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Tolerancia – demokrácia és liberalizmus 
 
 
A modern alkotmányos demokráciák fontos alapelve a tolerancia, mely kezdet-
ben a vallási türelembıl és a vallásszabadság állami elismerésébıl alakult ki – 
mint azt már John Locke megmutatta. Késıbb a tolerancia a politikai élet más 
területein is fontos államalkotó elvvé vált. 

Az elıadás két 20. századi filozófusnak a toleranciáról vallott nézeteirıl szól. 
Karl Popper a demokrácia alapelvének tekinti a toleranciát, míg John Rawls a 
politikai liberalizmus fontos összetevıjének tartja azt. 
 
Karl Popper filozófiája a kritikai racionalizmus, ami Helmut Kohl kancellár 
szerint „a népek és nemzetek méltóságteljes és békés együttélésének feltétele”.1  
Ismeretelméleti kérdések megoldásától indult el, a Bécsi Kör hivatalos ellenzé-
keként elıször tudományfilozófiát alkotott. Nem a tudományos ismeret feltétele-
it, hanem tudományos ismeret fejlıdésének a feltételeit tekintette a tudományfi-
lozófia tárgyának. Azt vizsgálta, miként fejlıdött és fejlıdhet a természettudo-
mány. A természettudomány filozófiai analízise során megfogalmazott elveit 
azután kiterjesztette a társadalomtudományra, a társadalomfilozófiára végül az 
evolúció általános tanává tette. 

Karl Popper filozófiája rendkívül nagy hatású volt a 20. században. Nem a fi-
lozófusok körében volt nagy az elismertsége. A politikusok, a természet- és a 
társadalomtudósok körében viszont talán Karl Popper a XX. század legnépsze-
rőbb és leghatásosabb filozófusa. Tiszta, egyszerő és érthetı nyelvezete mellett 
hatásának és népszerőségének az az oka, hogy Popper felvállalja a filozófiájában 
a common sense problémáit. A XX. századi filozófiai fejlıdés legnagyobb hibá-
jának azt tartja Popper, hogy világunk igazi kérdéseitıl a filozófia elfordul, és a 
nyelvi játékok természetérıl, a lét és az egzisztencia különbségérıl folytatnak 
vitát a filozófusok. Popper felvállalja a hagyományos filozófiai problémákat, 
nem tekinti azokat álproblémáknak. 

                                                 
1 Karl POPPER: Unended Quest, An intellectual Autobiography Routledge London, 1992, xii 
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A common sense filozófusa Popper azért is, mert a common sense természe-
tes humánuma Popper szemléletének az alapját képezi. Ez a mindent átható és 
mindent megelızı humanizmus magyarázza azt, miért fogadják el nézeteit kü-
lönbözı, akár ellentétes meggyızıdéső politikusok és tudósok is. Sok konzerva-
tív gondolkodó és politikus tekinti eszmetársának Poppert – Helmut Kohl mellett 
is. A Német Szabaddemokrata Párt 1969-es programja az ı filozófiájára épül. A 
német szociáldemokrácia és a popperi kritikai racionalizmus szoros kapcsolata 
közismert. Helmut Schmidt 1959-ben Popper társadalomfilozófiájára alapozta a 
német szociáldemokrácia új, bad-godesbergi programját. Ugyanilyen, minden 
politikai irányzatra kiterjedı hatások mutathatók ki Nagy-Britanniában és a világ 
más részein is. 

Popper kritikai racionalizmusa racionálisnak azt a magatartást tekinti, mely a 
kritikát elfogadja. Az egyén morális döntésére alapozódik a racionális magatar-
tás választása. A racionális magatartás feltételezi, hogy valamely probléma meg-
oldásakor az értelemhez folyamodunk, a világos gondolathoz és tapasztalathoz, s 
nem az érzelmekhez, a szenvedélyekhez. A racionális magatartás választása egy 
morál választását jelenti. Olyan morál ez, amelyik a kritikát lehetıvé teszi. Ez a 
morál megköveteli a másik ember tiszteletben tartását, és azt a keresztényi 
egyenlıséget vallja, hogy nincs olyan ember, aki fontosabb lenne a másik em-
bernél. Ez az etika elveti az erıszakot, s vele szemben az ész érvényre jutását 
akarja, ami feltételezi az emberek együttmőködését, a kritika gyakorlását és a 
kritika elviselését. Ez az etika azonban nem akar célokat megfogalmazni. Távol 
áll tıle, hogy erkölcsi értékek és eszmék megvalósításának programját vázolja 
fel. Még olyan alapvetı érték, mint a boldogság sem megvalósítható cél Popper 
etikája szerint. Ez utópia lenne. A meglévı boldogtalanság az a probléma, ame-
lyet a kritika révén – a boldogság eszmei standardjára is tekintettel – minimali-
zálni lehet. 

A kritika elfogadását, a kritikai viszonyulást a társadalmi berendezkedésnek, 
és ezen belül elsısorban a politikai hatalomnak is lehetıvé kell tennie. A kritika 
két alapvetı társadalmi feltétele a nyilvánosság és a demokrácia. Ezek megléte 
biztosítja, hogy az emberi együttélés ne az erıszak és a valóságos háború világa 
legyen, hanem csak az érvek és a hipotézisek csatatere. Popper kritikai raciona-
lizmusa csak az érvek és a hipotézisek csatáját engedi meg – mind a tudomány-
ban, mind a társadalmi életben. A nyugati civilizáció a demokrácia mellett dön-
tött, egy olyan társadalom mellett, amely szavakkal és ésszerő érvekkel is változ-
tatható, tényszerő kritikával, vagyis nem-személyes kritikai megfontolásokkal, 
ami a tudományt, különösen a természettudományt jellemzi. 

A demokrácia Popper számára ezért nem elsısorban a többség uralmát jelen-
ti, bár az általános választások intézménye rendkívül fontos. A demokrácia krité-
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riuma az, hogy a „hatalmon lévıket – vagyis a kormányt – a kormányzat alatt 
állók vérontás nélkül feloszlathatják.”2 A hatalomnak biztosítania kell a kisebb-
ségnek azt a lehetıséget, hogy a békés változtatásokon munkálkodjon. A kisebb-
ségek védelmét nem kell kiterjeszteni a törvénysértıkre, azokra, akik a demok-
rácia erıszakos megdöntését akarják. 

A demokrácia küzdıtér az ésszerő reformok számára, ahol erıszakmenetesen 
juthatnak érvényre a reformok. 

Popper a természettudósok világát modellként használta, a tudomány fejlıdé-
sének a feltételeit kiterjesztette a társadalomra. Azt írja: „Elismerem, hogy a 
nyugati civilizációt a tudományhoz és a demokráciához kötöm. Ez lehetıvé teszi 
az elkerülhetı szerencsétlenség megelızését, reformok kipróbálását, mint ami-
lyen a jóléti állam, a reformok kritikus megítélését, és további javítását.”3 

Popper tehát korlátozza a konfliktusokat, de nem küszöböli ki ıket. Egy 
konfliktusmentes társadalom embertelen lenne. Az emberi társadalomnak szük-
sége van a békére, de ugyanilyen mértékben eszmei konfliktusokra is: ideálokra, 
értékekre, melyekért harcolhatunk. A görögöktıl megtanultuk, hogy jobb, ha az 
ember szavakkal, s nem karddal hadakozik; a legjobb, ha érvekkel. 
Popper a fizikai erıszak kiiktatásában látja a demokrácia egyik alapvonását. A 
tolerancia azonban nem korlátlan, mert eljutnánk a tolerancia paradoxonához. A 
korlátlan tolerancia szükségképpen önmagát számolná fel. Ha toleránsak va-
gyunk az intoleránsakkal, „ha nem védjük meg a társadalmat az intoleránsak 
támadásaival szemben, akkor azok a toleránsakat a toleranciával együtt el fog-
ják pusztítani. ... követelnünk kell a jogot, hogy akár még erıszak révén is elfojt-
hassuk ıket.”4 
 
John Rawls is látja a tolerancia paradoxonát, s az ı igazságosságelméletében és 
politikai liberalizmusában is alapvetı szerepet játszik az erıszakmentesség. Úgy 
gondolja, hogy az egyén sérthetetlenségét (inviolability) és méltóságát még a 
közös jólétért sem lehet feláldozni.  

Az 1972-ben megjelent Igazságosságelméletében5 a sérthetetlenség feltétel-
ének még azt tartotta, hogy az igazságosság általa megfogalmazott elveire alapo-
zódjon az igazságosság közfelfogása. Az 1993-ban publikált Politikai liberaliz-

                                                 
2 Karl POPPER: A nyitott társadalom és ellenségei, Ford. Szárdi Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 
2001, 339. o 
3 Karl POPPER: Auf der Suche nach einer besseren Welt, Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren 
(Piper, München, Zürich, 1987) 129. o. 
4 Karl POPPER: A nyitott társadalom és ellenségei, Ford. Szárdi Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 
2001, 523. o. 
5 John RAWLS, Az igazságosság elmélete, Ford. Krokovay Zsolt, Osiris, 1997. 
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musban6 viszont azt kérdezi, hogyan maradhatnak fenn olyan alkotmányos de-
mokráciák, melyek elfogadják az igazságosság több ésszerő, de egymással ösz-
szeegyeztethetetlen felfogását is. Rawls kérdése igazán kantiánus kérdés: ‘Van, 
de hogyan lehetséges ilyen társadalom?’. 

Rawls úgy gondolja, hogy sajátos dualizmus alakult ki a nyugati társadal-
makban a politikai liberalizmus és az átfogó doktrínák között. Ez nem morális 
dualizmus, hanem a demokratikus politikai kultúrából, a demokratikus kultúra 
ésszerő pluralizmusából fakad. „A politikai liberalizmus történelmi gyökere a 
reformációban és az azt követı idıszakban lelhetı fel, a vallási toleranciáról 
szóló a 16. és 17. századi lezajlott hosszú vitákban rejlik. A probléma az volt, 
hogy különbözı hitek mellett hogyan lehetséges egyáltalán társadalom? Mi lehet 
a bázisa a vallási toleranciának? Hiszen a sok évszázados tapasztalat alapján 
úgy tőnt fel, hogy a társadalmi egység megköveteli, hogy az emberek egyetértse-
nek általános és átfogó vallási, filozófiai és morális doktrínában.”7 

A probléma tehát az, hogyan létezhet egyáltalán olyan szabad és egyenlı ál-
lampolgárok stabil és igazságos társadalma, akik megosztottak a vallási, filozó-
fiai és morális doktrínáik tekintetében. 

Rawls válasza az, hogy a politikai liberalizmus átfogó konszenzusa teszi ezt 
lehetıvé. A politikai szférában érvényesülı tolerancia miatt lehet stabil a doktrí-
nák pluralizmusára épülı modern alkotmányos demokrácia. És John Rawls 
olyasmire tesz kísérletet, melyet a filozófiában és a tudományban elıtte senki 
sem próbált meg: olyan elméletet dolgoz ki, mely magában a filozófiában reali-
zálni akarja a toleranciát, tehát az elméletek békés együttélését az elmélet szint-
jén valósítaná meg. Az igazságosság olyan politikai koncepcióját alkotja meg, 
mely a különféle igazságosságelméleteket – az utilitáriánus, a perfekcionista, az 
intuicionista, a deontológikus stb. tanokat – átfogó elmélet. 

Az alkotmányos demokráciák alapvetı intézményei teszik lehetıvé a toleran-
ciát és a stabilitást. Az alapvetı intézményeket írja le Rawls politikai koncepció-
ja, mely ezáltal lesz átfogó. Rawls tehát az igazságosság olyan politikai koncep-
cióját fogalmazza meg, mely az alapintézményekre korlátozódik, s melyre vo-
natkozóan egyetértenek a különféle meggyızıdéseket valló polgárok. „Egy ilyen 
koncepció megfogalmazása során a politikai liberalizmus a tolerancia elvét 
magára a filozófiára alkalmazza.”8  

 

                                                 
6 John RAWLS, Political Liberailsm, Columbia University Press, 1993. 
7 John RAWLS, Political Liberailsm, Columbia University Press, 1993. xxi-xxv. 
8 John RAWLS, Political Liberailsm, Columbia University Press, 1993. p. 10. 
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Tolerancia – demokracia a liberalizmus 
 
Príspevok približuje názory dvoch filozofov 20. storočia na toleranciu. Sú to 
jednak myšlienky Karla Poppera, ktorý toleranciu považoval za základný princíp 
demokracie, jednak teória Johna Rawlsa, ktorý ju považoval za významnú 
súčasť politického liberalizmu. 

Kriticko-racionálne správanie, zdôrazňované Popperom, predpokladá, že pri 
riešení  všetkých problémov apelujeme na rozum, na jasný úsudok a na 
skúsenosť, avšak nie na city a vášne. Táto morálka si vyžaduje úctu k druhému 
a vyjadruje kresťanskú rovnosť ľudí charakterizovanú tým, že nejestvuje človek, 
ktorý by bol dôležitejší než blížny. Táto etika zavrhuje násilie a naproti tomu sa 
usiluje o uplatnenie rozumu, čo predpokladá spoluprácu ľudí, ako aj i schopnosť 
vykonávať i znášať kritiku. Popperovi je však vzdialené, aby načrtával program 
realizácie morálnych hodnôt a ideí. Súčasne si uvedomuje i to, že hoci 
prostredníctvom tolerancie možno obmedziť konflikty, nemožno ich takto 
celkom odstrániť. Veď ak by bola tolerancia neobmedzená, viedlo by to 
k paradoxu tolerancie. 

I v teórii spravodlivosti a politického liberalizmu Johna Rawlsa zohráva 
základnú úlohu zrieknutie sa násilia. Podľa jeho názoru je podstatou celého 
problému to, ako vôbec môže existovať stabilná a spravodlivá spoločnosť 
založená na spoločenstve slobodných a rovných občanov za podmienok, keď 
občanov rozdeľujú náboženské, filozofické a morálne doktríny. Rawlsovou 
odpoveďou je to, že existenciu takej spoločnosti umožňuje všeobecný konsenzus 
politického liberalizmu. Podľa jeho názoru môže byť moderná ústavná 
demokracia založená na pluralizmu doktrín stabilná len vďaka uplatňovaniu 
tolerancie v politickej sfére. 
 
 
István Bujalos 
 

Tolerance: Democracy and Liberalism 
 
The paper takes a look at the views of two 20th-century philosophers on 
tolerance. One is Karl Popper, who deemed that tolerance was the basic 
principle of democracy, while the other is John Rawls, who considered it to be 
an important component of political liberalism. Critically rational behavior, 
emphasized by Popper, pre-supposes, that one calls upon reason while solving a 
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problem, upon clear thought and experience, instead of emotions and passions. 
However, he is far from sketching a program of attaining moral values and 
dogmas. According to him, tolerance can limit, yet no entirely rule out, conflicts, 
as, if tolerance was limitless, we would get to paradoxical tolerance. In Rawls’ 
theory of justice and political liberalism, non-violence also played a fundamental 
role. According to him, tolerance manifesting in the political sphere can stabilize 
the modern constitutional democracy built on the pluralism of doctrines. 




