tiltott  szó, a megkülönböztetett  őrület és 
az igazságvágy)”.79 Az válik kérdéssé – Foucault diskurzus-
elemzését követve –, hogy milyen nyelvi tilalmak, avagy 
kizáró funkciók érvényesülnek a politikai beszédben és a 
médiában? Hogyan érvényesül a hatalom diskurzusában a 
megosztás és az elutasítás: az „igaz” és „hamis”, a „jó” és a 
„rossz” ellentéte? Hogyan követhető nyomon „az igazság” 

76  Uo.
77  Uo. 50–51.
78  Foucault: A diskurzus rendje…, id. kiad., 869–870. 
79  Uo. 872.
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változása? Hogyan jön létra „az igazság”? Lényeges szerep 
jut a diskurzus ellenőrző és korlátozó jellegének,80 a kom-
mentárok, elsődleges elbeszélések, mesélések, ismételések 
szerepének: például annak, hogy ha „a kommentár úgy há-
rítja el a diskurzus kockázatát, hogy ő maga is beépül a 
diskurzusba”, „az újdonság nem abban rejlik, amit mond, 
hanem ismétlődésének eseményében.81 A diskurzus ellen-
őrzésének módja pedig az, hogy „nem engedik meg min-
denkinek a diskurzus használatát”,82 azaz kisajátítódik a 
diskurzus.

Végül, még mindig Foucault-nál maradva, lényeges 
kérdés az is, hogy „bizonyos számú fi lozófi ai tétel vajon 
nem a korlátozásnak és a kizárásnak eme játékára válaszol-e, 
vagy talán éppen az említett  kizárást és korlátozást erősíti-
e?”83 „Mintha e tilalmakat, gátakat, küszöböket és határokat 
azért létesített ük volna, hogy legalábbis többé-kevésbé sza-
bályozzuk a diskurzus túlburjánzását, gazdagságát meg-
fosszuk legveszedelmesebb részétől, rendet vigyünk rende-
zetlenségébe, mégpedig az ellenőrizhetetlenséget leginkább 
kiküszöbölő eljárások szerint”.84 Derrida dekonstrukciója 
szintén hangsúlyozza a média és a politika uralkodó beszé-
lye mellett  az akadémiai kultúra szerepét. Mindezek össze-
függésében, egyfajta aktív – mind Derrida, mind Foucault 
nyomán – egy, az aktualitást témává tevő és dekonstruáló, 
avagy elemző és kritika tárgyává tevő fi lozófi a szorgal-
mazása körvonalazódik. Mindezen túl egy társadalmi-
politikai, lingvisztikai, nyelvfi lozófi ai, diskurzuselemzés, 

80  Uo.
81  Uo. 874.
82  Uo. 877.
83  Uo. 879.
84  Uo. 881.
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politolingvisztikai85 elemzés iránti igény fogalmazható meg, 
amely a különféle hatalmi diskurzusokat elemzi, felfedve 
azok nyelvi visszaéléseit, hangot adva így az „elnyomott ” 
vagy „elfedett ” diskurzusoknak. Visszaadva ezzel a fi lo-
zófi ának vagy legalábbis egy bizonyos fi lozófi ának az ún. 
jelenre, avagy aktualitásra vonatkozó társadalmilag aktív, 
protestáló, kritikai, „magamat angazsáló” funkcióját.

IV. A menekültválság kérdése 
a Nemzeti Konzultációban

„Language is not a neutral medium for 
communication but rather a set of socially 

embedded practices. The reverse […] is also 
true: social interactions live linguistically 

charges lives. That is, every social interaction 
is mediated by language – whether spoken or 

writt en, verbal or nonverbal.”
(Ahearn)86

Jelen fejezetben a Nemzeti Konzultáció (Nemzeti Konzul-
táció a bevándorlásról és a terrorizmusról)87 szövegének 
néhány aspektusát tárgyaljuk, amely kiváló objektuma 

85  A kifejezés Armin Bukhardt német nyelvész nevéhez fűződik.
86  Laura Ahearn: Living language. An introduction to linguistic 

anthropology. Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, 2012, 3.
87  Itt  jelezném, hogy az aláhúzások nem képezik sem a Konzultáció, 

sem a kérdőív eredeti szövegének részét, csakúgy, mint a kurzív 
kiemelések sem. A megnevezett  jelzések itt  mindössze szemlélte-
tésként szolgálnak a félelemkeltő, negatív konnotációk jelölésére, 
valamint az ezzel szemben megjelenő saját, megnyugtató intéz-
kedések, megnevezések, önkifejezések és motivációk jelzésére.
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lehet egy politolingvisztikai vagy nyelvfi lozófi ai elem-
zésnek. A Kormány Információ szövegében meghatá-
rozó jelenség maga a problémakijelölés milyensége, 
azaz a terrorizmus tematizálása versus a menekültvál-
ság tematizálásának elkerülése; a megnevezés minősé-
ge: „bevándorló”, „illegális bevándorló”, „terrorista”, 
„migráns” versus az elkerült menedékkérő vagy me-
nekült megnevezés [itt  már konkretizálódik a közvéle-
mény számára értékhiányos megnevezés, amely a nyel-
ven keresztül előkészítheti a megnevezéshez társuló 
véleményformálás és eljárás milyenségét]; a megkülön-
böztető bináris felosztás: a Mi-Ők alapstruktúra, avagy 
a „magyar ember” versus az idegen, a „magyar ember” 
versus Brüsszel és az EU; továbbá az események, sze-
mélyek, intézmények közvetlen veszéllyel való identi-
fi kálása és az ellenségkép megkonstruálása: Brüsszel, 
EU, bevándorlók, illegális határátlépők. Az elemzett  
szöveg retorikájára, valamint a szöveghez társuló fogal-
mi és képi üzenetekre jellemző az ismétlések drasztikus 
áradata, (argumentum ad nauseam), pl. a terrorizmus 
főnév szüntelen ismétlése, a veszélyeztetett ségre és féle-
lemkeltésre való utalások ismétlése, másrészt alapjelen-
ség a fi gyelemelterelés, hiszen a terrorizmus és a veszé-
lyeztetett ség kérdése és problematizálása által, mintegy 
elterelődik a fi gyelem a menedékkérők helyzetéről, 
csakúgy, mint a valós problémák kérdéséről.

A Konzultáció címében azonnal szembetűnik (ha a 
„nemzeti” már nem is) a „terrorizmus” kifejezés, amely in-
nentől kezdve a menekültválságról, avagy „migrációs nyo-
más”-ról szóló politikai beszéd kérdéskörét a terrorizmussal 
fenyegető módon szervesen összekötni látszik, megbélyeg-
zésként avagy stigmatizálásként is funkcionálva, ugyanak-
kor a Konzultáció egyik vezérmotívumául is szolgálva. 
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A Konzultáció kérdőívének első három és hatodik 
kérdése kizárólag a terrorizmusra vonatkozik: „1. Sok-
féle véleményt [melyek ezek?] lehet hallani az erősödő 
terrorcselekményekkel kapcsolatban. Ön mennyire tartja 
fontos kérdésnek a terrorizmus térnyerését (a franciaor-
szági vérengzés, az ISIS riasztó cselekményei [irreleváns 
párhuzam]) a saját élete szempontjából?”/„2. Ön szerint az 
elkövetkező években lehet-e terrorcselekmény célpontja 
Magyarország?”/„3. Vannak, akik [kik ezek az »akik«?] 
szerint a Brüsszel által rosszul kezelt bevándorlás össze-
függésben van a terrorizmus térnyerésével. Ön egyetért 
ezekkel a véleményekkel?”/„6. Vannak, akik [kik ezek az 
»akik«, akik ismételten kiemelődnek a fent megfogalma-
zott  »sokféle vélemény«-ből?] szerint Brüsszel politikája 
a bevándorlás és terrorizmus kérdésében megbukott , és 
ezért új megközelítésre van szükség ezekben a kérdések-
ben. Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?”

A Konzultáció kérdőívének, csakúgy, mint a Kormány 
Információ nyelvezetének szóhasználata kapcsán, szembe-
tűnő az ismétlődő negatív konnotációval bíró kifejezések 
áradata. A fent idézett  kérdések tekintetében ilyen az ismét-
lődő „terrorizmus” főnév, továbbá fi gyelemre méltóak a fé-
lelemkeltő szóösszetételek és a tragikus eseményekkel való 
párhuzamvonás: „a terrorizmus térnyerése”, „a franciaor-
szági vérengzés”, „az ISIS riasztó cselekményei”, a „rosszul 
kezelt bevándorlás”, és végül ott  szerepel a „megbukott ” 
ige. A második kérdésben fokozódik a fenyegetett ség-érzé-
se, hiszen a terrorizmus közvetve Magyarország célpontja-
ként merül fel. A harmadik kérdésnél pedig a bevándorlás 
kerül egy lapra a terrorizmussal. Megemlítendő a többszö-
rösen előforduló (vannak) „akik” főnevet helyett esítő vonat-
kozó névmás, vagyis itt  vannak azok az „akik”, akik mögött  
nem lehet tudni, hogy ki vagy kik rejtőznek. Figyelemre 
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méltó a kérdések nyelvi-logikai minősége, a számos sokat 
állító, presszupozíciós és komplex kérdések áradata, vala-
mint események, intézmények veszéllyel való identifi kálása 
és a párhuzamvonás tragikus eseményekkel.

A Nemzeti Konzultáció eredményét a Kormány In-
formációja a következő szlogennel és egyben aktivizáló 
felszólítással, performatív megnyilatkozással közli: „Az 
emberek döntött ek: az országot meg kell védeni”, ahogyan 
ezt a Konzultációt követően foganatosított  plakátok is 
népszerűsítik.

A szlogen után a Konzultáció bevezetője képbe he-
lyezi az olvasót, megfogalmazva és elmagyarázva az ak-
tualitást: „Soha nem látott  migrációs nyomás nehezedik 
Európára, így hazánkra is. Az elmúlt hónapokban drasz-
tikusan megnőtt  a Magyarországra illegálisan belépők 
száma. Október közepéig több mint 380 ezren lépték át 
törvénytelenül a határt. A kialakult helyzetért az EU is fe-
lelős, mivel arra bátorított a a bevándorlókat, hogy hagy-
ják el hazájukat, és vegyék Európa felé az irányt. Egy 
olyan kérdésről van szó, amely nagyban meghatározza min-
dennapjainkat és közös jövőnket. Ha nem cselekszünk, pár 
évtized múlva nem fogunk ráismerni saját országunkra 
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[hamis dilemma]. Mindezek miatt  a kormány konzultációt 
indított  a bevándorlásról és a terrorizmusról.”

A kormányinformáció bevezető részében megjelen-
nek a rendkívüli helyzetre és illegalitásra való hivatko-
zások, valamint a megfélemlítő és nyomást gyakorló szó-
összetételek. A bevezetőben a kérdőív nyelvezete köszönt 
vissza, szóhasználatának elemei ugyanazzal a feltűnően 
negatív konnotációval társulnak, lásd a „soha nem látott  
[…] nyomás” szókonstellációt, csakúgy, mint a „drasz-
tikusan”, „illegálisan” és „törvénytelenül” határozósza-
vak. A Konzultációt legitimálja, hogy a kialakult helyzet 
a „közös jövő”-t határozza meg, sőt, veszélyezteti, hiszen, 
ugyancsak negatív konnotációként, ugyanakkor aktivi-
záló és mozgósító elemként és benyomáskeltésként is: 
„ha nem cselekszünk, pár évtized múlva nem fogunk rá-
ismerni saját országunkra”. Mindez Austin beszédaktus 
elmélete alapján értelmezhető egy fenyegető illokúciós 
aktusként is. Itt  egy hamis dilemma elé állítódik az olvasó 
(a „ha nem cselekszünk” szókombináció kapcsán), amely 
erőteljesen leszűkíti a választási lehetőségeket, ugyanak-
kor egyfajta „all or nathing”, fekete–fehér érvelésként is 
értelmezhető az említett  performatív kifejezés: vagy a mi 
programunkat visszük véghez, vagy „nem fogunk ráis-
merni saját országunkra”. Továbbá, egyfajta poli(é)tikai 
túlzás és felnagyítás, szalmabáb és árnyékbokszolás ér-
vényesül, hiszen a Magyarországon élő nem európaiak 
száma nagyon csekély, ez távol áll az ország felismer-
hetetlenségére való vonatkoztatás helyzetétől, itt  így a 
nemzeti homogenitás veszélyeztetett sége iránti fóbia, 
ugyanakkor egy általános veszélyeztetett ség érzetének 
konstruálás fi gyelhető meg. (A kötelező betelepítési kvó-
ta elleni kampányban szintén érvényesül ez a felnagyítás, 
hiszen a konkrét tárgyalások 1294 személy betelepítéséről 
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szólnak, vagyis nem az eredetileg megnevezett  menekül-
tek betelepítésével száll harcba a kormány, hanem annak 
egy eltorzított  és eltúlzott  jelenségével. Megemlítendő a 
csúszka érv is, a sok kis csúsztatások összeadódása nyo-
mán az 1294 személy helyett  már az ország etnikai össze-
tétele kerül veszélybe.)

Szintén fi gyelemre méltóak a megosztást sugalló 
elemek (a „mi” közös jövőnk, a „Mi” saját országunk [azaz 
nem másé, sőt, senki másé, hiszen „Magyarország a ma-
gyaroké”]) a „mi” és az „ők” között . Ismétlődően szere-
pel ugyanakkor Brüsszel és az EU, mint a gondok forrása. 
A negatív konnotációval bíró elemek horrorát pedig az 
állandóságra való utalás tetőzi, hiszen a felsorolt veszé-
lyek a „minden”-napjainkat határozzák meg.

Szembetűnő lehet az is, hogy sem a kérdőívben, sem 
a Kormány Információ szövegében egyszer sem szerepel 
a „menekült” vagy a „menedékkérő” kifejezés, szemben 
például az ismétlődő, halmozott an előforduló „terroriz-
mus” kifejezéssel. Lényeges szerepet kapnak viszont a 
következő, ugyancsak ismétlődően megjelenő kifejezé-
sek: „migrációs nyomás”, „illegális belépők”, „bevándor-
ló”, „illegális bevándorló”, „modern kori népvándorlás”, 
„illegális határátlépés”, „tömeges bevándorlás”, „a ha-
tárzár tiltott  átlépése”, „migránsok”. Ebben az összefüg-
gésben válik nyilvánvalóvá, hogy a humán és a társada-
lomtudományok diskurzusában centrális helyet elfoglaló 
Másik és az Idegen megnevezése milyen lényegi szerepet 
tölt be, meghatározva, avagy előrebocsátva egyútt al a 
megnevezett  politikai-jogi státusát.

A bevezető után a Konzultáció eredményei követ-
keznek: „A magyar emberek fontosnak tartják a bevándor-
lás kérdését saját életük szempontjából. Ezt az is bizonyít-
ja, hogy több mint 1 millióan töltött ék ki és küldték vissza a 
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konzultációs kérdőívet. Az eredmények alapján az embe-
rek véleménye egyértelmű: Magyarországot meg kell véde-
ni. A válaszadók több mint 90 százaléka egyetért abban, hogy 
az EU bevándorláspolitikája megbukott , ezért szigorúbb 
szabályozásra van szükség. Az emberek túlnyomó többsége 
szerint a lehető leghamarabb vissza kell fordítani azokat a 
bevándorlókat, akik törvénytelenül lépik át a határt. Ma-
gyarország és Európa nem tud mindenkit befogadni.”

Az eredményekről szóló bekezdés a „magyar emberek-
kel” és azok „saját életük”-kel indít. A nyilvános beszédben 
gyakran elhangzó „magyar ember” megnevezés szem-
beállítódik az illegális idegennel. A bevándorlás kifejezés 
ugyanakkor úgy tűnik, hogy ernyőfogalomként funkciónál, 
mondhatni „egy kalap alatt ” magába foglalja a menekül-
teket, gazdasági bevándorlókat és terroristákat egyaránt. 
A Konzultáció eredményeiben visszaismételődnek a kérdő-
ívben előre megfogalmazott ak, mint az emberek saját néze-
tei. Itt  nyomon követhető, hogy ami eddig beszédként jelent 
meg, az mára már legitimált politikai-jogi praxissá vált. Újra 
aktivizáló, de ugyanakkor szintén félelemkeltő eff ektusként 
is értelmezhető a kövérített  szerkesztésben kiemelt beszéd-
aktus: „Magyarországot meg kell védeni”. Szintén ismétlődik 
a „megbukott ” kifejezés, amely már bevezeti és legitimálja 
a „szigorúbb szabályzást”. A visszaküldött  kérdőívek alap-
ján a Kormány Információ hangsúlyozza azt is, hogy az 
emberek véleménye „egyértelmű”. A következő kifejezések 
és szóösszetételek azt sugallják, mintha totális egyetértés 
uralná a kormány döntését, lásd: „bizonyítja”, „az emberek 
véleménye egyértelmű”, „a válaszadók több mint 90 száza-
léka”, „az emberek túlnyomó többsége szerint”.

Mintegy a Nemzeti Konzultációban felmerülő prob-
lémák orvoslásaként a következő négy pontban összeg-
zett  kormányzati intézkedések foganatosítatt ak:
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1. „A kormány álláspontja egyértelmű: Európa és Ma-
gyarország határait minden eszközzel meg kell védeni! 
A kabinet ezért egy ideiglenes műszaki határzár megépí-
téséről döntött  a magyar-szerb és a magyar-horvát hatá-
ron. A kormány a bevándorlási helyzet kezelése érdeké-
ben megerősített e a rendőrséget, emellett  lehetővé vált a 
honvédség közreműködése is a déli határnál.”

Ismétlődik és fokozódik a bevezetőben felvezetett  
felszólítás a „minden eszközzel meg kell védeni!” felszó-
lításban, ahol a „minden eszközzel” szóösszetétel többér-
telműen homályos marad, és mondhatni bármire feljogo-
síthat. Ismétlődik ugyanakkor az „egyértelmű” kifejezés, 
amely most a kormány vonatkozásában jelenik meg, har-
móniába állítva az emberek és a kormány véleményét. 
A generált feszültséget oldó, megnyugtató elemként kö-
vetkeznek a kormány intézkedései: a kormány kiállása a 
védelem kapcsán, „a határzár megépítése”, „a bevándor-
lási helyzet kezelése”, a kormány továbbá „megerősítet-
te a rendőrséget”, „lehetővé vált a honvédség közremű-
ködése”. Az intézkedésekről szóló első pont nyomán a 
benyomás a teljes harcászati készenlét, amely „védelmet 
nyújt” az illegalitással és a terrorizmussal szemben.

2. „A migrációs nyomás enyhítését szigorúbb törvé-
nyek is szolgálják. A nemrégiben elfogadott  jogszabályok 
alapján a határ törvénytelen átlépése és a határzár meg-
rongálása bűncselekménynek minősül, az embercsempé-
szetért pedig szigorúbb büntetés jár. A bűncselekmények 
elbírálása soron kívül történik, az illegális bevándorlók 
börtönbüntetésre vagy kiutasításra számíthatnak.”

A második pont alapján folytatódnak és fokozód-
nak a kormányzati intézkedések, amelyek a (migráci-
ós) „nyomás enyhítését” szolgálják, mégpedig a Bün-
tető Törvénykönyv és a menedékjogról szóló törvény 
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módosításával. E ponton körvonalazódik, hogy hogyan 
függenek össze a nyelvi struktúrák és diskurzusok az 
állami politikai-jogi aktusokkal, hogyan válnak a társa-
dalmi „valóság”/aktualitás törvényes konstruktorává. 
Ugyanitt  – mintegy a törvénytelenségre való apellálás-
ként – a menedékkérők törvénytelen határátlépőként, 
határzár megrongálóként, bűnözőként, illegális beván-
dorlóként értelmezhetőek. Az Amnesty International 
Magyarországról készített  jelentésében kimondja, hogy 
Magyarország jogilag és fi zikailag elzárta a menekülők 
útját: „Magyarország kerítést épített  a déli határa men-
tén, kriminalizálta a területére történő szabálytalan be-
lépést, és felgyorsított a a menedékkérők és menekültek 
visszatérését Szerbiába”.88 

A Nemzeti Konzultáció tájékoztatásának végén 
konk retizálódik a törvény, hogy „A határzár tiltott  átlé-
pése bűncselekményt az követi el, aki Magyarországnak 
az államhatár rendje védelmét biztosító létesítmény által 
védett  területére a létesítményen keresztül jogosulatlanul 
belép. A bűncselekmény elkövetője alapesetben három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűncse-
lekmény minősített  eseteire a törvény egy évtől öt évig, 
két évtől nyolc évig, legsúlyosabb esetben öt évtől tíz évig 
terjedő szabadságvesztés büntetést rendel”.89 

Az Amnesty International jelentése szerint 2015 vé-
géig „több mint 900 embert állított ak bíróság elé és von-
tak kiutasítási eljárás alá”90 illegális határátlépés címén. 

88  Az Amnesty International 2015/2016-os jelentése. Az emberi jo-
gok helyzete a világban. 64.

89  A törvénymódosítás további részleteit lásd a következő oldalon: 
htt p://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

90  Amnesty International: i. m., 64.
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Végül szépítő elemként, kiderül az is a törvénymódosítás 
részleteiből, hogy „nem utasítható ki az, aki menedékjo-
got szerez”. Ki szerezhet azonban menedékjogot? Hiszen 
az illegális belépés kriminalizálása és a határok lezárása, 
valamint a törvénymódosítások korlátozzák a menedék-
jog igénybevételét. 

3. „Magyarország bebizonyított a, hogy meg lehet állí-
tani a modern kori népvándorlást. A déli biztonsági ha-
tárzár működik, sikeresen betölti azt a szerepet, amelyet a 
kormány szánt neki, azaz megakadályozza az illegális ha-
tárátlépéseket.”

A harmadik pont egyfajta argumentációként is 
funkcionál a saját eljárás helyességéről. Itt  kizárólag a 
kormány intézkedéseinek sikeressége, pozitív benyo-
mást keltő kifejezései szerepelnek, vagyis: „bebizonyí-
tott a”, „működik”, „sikeresen betölti szerepét”, „meg-
akadályozza” az illegalitást, azaz a probléma meg van 
oldva.

A negyedik pont még egyszer elismételi és összegzi 
az elmondott akat, a következőképp zárva a Konzultációt: 
4. „Nem engedhetjük [Mi] meg, hogy az illegális beván-
dorlók [Ők] veszélyeztessék a magyar emberek munkahelye-
it és biztonságát. Jogunk van [argumentáció a saját eljárás 
helyességének legitimálásáról] megvédeni [a „Mi”] kul-
túránkat, nyelvünket és értékeinket [szemben az „Övékkel”]. 
Közép-Európa országai, amelyek csak nemrég lábaltak ki 
a gazdasági válságból (argumentum ad misericordiam), 
nem engedhetik meg, hogy az elhibázott  brüsszeli politi-
ka kárvallott jai legyenek.”

A „menedékkérő” megnevezés itt  szintén kima-
rad, kimaradva így egyben a teljes szövegből, helyett e 
az illegális bevándorló kifejezés ismétlődik. Ismétlődik, 
ugyanakkor szintén aktivizáló és legitimálló jelleggel 
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bír a „jogunk van megvédeni kultúránkat, nyelvünket 
és értékeinket” kijelentés, ismételten szerepelnek továb-
bá a „nem engedhetjük meg”, „nem engedhetik meg” 
felszólítások. Mindez felhívja a fi gyelmet arra, hogy 
egy olyan „rendkívüli” helyzet alakult ki, ahol a „Mi” 
kultúránk, nyelvünk és értékeink kerülnek veszélybe, 
szemben az „Ők” kultúrájukkal, nyelvükkel és értéke-
ikkel. Mondhatni ezzel mintegy civilizációs összecsapás 
lehetőségét körvonalazva. Következésképp, meg kell 
védeni magunkat a szembenállóktól, a veszélyforrás-
tól, végső soron az ellenségtől. Lényeges megemlíteni, 
hogy az említett  szóösszetételek („nem engedhetjük 
meg”, „jogunk van”) a konstruált igazságért, avagy a 
konstruált igazságtalanság elleni harcra való mozgósító 
performatív kijelentéseket is egyben. A negyedik pont 
alapján a saját álláspont szentnek tekintése körvonala-
zódik, ugyanakkor általános jelenség a félelemre és az 
érzelmekre való apellálás. 

Ismétlődik és fokozódik, valamint új elemmel bővül 
a veszélyeztetett ség érzésének hangsúlyozása, hiszen a 
biztonságnak az illegális bevándorlók általi veszélyez-
tetett sége a munkahelyek elvesztésére, és ezzel együtt  a 
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megélhetés elvesztésére is kiterjed, mintegy társadalmi 
bizonytalanságot körvonalazva, valamint a meglévő el-
méleti-praxisbeli politikai gyenge pontok kihasználása, 
pl. az unió és nemzeti szuverenitás kérdésének tekinte-
tében.

A kérdőív negyedik és ötödik pontja a menedékké-
rőket/törvénytelen határátlépőket szintén megélhetési 
bevándorló minőségükben helyezi képbe, mint akik ve-
szélyeztetik a „magyar emberek” munkahelyeit és meg-
élhetését: „4. Tudta-e Ön, hogy a megélhetési bevándor-
lók törvénytelenül lépik át a magyar határt, és az elmúlt 
időszakban húszszorosára nőtt  a bevándorlók száma 
Magyarországon?”/„5. Sokféle véleményt (melyek ezek?) 
hallani a bevándorlás kérdésével kapcsolatban. Vannak, 
akik [kik ezek az »akik«?] szerint a megélhetési beván-
dorlók veszélyeztetik a magyar emberek munkahelyeit és 
megélhetését. Ön egyetért ezekkel a véleményekkel?” 
Mindezek összefüggésében a Nemzeti Konzultáció pla-
kátja már arra szólítja fel a Magyarországra érkezőket, 
hogy azok ne vegyék el a magyar ember munkáját!
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Viszont ez a tiltás éppen egy másik retorikának is he-
lyet ad, miszerint a menekültek és az ide érkezők az állam 
és az adófi zetők pénzén élnek. Erre kínál alternatívát a 
kérdőív tízes pontja: 

„10. Egyetért-e Ön azzal, hogy a megélhetési be-
vándorlók, amíg Magyarországon tartózkodnak, saját 
maguk biztosítsák az ellátási költségeiket?” A kormány 
által foganatosított  eljárások, valamint a kérdőív hetes, 
nyolcas és kilences pontjai éppen e veszélyforrások el-
len kínálnak alternatívát: „7. Támogatná-e Ön a magyar 
kormányt, hogy Brüsszel megengedő politikájával szem-
ben szigorúbb bevándorlási szabályozást vezessen be?”/
„8. Támogatná-e Ön a magyar kormányt, hogy szigorúbb 
szabályokat vezessen be, ami alapján őrizetbe vehetők 
a magyar határt törvénytelenül átlépő bevándorlók?”/„9. 
Egyetért-e Ön azzal a véleménnyel, hogy a magyar határt 
törvénytelenül átlépő bevándorlókat a lehető legrövi-
debb időn belül vissza kell fordítani a saját hazájukba?”91

Az „elveszik a munkát” argumentáció nyomán ér-
demes megemlíteni az MTA Migrációs Munkacsoport-
jának Az Európába irányuló és 2015-től felgyorsult migráció 
tényezői, irányai és kilátásai c. raportját. Az elemzése arra 
a kérdésre, hogy a bevándorlás a magyarországi mun-
kavállalók bérének vagy foglalkoztatott ságának csökke-
néséhez vezet-e, azt a választ adja, hogy „ilyen negatív 
hatások csak rövidtávon, a hazai munkavállalók bizo-
nyos csoportjainál mutathatók ki. Ezzel szemben közép-
távon (kb. 4-6 év múltán) a hazai munkavállalók számára 
előnyös a bevándorlás, mivel pozitívan hat a befogadó 

91  A kérdőív teljes szövege a következő linken tekinthetős meg: htt p://
www.kormany.hu/download/7/e2/50000/nemzeti_konzultacio_
bevandorlas_2015.pdf
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ország átlagos bérszínvonalára”.92 Lényeges kiemelni 
azt is, hogy „a Magyarországon élő népesség mindössze 
2,3%-a migráns, s alig 0,3 % a nem európai országokból 
érkezők aránya. […] a túlzott  arányú „idegen kultúrájú” 
munkaerő és népesség megjelenése igen távoli a számok 
tükrében”.93 Az elemzés azt igazolja, hogy „a mostani be-
vándorlási hullám szempontjából meghatározó, nem európai ré-
giókból származó migránsok nagyságrendje marginális, mun-
kapiaci teljesítménye és demográfi ai hatása […] jóval kedvezőbb 
a többiekénél”.94 A raportban megfogalmazódik a migráció 
pozitív hatásainak felvetése mellett  az a lényeges szem-
pont is, hogy „a migrációra való igény” voltaképpen 
kényszerűen merül fel a magyar gazdaság vonatkozá-
sában: „A 2015 előtt i migráció alacsony nagyságrendje 
tartósan nem fenntartható, a demográfi ai kilátások, a 
népesség csökkenés, a nyugdíjkassza fenntarthatósága is 
szükségessé teszi a migrációt.”95 „A hiányszakmák mel-
lett  a gazdasági, demográfi a szempontok, a növekedés 
és az elöregedés ellensúlyozása kényszerűen veti fel a 
migráció szükségességét. Fontos tehát a migráció pozitív 
hatásainak a megfontolása is”.96 A raportban az is megfo-
galmazódik, hogy a „2015-ös ismereteink szerint a mun-
kaerő-piaci szemléletű befogadás kínálkozik a legjobb 
»proaktív« megoldásként a magyar gazdaságot egyre 
jobban fenyegető munkaerőhiány enyhítésére”.97 A ra-

92  46. in: htt p://mta.hu/data/cikkek/106/1060/cikk-106072/europaba 
iranyulo.pdf

93  Uo. 49.
94  Uo. 49.
95  Uo. 53.
96  Uo. 55. 
97  Uo. 6.
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port kitér arra is, hogy „a menekültválság (2015 őszéig) 
nem eredményezett  pótlólagos munkapiaci kínálatot. Ezt 
a magyar munkapiac külföldieket vonzó képességének a 
gyengesége, a külföldi munkaerő beáramlását nem ösz-
tönző kormányzati magatartás, valamint a menekültvál-
ság idején mutatott  aktív távoltartási politika együtt esen 
eredményezhett e. Ha érkeznek újabb hullámban mene-
dékkérők, akik kényszerűen Magyarországon maradnak, 
vagy akiket visszatérítenek, akkor a szakpolitikának erre 
konstruktívan kell felkészülnie”.98

A raport alapján a szakpolitikai javaslat az, hogy 
„a kormány hozza létre azt az intézmény- és támoga-
tási rendszert, amely képes a Magyarországon maradni 
akaró menekültek nagyobb csoportjainak fogadására”.99 
Végül egy utolsó szemelvény az elemzésből: „Világosan 
látszik ugyanakkor, hogy a magyar munkapiac kínála-
ti problémáit a korábbi években még enyhítő források 
(például a magyar nyelvű munkaerő beáramlása a kör-
nyező országokból) kezdenek elapadni, és rendszeres, 
szakpolitikai stratégián alapuló pótlásukat már alig le-
het halogatni. Ezért indokolt tekintetbe venni minden 
lehetséges külföldi munkaerő-forrást, akár olyan orszá-
gokból is, amelyek talán nem is jött ek volna számításba 
a sok tekintetben turbulens 2015-ös fejlemények előtt ”.100

Zárásként a „Wilkommenskultur” és a jobb-popu-
lista nézetek ütközőpontjainak kiélezéseként tekintsünk 
meg néhány Németországban futó plakátot a menekült-
válság összefüggésében.

98  Uo. 53.
99  Uo. 6.
100  Uo. 8. 
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V.

***

„Der Universalismus baut nicht auf einer 
Wesenbestimmung der menschlichen Natur 

auf, die wir entweder alle vermeintlich 
besitz en sollen. Er gründet vielmehr in den 

Erfahrungen einer sich über Gegensätz e, 
Konfl ikte, Absonderungen und Kämpfe hinweg 

durchsetz enden Gemeinsamkeit”.101

„Was mich in Deutschland und Europa 
schockiert, ist, dass die Bewegung der 

arabischen Moderne, in der Aufk lärung, 
Selbstkritik, Freiheit, Wissenstransfer und 

gemeinsame Werte im Vordergrund stehen, 
weitestgehend ignoriert wird. Der islamische 

Fundamentalismus und gegenwärtig 
Terrorismus hingegen fi nden an allen 

Ecken eine Besprechung. Dies ist nicht 
unbedingt förderlich für ein transkulturelles 

Philosophieren“.102

A menekültválságról, illetve „migrációs nyomásról” szó-
ló diskurzusok és politikák összefüggésében egy olyan 

101  Benhabib: i. m., 415.
102  Sarhan Dhouib – Kata Moser – Roman Seidel: Philosophie als 

Befreiung von diktatorischen Verhältnissen. Interview mit 
Sarhan Dhouib von Kata Moser und Roman Seidel. Schweizerische 
Gesellschaft Mitt lerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK) 
2016(42): 32–36; 34.
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geopolitikai konstelláció formálódik, ahol – nyilván min-
den fél a saját érdekeit követve, illetve erejét fi togtatva, 
avagy erőtlenségét hangsúlyozva – fokozódik a konfl ik-
tus, a (hideg)háborús hangulat, fokozódik ugyanakkor az 
ellenségképzés, a kirekesztése, a polarizálódás és a prob-
lémák szőnyeg alá seperése. Azzal párhuzamosan, hogy 
az 1980-as évektől radikalizálódnak a diskurzusok a kul-
turális sokféleség és az elismerés politikájának tekinteté-
ben, valamint azzal párhuzamosan, hogy minduntalan 
megfogalmazódik az elkötelezett ség az emberi méltóság 
védelme és az emberi jogok érvényesítése mellet, meg-
fi gyelhető a háborúk, etnikai konfl iktusok, az erőszak 
és az elnyomás fokozódása. Egy olyan közegben, ahol a 
gazdasági-politikai manipuláció zajlik, harc a fennma-
radt „kolóniákért” és piacokért, ugyanakkor harc a geo-
politikailag és energiapolitikailag, stratégiailag is jelentős 
térségekért (ne feledjük pl. Ukrajna esetét sem),103 ott  a 
felek között  is mindinkább kiéleződik és polarizálódik a 
tér, fokozódik ugyanakkor az elnyomás. A techno-tele-
mediatikus apparátusok ugyancsak e harcra és érdekek-
re éleződnek ki, és egyútt al az amúgy is hierarchikusan 
konstruált „együtt működés” bevett  praxisának eltorzulá-
sa erősödik. 

Levonható így a következtetés, hogy amennyiben 
nem változik a 1.) profi táló humanitárius intervenciót 
foganatosító, 2.) avagy humanitárius közömbösséget 
tanúsító, 3.) a piacokat kolonizáló kapitális gazdasági 

103  Itt  megemlítendő a menekültválság hírözönében hátt érbe szo-
rult, ugyancsak a fennmaradt geopolitikailag és stratégiailag is 
jelentős térségekért zajló harc tekintetében Ukrajna esete, ahol 
máig folynak a fegyveres összecsapások, mindössze a hírvilág 
aktualitásából kerül ki a kérdés.
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stratégia, 4.) a háborút, illetve diktatórikus és autokra-
tikus rezsimeket fi nanszírozó, valamint 5.) a tartós béke 
és stabilitás kialakítására nem törekvő magatartás, 6.) 
és a bárhogyan is értett  emberjogi sértések felett  szemet 
hunyó (geo)politikai konstelláció, akkor a jelenlegi me-
nekültválság, avagy „migrációs nyomás” mindössze egy 
kezdeti állapota a széthulló közel-keleti és afrikai államok, 
netán a „harmadik világbeli államok” által kialakuló 
menekültválságnak, migrációnak és humanitárius ka-
tasztrófának. A kortárs jelenségek alapján viszont emed-
dig – bármiféle konstruktív fejlemény helyett , valamint 
a problémát elősegítő és kialakító tényezők szisztema-
tikus vagy nem szisztematikus felszámolása helyett  – 
mindössze egy általános társadalmi bizalmatlanság, va-
lamint a szélsőségek radikalizálódása körvonalazódik. 

A jelenlegi helyzet alapján, úgy tűnik, hogy az EU vagy 
kénytelen törvényei szerint magát angazsálni a menekült-
válság „megoldásának” tekintetében (ahol a megoldás 
rögtönzött  „megoldhatósága” voltaképpen illuzórikus), 
vagy fel kell adnia, illetve radikálisan át kell fogalmaznia 
alapvető értékeit és jogait, megkérdőjelezve vagy legalábbis 
megingatva ezzel az eddig megkonstruált vízióját és legiti-
mitását.104

104  Kérdés marad azonban, hogy a probléma tudomásul nem vé-
tele, avagy a megoldáskereséstől való elzárkózás meghozza-e a 
hozzá fűzött  reményeket, avagy inkább fokozza a humanitárius 
katasztrófát, amelyben Afganisztán és Szíria pusztán bevezetőül 
szolgálnak a menekültválság terén.
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István Dávid 
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davidistvan@gmail.com
The hermeneutic and/or theological power in the protestant 
discourse
The theological writings of the Reformation concerning the 
question of religious experience focused exclusively on the 
role of the narrative, the writt en passage, which was quite 
revolutionary with respect to prior approaches. This type of 
dialogue, which until then was composed of pictures (icons), 
language (life of the saints) and ritual narratives, was from 
now on defi ned by the experience with the writt en text, 
and the testimony concerning this. After the reformation 
the holy liturgy focuses exclusively on the spreading of the 
word, the witness of the preacher.

The preacher, as the interpreter of Scripture, gets into 
a speech situation, thus in such a position of power, which 
is not defi ned only by the mandate of the congregation, but 
by divine legitimation too. He does not teach anymore with 
the consent of the magisterium, but with the exclusive help 
of the text, which has been translated into many languages, 
but still needs to be explained by the experts of this fi eld. 

Predicatio verbum dei esti verbum dei, as stated by the 
II. Helvetic Confession, speaks of an open and living text 
trough the witness of preaching. This is (could be) one of the 
characteristics of the protestant spirituality, but up until it 
cannot resign from explanation compulsion, it reduces it a 
mere teaching. Thus preaching is just a mere explanation of 
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the text, and the preacher, as the only one who can correctly 
interpret Scripture, the only one in power to receive divine 
revelation

Att ila M. Demeter
BBU, Department of Philosophy in Hungarian
demetermartonatt ila@gmail.com
The European Union and its political community
The basic idea of this study, exposed in its fi rst part, is 
that a closer political integration of European Union, the 
“European constitution” presupposes the existence of 
a “European people”, of the European demos. Since an 
entity like this doesn’t exist, political thinkers such as Jür-
gen Habermas, who argue for the necessity of a tighter 
political union in Europe, usually focus on the possibility 
of such a community. In his point of view, the Euro-
pean demos, if something like that is imaginable at all, 
will be a transnational political community brought into 
existence and sustained only by constitutional patriotism. 
The fi rst part of this study is thus a critical examination 
of Habermas’ vision, basing on the consideration that, 
historically speaking, the functionality of democracy 
has always presupposed a national framework and, 
as a consequence, it is unimaginable in a transnational 
context. The second part of the study, starting from the 
very same consideration, examines the question whether 
the European political community can be imagined as a 
type of national community. The chosen method of this 
examination is that of historical analogy: it takes into ac-
count the process of formation or creation of national 
identity in Europe at a large scale, focusing especially 
on the beginnings of the process, France and the French 
Revolution, and examines the possibility whether some 
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analogy could be drawn between the evolution or the 
shaping of the national identity and the European 
identity. The conclusion of the second part of the study is 
that the European political community can be imagined 
neither as a “national”, nor as a “transnational” political 
community. In consequence, the last and fi nal chapter 
of this study brings some arguments sustaining the idea 
that it is worth thinking about the European unity only 
in terms of a federation, and about the European political 
community only in terms of republicanism. Meanwhile, it 
is important to recall that patriotism is indeed a viable form 
of political loyalty even today, but never (and nowhere) 
did it come into existence only through an allegiance to a 
writt en constitution.

László Holló
BBU, The Faculty of Roman Catholic Theology, Department of Didactic 
Theology
hollo_laszlo@yahoo.com
The relationship between church and state, in the theology of the 
Catholic Church 
The Church, as shown in the two thousand years of history, 
during any type of political community, even in times of 
oppression and prosecution, might also exist. However, 
for the Christians was not the same how the political 
community in which they live bases its prestige, or how it 
acts towards the person, towards human dignity and hu-
man rights, and recognizes or suppresses any violent act 
against religion. Since the state as an orderly power factor 
embraces and organizes -in many areas- the private and 
public life, therefore, the Catholic Church’s social doctrine, 
specifi cally deals with this issue. In this presentation we 
intend to present this teaching.
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András Áron Ivácson
BBU, Department of Sociology and Social work in Hungarian
BBU, Department of Philosophy in Hungarian
ivacsonandrasaron@erdelyfm.ro
Critique of Community in Ancient Greek Thought
Within the context of the migrant crisis there is more and 
more talk about nation, nationality, of homeland and 
homeland culture, of “European” culture and religion as 
specifi cally European traditions and traditions that are not 
only specifi cally European, but specifi cally European forms 
of communal organizations. Furthermore there is more and 
more talk about these being the only specifi cally Europe-
an traditions and anything that stands at odds with these 
are “modern”, “liberal” “trends”, nay, “degeneracies”. 
My proposition thus is that anti-nationalism, atheism, all 
forms of state critical and directly anti-state are just as old 
and as, if not more a part of Europe’s strand of history of 
ideas as their previously mentioned counterparts. The 
word “tradition” is so laden these days with ideological 
distortions and sociological misunderstandings that it is 
hard to comprehend that it may mean anything else, but 
nation, religion, especially Christianity, and a the most 
narrowly and unfoundedly defi ned political community.

Erzsébet Kerekes 
BBU, Department of Philosophy in Hungarian
Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for Humanities, 
Institute of Philosophy, Budapest, Hungary
hunyadikzsoka@gmail.com 
Žižek’s critisism of the muticulturalism (Multiculturalism 
versuss Paul?) 
Slavoj Žižek, the Slovenian philosopher – leaning on Alain 
Badiou – draws a parallel between our time of Ameri-
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can global domination and the late Roman Empire, also a 
‚multiculturalist’ global State in which ethnic groups were 
united (not by capital, but) by the non-substantial link of 
Romanian legal order – so what we need today is the gesture 
that would undermine capitalist globalization from the 
standpoint of universal Truth, just as Pauline Christianity 
did to the Roman global Empire. He speaks about (re)
asserting the dimension of universality against capitalistic 
globalization, breaking the vicious circle of globalization 
and particularization. 

Slavoj Žižek discussed Badiou’ s book on the apostle 
Paul (Saint Paul:La fondation de’l universalisme. 1997) in his 
magnum opus The ticklish subject in 1999, and references 
to Paul have appeared in Žižek’s work ever since: The 
Fragile Absolute, or Why is the Christian Legacy Worth Fighting 
For? (2000), On Belief (2001), The Puppet and the Dwarf – 
Christianity between Perversion and Subversion (2009). Badiou 
and Žižek think that political consequences can be drawn 
from the Christian message, and that contemporary political 
philosophy needs Christianity.

János Kis
Central European University Budapest, 
Department of Philosophy and Department of Political Science
kisjan@ceu.edu 
The ideal of community according to Marx and the Liberals
Liberalism and Marxism are rival theories. Both follow in 
the wake of Enlightenment traditions, and this forms a com-
munity between them. But the way in which they connect 
to the common roots is very diff erent. Liberalism aspires to 
create their best possible interpretation of the theory and its 
practical implementation, whereas Marxism endeavours to 
critically deconstruct it and rebuild it on new foundations. 
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The interpretation is itself critical in its approach, since sub-
sequently it must stretch out to include in the reconstruction 
of theory facts and correlations which were not accessible to 
earlier authors.

Alpár Losoncz
University of Novi Sad, Faculty of technical sciences
corna@eunet.rs
State and Civil Society: mutual threat? (Hegel as a criticist of 
contemporary society)
This analysis treats two aspects of Hegel and intends to 
highlight those dimensions of Hegel’s philosophy that are 
of importance for the critical approach in relation to the 
contemporary socio-economic constellation. In the fi rst 
part I depict the intertwinement between the form of the 
state and the issue of market-based socialization and refer 
to the regression of the form of state in the context of the 
capitalist/market expansion. The second section covers the 
issues of imperialism, for Hegel as almost one of the fi rst 
has opened the room for the interpretation of imperialism 
in the context of civil society. In fact, the article thematizes 
the critical potentials of Hegel’s philosophy related to the 
problem of the state form in capitalism and to the space-
based expansion. These considerations confi rm Hegel as the 
potential critical thinker.

Zsuzsanna Lurcza
Eötvös Loránd University, Research Group in Hermeneuthics
lurcza_zsuzsa@yahoo.com 
The Ethics of Globalization – (Cultural) Diversity and Negotiation. 
A Philosophical Vision of an Actuality
In the recent decades profound changes in the (geo)politics, 
society, technology, and communications are established. 
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With respect to geopolitics, the new constellation of Eu-
rope – together with the new rhythm of globalization, 
refugee-crisis, mobility and migration – the ethical, political, 
economic and legal aspects and cooperation of the cultural, 
religious, national, ethnic and att itudinal diversity are set 
in a new constellation. In regard to the society, the post-
industrial society was overcome by the Network society, 
Information society and Virtual society which bought 
essential changes. Technological advances, computer- and 
information revolution, the continuous acceleration and 
modernization of communication are establishing new 
forms of social coexistence.

All these developments lead to the situation when the 
(cultural) diversity and its opportunities for negotiation play 
a central role in today’s intellectual currents of the ethics, 
politics, law, economics, and the humanities discourses 
in both the 1980-ies international and global context. 
The ongoing radicalized discourses on topics of cultural 
diversity indicate that this issue becomes increasingly 
important, whereas the current research area represents 
for us a signifi cant ethical and political challenge. In the 
medium of contemporary politics there prevail a binary 
opposition regarding the negotiation and coexistence 
of diversity. On the one hand, there is the principle of 
equality, cultural recognition, the formal rhetoric of the 
political correctness, the idyllic vision of the heterogeneous, 
and multi-cultural, pluralistic Europe. On the other hand, 
there are the problematical majority-minority att itudes, 
the confl icts arising from disparities and diff erences, the 
capital economical neo-colonization, and the situation of 
the refugee-crisis and migration due to the failed states 
and extreme poverty. Furthermore, the extremist parties, 
the number of anti-exile, anti-refugee, anti-Islam groups, 
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the phenomena of social exclusion and discrimination are 
multiplying. All of these contemporary phenomena compel 
us to recognize: the analyzing of the contemporary ethical-
political and legal praxis in contrast to the polarizing and 
enemy-building politics become inevitable.

Béla Mester
Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities,
Hungarian Academy of Sciences
mesterbla@gmail.com
The Relationship between the Religious, Cultural and Political 
Community
The analyses of the parallelisms between the history and self-
identifi cation of the religious and political communities are 
commonplaces in the literature of the political philosophy 
and in the history of political ideas, since the emergence of 
the religions of revelation. The analogy of the (non-religious) 
cultural and political communities is a new phenomenon of 
the European intellectual history, based especially on the pa-
rallel cultural nation-building processes of the 19th century. 
However, we have useful descriptions about the usage 
of several religious and cultural patt erns in the process 
of creation and life of political communities; theoretical 
analyses of the relationship of these three forms of human 
communities are rarer. By the hypothesis of my planned 
presentation, the root of these problems is the endeavour 
for the political role of the non-political communities, in 
the framework of the concept of a political community 
as “a community of communities”. In my presentation, 
I will outline the tension between this concept of political 
community and the principle of the free self-identifi cation of 
the individuals. My approach has its roots in a debate on the 
political rights of diff erent communities, a few years before.
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István Pásztori Kupán
Protestant Teological Istitute, Cluj
mcpasztori@yahoo.com
But who is my neighbour?
The story in Luke 10: 25–37 and Jesus’ parable about the 
Good Samaritan draws our att ention upon the actuality 
to redefi ne our cultural, religious and national limits. The 
parable and its context confronts us with the fact that 
keeping the healthy boundaries and the demolition of 
artifi cial limits must be carried out simultaneously and 
immediately, yet not hastily. Whilst Paul the apostle on 
the Areopagus said to the Stoics and Epicureans that God 
‘made of one blood all nations of men for to dwell on all 
the face of the earth, and had determined the times before 
appointed, and the bounds of their habitation’ (Acts 17, 26), 
then we are facing the case of the derailment both in time 
and space of the nations’ habitation. This is not merely a ‘Ba-
bel confusion’ counterbalanced by the events in Acts 2 in the 
New Testament, when all the listeners heard the apostles’ 
speech in their native tongues, but the very realisation that 
beside the thought of ‘the basis for a good neighbourhood 
is a good fence’ we need to fi nd new answers amidst the 
reality of the moved, rebuilt or even demolished fences.

Amália Soós
BBU, Department of Philosophy in Hungarian
roselein@gmail.com
The Liberal Utopia
The aim of my presentation, mostly inspired by the theories 
of some Italian philosophers of the XXth Century, is to 
present diff erent interpretations of the liberal doctrine in 
the past Century. Focusing on the relation between “local 
constructions” (such as christian liberalism, liberal socialism 
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and more) and pure liberalism, I would like to att empt 
to give an answer to the question: considering Europe’s 
actual political relations, is there any chance for the liberal 
statement today?

Béla S. Visky
BBU, Department of Reformed Theology and Musical Pedagogy
viskybela@yahoo.com
The Relationship between State and Church from the view of Diet-
rich Bonhoeff er (1906–1945)
This paper aims to explore the topic of relationship 
between State and Church from the view of Dietrich 
Bonhoeff er (1906–1945). The foundation of the unity of his 
ethical thinking is Christ. Both of these realms are under 
his lordship. God’s commandment has to be realised in 
the world through four „mandates”, namely, marriage 
(family), work (culture), government, and church. 
According to his defi nition, the government’s task is 
„to maintain what is created in the order that was given 
to the creation by God’s commission”, because „there 
is a providential congruity between the contents of the 
second table and the inherent law of historical life itself”. 
In relationship to the State, the fi rst task of the Church is 
to ask the State weather its actions are legitimate. In the 
second place, the Church must aid the victims of State 
action. „The Church has an unconditional obligation to 
the victims of any ordering of society, even if they do not 
belong to the Christian community.” Thirdly, in some 
exceptional cases, when the State fails in its function of 
creating law and order, the Church has to be involved 
in direct political actions, „to put a spoke in the wheel 
itself”, he says, in the context of the Nazi regime.
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