
gát”. Általános jelenségként figyelhető meg, hogy ezek 
az emberek gyakran egy „kényelmesebb valóságba” me
nekülnek, és végsőkig hisznek az újra meg újra elmon
dott történeteikben. A hivatali elit nemzetiszocializmus
beli hátráltatására vonatkozó információk felvilágosítást 
adnak a történelmi kutatások számára a cselekvési sza-

Jog________
Iwtéoeti sze m le '— /

badság és a társfelelősség kérdéseiről egy olyan korban, 
amely tartózkodik ezen témák érdembeli vizsgálatától. 
A vizsgálódások kényelmetlen, ámde annál jelentősebb 
válaszokhoz vezetnek.

Fordította: Szabó András -  Losonczi Eszter

Jegyzetek_____________________________________

1 Prof. Dr. Hinrich Rüping előadása 2005. július 8-án, Rothenburg 
o. d. Tauberben, a magyar-német büntetőjog-történeti szeminá
riumon hangzott el a „Bűnüldözés kirekesztett társadalmi cso
portok és ideológiai célpontok ellen” című témában. Az előadás 
magyar fordításának közlésével köszöntjük a jénai Friedrich 
Schiller Universitat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ma
gyar Jogtörténeti Tanszéke és a rothenburgi Mittelalterliches 
Kriminalmuseum együttműködésében évente megrendezett 
Deutsch-Ungarisches Strafrechtsgeschichtliches Semmar 15. 
évfordulóját. A  szöveget fordította: Szabó András, az ELTE 
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének demonstráto
ra, lektorálta Losonczi Eszter, ugyanezen tanszék demonstrátora. 
(A szerk.)

2 Entnazifizierung: „nácimentesítés”, azaz visszaemlékezés, és ennek 
keretében a nemzetiszocialista (náci) főtisztviselők eltávolítása ve
zető pozícióikból. (A ford.)

3 Német tartományi bíróság.
4 A tartományi bíróságok fölött álló Legfelsőbb Bíróság.
5 Gleichschaltung: a német nemzetiszocialista (náci) terminológiá

ban a szó jelentése: „egységesítés”, „egybehangolás”. A kifejezés 
azt a programot jelöli, amely minden társadalmi tevékenység és 
intézkedés egységes, megszabott ideológiai irányultságát írta elő. 
(A ford.)

6 Sturmabteilung: rohamosztag, a Nemzetiszocialista Német Mun
káspárt paramilitáris szervezete. (A szerk.)

7 Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund: a nemzetiszocialista Né
met Birodalom jogászainak szakmai szervezete. (A szerk.)

8 Schutzstaffel, SS: Védőosztag, a Nemzetiszocialista Német Mun
káspárt katonai és védelmi szervezete. (A szerk.)

9 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
10 Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, SD: az 

SS és az NSDAP titkosszolgálata a nemzetiszocialista Németország
ban. (A szerk.)

11 Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps, NSKK: az NSDAP parami
litáris szervezete. (A szerk.)

12 Gau: körzet, eredetileg az NSDAP körzeteinek, az 1939-es közigaz
gatási átszervezés után a Német Birodalom közigazgatási egységei
nek („tartomány”, „kerület”) elnevezése. (A szerk.)

13 Reichskammergericht, RKG: a német birodalmi bíróság, a leg
magasabb szintű jogalkalmazó szerv. (A szerk.)

14 Oberverwaltungsgericht, OVG: a közigazgatási bíróságok legmaga
sabb ítélkezési fóruma Németországban. (A szerk.)

15 Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen: a Nemzetiszocia
lista Német Jogászok Szövetsége, 1933-ban alakult meg. (A szerk.)

16 Reichjustizministerium, RMJ: a német Birodalmi Igazságügy-mi
nisztérium. (A szerk.)

Kurt Seelmann

Kulturalitás és tolerancia1

A z emberi viselkedés kulturalitásán azt a tézist ért
jük, hogy gondolkodásunkat és cselekvésünket a 
minket körülvevő kultúra határozza meg, s egyet

len gondolat sem mentesül a kulturális hatás és megha
tározottság alól. Különösen érvényes ez filozófiai világ
képünk fogalmi apparátusára. A következő gondolatok 
azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy ennek a tézisnek mi 
a jelentősége a tolerancia fogalmára vonatkozóan.

Már a tolerancia tárgyának meghatározása, illetve 
maga a tolerancia is, a kulturalitás említett koncepciója 
alapján, egy specifikus, azaz európai-nyugati gondolkodá
sunk eredménye. Ez két kérdést vet fel: az egyik a toleran
cia tárgyának kulturalitását, a másik pedig magának a to
leranciának a kulturalitását érinti. Az első kérdés, hogy mi 
a jelentősége a többi ember állásfoglalása kulturalitásának 
a tolerancia értelmezése szempontjából, azaz, mit jelent
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toleranciánk szempontjából, ha a mások által képviselt 
álláspontot teljesen annak kulturális környezete határozza 
meg? A második kérdés pedig az, hogy mi következne ab
ból, ha a tolerancia maga is egy koncepció, amely a saját 
ősi tradíciónkból nőtt ki, és lehetséges, hogy más kultú
rákban nincs hasonló megfelelője?

Ezeknek a kérdéseknek a megfelelő megválaszolása 
érdekében először két kérdéssel kell foglalkoznunk. Meg 
kell ugyanis egyeznünk abban, mit is jelent a mi kulturá
lis kontextusunkban a tolerancia (1). Előzetesen tisztázni 
kell továbbá, hogy a kulturális vonatkozású álláspontok 
egyáltalán a tolerancia tárgyai lehetnek-e, illetve létezik-e 
a kultúrákra vonatkozó tolerancia (2). Csak ezután foglal
kozhatunk a kulturalitás és tolerancia viszonyának kérdé
sével (3).

1. A  to lerancia  form ái

Toleranciafogalmunk értelmezésével kezdem. Az ezzel 
kapcsolatos definíciók nem egységesek. A toleranciát 
részben azonosítják bizonyos álláspontok elfogadásával. 
Ez azonban nem felel meg a fogalom hétköznapi hasz
nálatának, amely mindig éreztet bizonyos távolságtartást

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetiszocialista_N%C3%A9met_Munk%C3%A1sp%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetiszocialista_N%C3%A9met_Munk%C3%A1sp%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Paramilit%C3%A1ris
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetiszocialista_N%C3%A9met_Munk%C3%A1sp%C3%A1rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetiszocialista_N%C3%A9met_Munk%C3%A1sp%C3%A1rt


a (csupán) tolerált állásfoglalással szemben, de elméleti 
szempontból is elégtelen. A tolerancia fogalma,2 annak 
nyugati fejlődése alapján, különösen akkor vet fel érde
kes kérdéseket, ha legalábbis megközelítőleg a hétköz
napi használat értelmében használjuk. Ebben az esetben 
a tolerancián egy állásfoglalással kapcsolatos magatartást 
értünk, amit ugyan nem osztunk, de abban az értelemben, 
hogy annak képviselőivel szemben nem foganatosítunk 
vagy követelünk negatív szankciókat, elfogadjuk, vagy 
esetleg fogcsikorgatva eltűrjük azt.

a) A tolerancia pragmatikus formái

Ha ebben az értelemben toleránsan viselkedünk, annak 
oka tisztán pragmatikus megfontolásokban is kereshető. 
Talán attól félünk, ha mások álláspontja elleni szankció
kat foganatosítanánk, az békétlenséget vagy nyugtalansá
got váltana ki egyes személyek vagy csoportok esetében, 
végül a szankciók által fenyegetett személyek akár fel is 
lázadhatnának. Ha az említett értelemben toleránsak va
gyunk, akkor a különböző etnikumok, vallások vagy más 
módon definiált embercsoportok közötti béke biztosítása 
általánosságban csupán az általunk nem képviselt állás
foglalások elfogadása által tűnhet lehetségesnek. A tole
ranciának ezek a pragmatikus formái gyakran kézenfek- 
vőek, s egy bizonyos ideig képesek megőrizni a szociális 
békét. Mindemellett hátrányuk is van. Az ilyen módon 
megőrzött béke ingatag béke. Hiszen alapvetően csupán 
az erőviszonyok megváltozása által bármikor módosítha
tó modus vivendi kerül megőrzésre. Ezért a tolerancia eb
ben a pragmatikus értelemben elméletileg kevésbé tűnik 
igényesnek, és gyakorlatilag nem különösebben tartós és 
biztos. Az efféle pragmatikus toleranciakoncepciókat a to
vábbiakban, bár a gyakorlatban léteznek, figyelmen kívül 
hagyjuk.

b) A tolerancia tisztelet-formái

Elméleti szempontból érdekesebbek, de gyakorlatilag is 
sokkal stabilabbak a tolerancia azon formái, amelyek ese
tében az egy állásfoglalással való egyet nem értés ugyan
annak a toleranciaviszonynak a pozitív magatartásával 
jár együtt. A következőről van szó: elfogadunk egy olyan 
állásfoglalást, amely nem a sajátunk, és amelyet talán 
szkeptikusan szemlélünk -  az ezzel kapcsolatos elhatá
rolódás azonban nem terjed ki az általunk nem képviselt 
álláspont mögötti „teljes szférára”.

A nem képviselt állásfoglalással együtt járó pozitív 
magatartás egyrészt megnyilvánulhat azzal a személlyel 
szemben tanúsított tiszteletben, aki egy általunk nem kép
viselt álláspontot képvisel. Talán tiszteljük a másik sze
mélyt, még ha nem is a saját álláspontunkat képviseli, 
és ez a pozitív hozzáállás bizonyos mértékben befolyá
solja a másik személy álláspontjával kapcsolatos maga
tartásunkat is, amely álláspontot annak képviselője miatti 
tiszteletből minden szankció nélkül elfogadjuk. A pozitív 
magatartás azonban azzal is összekapcsolódhat, hogy az

általunk nem képviselt álláspont annak problematikussá- 
ga ellenére etikai értelemben értékes, illetve az álláspont 
képviselésének joga etikai értelemben értékes. Végül is a 
tisztelet-tolerancia ezen területén az is elképzelhető, hogy 
valakit több etikai állásfoglalás is befolyásol, amelyeket 
ugyan nem képvisel, de amelyeket etikai értelemben már 
a különbözőségük miatt is kívánatosnak vagy a kreativitás 
alternatívákkal összekapcsolódó növekedése miatt a tár
sadalmi életben különösen innovatívnak tart. A szerzők 
egy lépéssel már tovább is mennek, és a tolerancia csúcsá
nak tekintik, amikor valaki a kulturális formák pluralitását 
egyenrangúnak tartja.3 Vita tárgya lehet, hogy a tolerancia 
fogalmának használata az egyes állásfoglalások egyenér
tékűként történő értékelésekor ésszerű-e, valamint hogy 
a „tolerancia” fogalmát nem kellene-e nyelvileg azoknak 
a helyzeteknek a megnevezésére korlátozni, amelyekben 
egy álláspont, a neki tulajdonított etikai érték ellenére, a 
saját magunk által képviselt álláspont mögé sorolódik -  ez 
azonban terminológiai probléma.

Nem csupán terminológiai probléma azonban az a kér
dés, hogy a tolerancia tiszteletmodelljének az a változa
ta, amely megkülönbözteti egy álláspont elutasítását és 
az álláspontot képviselő ember tiszteletét, valóban álta
lánosan képviselhető-e. Az elutasítás és a tisztelet ösz- 
szeegyeztethetősége ugyanis attól is függhet, hogy mi 
motiválja az álláspont elutasítását. Ludwig Siep például 
kétségbe vonja, hogy egy filozófia, amely más álláspon
tokat önellentmondóként aposztrofál, egyáltalán alkal
mas lehet a tisztelettoleranciára. Nem lehetséges, hogy 
valakit a cselekvését motiváló meggyőződésével együtt 
elfogadjunk, ha az illető állásfoglalását önellentmondó
nak tartjuk.4 Azonban az ellentmondás fel nem ismerése 
kognitív, és semmiképpen sem erkölcsi hiba, s kétséges, 
hogy a kognitív hiba felvetése valóban nem összeegyez
tethető-e az elismeréssel a másik személlyel szemben 
mutatott tisztelet értelmében. Hiszen jogi értelemben a 
cselekvésképtelen embereket is személyeknek kell te
kinteni, a legtöbb erkölcsi vélemény pedig ezt figyelem
be veszi, és a személyiség elismerését nem teszi függővé 
a kognitív teljesítménytől.

________ Jog
löíténeti sze m le '— /

2 . További e lőzetes kérdés: 
to lerancia  és kultúra

„Kulturalitás és tolerancia” megnevezésű témám végül, 
a tolerancia tiszteletmodelljéből kiindulva, ezt a modellt 
kétféle módon is kapcsolatba hozhatja a kulturalitással: 
a központi kérdés az, hogy a „kulturalitásnak” nevezett 
magatartás, amely kulturálisan meghatározza a gondolko
dásunkat és cselekvésünket, és ezáltal csak egy meghatá
rozott kultúra háttere előtt értelmezhető, összeegyeztethe
tő-e a toleranciával, vagy a tolerancia elve éppen meg is 
kívánja. Toleránsak lehetünk-e, illetve kell-e lennünk egy 
állásfoglalással szemben, amelyet egy személy kulturális 
háttere határoz meg? Továbbá: mi a jelentősége ennek so
rán annak, ha az ember tisztázza, hogy a saját toleranciá
val kapcsolatos álláspontja is kulturálisan meghatározott 
-  éppen a saját kultúránk által?
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Ha így tesszük fel a kérdést, akkor azt feltételezzük, 
hogy az egy személlyel szembeni tolerancia a kulturalitás 
koncepciója alapján nem is lehet más, mint azzal a kul
túrával szembeni tolerancia, amelyhez az illető személy 
tartozik -  de legalábbis ez jelentősen meghatározza. Ezért 
fel kell tenni egy további, szükséges előzetes kérdést, tud
niillik azt, hogy a kultúrához tartozás és ezzel a kultúra 
tényezője mely problémák felmerülése mellett lehet egy
általán a tolerancia tárgya, azaz hogy a kultúrákkal szem
ben is létezhet-e a tolerancia.

Vizsgáljuk meg a kultúrákkal szembeni tolerancia kér
dését. Ha a tolerancia fogalmát „kultúrákra” alkalmazzuk, 
akkor a következő problémák merülnek fel:

a) A kultúrák egyáltalán egy olyan zárt egység entitá
sainak minősülnek, hogy felmerülhet velük kapcso
latban a tolerancia kérdése?

b) Ha erre a kérdésre megerősítő választ kapunk, ab
ban az esetben, pontosan mi a kulturális tolerancia 
lényege?

c) Ha pedig különböző módon toleránsan kezelhetők a 
különböző kultúrák, akkor hogyan viselkedjünk az 
ezekhez a kultúrákhoz tartozó személyekkel szem
ben, akik, esetleg harcosan, a saját kultúrájuk viszo
nyaival szemben más álláspontot képviselnek?

a) A „kultúrák" megfelelő tárgyai 
a toleranciának?

Felmerül a kérdés, vajon a kultúrák egyáltalán olyan 
egységes képződmények-e, amelyekkel szemben alkal
mazható a tolerancia? Úgy tűnik, hogy az esszencialista 
kultúrafogalom veszélye fenyeget, ha felvetjük a más kul
túrákkal szembeni tolerancia lehetőségét, azaz egy olyan 
kultúrafogalomba ütközünk, amelyből ki kell rekeszteni a 
belső feszültségeket és a kulturális cselekvési minták köl
csönös befolyását ahhoz, hogy egységes állásfoglalás ala
kulhasson ki, amelynek elfogadása vagy el nem fogadása 
azután vita tárgya lehet.

Néhány szerző nagy fenntartással kezeli ezt a kultúra
fogalmat -  véleményük szerint ez a kultúrafogalom kire
kesztő vagy befogadó, azaz a „mást” vagy a „közöst” zárt 
egységként kezelő, tulajdonképpen gyarmati eredetű, és 
nem veszi figyelembe, hogy valamennyi kultúra hibrid, 
heterogén és magasan differenciált, ahogyan Edward Said 
fogalmaz: . all cultures are involved in one another; non
is single and pure, all are hybrid, heterogenous, extraordi- 
narily differentiated, and unmonolithic.”5

Elfogadhatjuk ezeket a kifogásokat, egyúttal abból is 
kiindulhatunk, hogy a hibrid képződmények is egy meg
határozott ideig bizonyos tulajdonságokkal és bizonyos 
mértékű belső koherenciával rendelkező entitások lehetnek, 
ezért legalábbis külső perspektívából a saját kultúrával ösz- 
szehasonlítva „másként” élhetőek meg. Kína példáján, aho
gyan azt Francois Jullien hangsúlyozza, évezredes, a nyu
gati kultúrától független kulturális fejlődés figyelhető meg: 
„Kína lehetővé teszi annak felismerését, hogy a kereteken 
kívül gondolkozzunk, azaz, nem a nagy leszármazási vo
nal mentén, amely meghatározta az európai gondolkodást,
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és azt egyszerinek gondolta; a leszármazási vonal mentén, 
amely Ádámmal, Noéval és az özönvízzel kezdődött, Me
zopotámiában és Egyiptomban teljesedett ki, Görögország
ban futott össze és Rómában szilárdult meg, hogy elérjen 
»hozzánk« -  az európai wközösséghezc”6 Ehhez járul még, 
hogy a tolerancia olyan magatartás, amelynek során a cím
zett egy bizonyos, mások által képviselt állásfoglalásra tö
rekszik, vagy éppen nem, amelynek során tehát éppen a 
címzett szemszögéből fontos a jelenség, és könnyen előfor
dulhat, hogy ez a címzett egy kultúrát koherensebbnek tart, 
mint amilyennek az mások, különösen egy más kulturális 
gyakorlat „résztvevőinek” szemszögéből tűnik.

Így tekintve az eredmény szempontjából ésszerűnek tű
nik, hogy a „kultúrákkal” kapcsolatban is lehetséges a to
lerancia vagy intolerancia mint magatartási forma, amely 
egy bizonyos időre vonatkozóan valóban koherens vagy 
csak az értékelő szempontjából tűnik annak, akinek dön
tést kell hoznia a toleranciáról.

b) Miben áll a kultúrákkal szembeni 
tolerancia?

Ha ez így van, akkor a kultúrákkal szemben fennáll a le
hetséges toleranciaváltozatok teljes spektrumának lehe
tősége, a fennálló erőviszonyok vagy a békesség miatti 
ideiglenes be nem avatkozástól az egyenértékűség elisme
réséig, az előnyben részesítés ellenére, amellyel egy má
sik, legtöbbször a saját kultúránkkal szemben viseltetünk.

Ha más kultúrákat egyenértékűnek ismerünk el, annak 
hátterében etikai relativizmus állhat, amely abból indul ki, 
hogy egyszerűen semmi sem mondható el a „helyes” kul
turális normákról. Ezzel kapcsolatban azonban felmerül az 
önreferenciális inkonzisztencia problémája, hiszen a kul- 
turalizmus feltételezésének alapján ez a kijelentés maga 
is szükségképpen kulturális vonatkozású lenne, és ezáltal 
hasonlóan gyenge argumentatív alapon állna. Aki ennek 
ellenkezőjét állítja, és a kulturalista relativizmus univerzá
lis érvényére hivatkozna, önellentmondásba kerülne.

Ha ezzel szemben abból indulnánk ki, hogy jó indo
kai van egy kultúra fölényének, és ezzel a feltételezéssel 
kapcsolatban a saját esendőségünket hoznánk fel, akkor 
-  eltérően az egyénekhez fűződő viszonytól -  nehéz len
ne a pragmatikus feltételezéseken túl tisztelettoleranciáról 
beszélni, hiszen: ha mások kulturális normáit, azok vala
melyest koherens összefüggésében, „hibásnak” ítélnénk 
meg, akkor aligha maradna indok az érintett kultúra tisz
teletben tartására.

A kultúra által meghatározott tolerancia harmadik le
hetősége kiutat mutathat ebből a dilemmából. A toleran
ciának ez a fajtája hasonló ahhoz a módszerhez, amely- 
lyel a művészet értelmezési sokszínűségét tárgyaltuk; egy 
műalkotásnak számos különböző, egymással konkuráló 
értelmezése lehetséges, de nemritkán van közöttük egy, 
amely különösen érthető számunkra, a saját specifikus 
élettapasztalatunk és világlátásunk miatt. Ez a saját értel
mezésünk alapján, a saját szemszögünkből sem feltétlenül 
a „legjobb” értelmezés, azonban a „számunkra legjobb
nak” tekintjük, amellyel az egyenértékű, más értelmezé-



Jog
löíténeti szemle'— /

sek korlátlanul összeegyeztethetőnek tűnnek, és semmi
lyen módon nem is zavarnak minket. Talán ez az, amit a 
kulturalisztikus toleranciagondolat hozzáadhat a toleran
ciáról folytatott vitához: a kultúrához kötöttség gondolata, 
ha nem kapcsolódik sem a relativizmushoz, sem pedig a 
kultúrimperializmushoz, összekapcsolhatja a szubjektív 
rangsorolást az érvényesüléssel.

c) Mely „toleranciakollíziók" jelentkezhetnek 
a kultúrákkal és egyénekkel szemben?

A legnagyobb probléma, amely a kultúrákkal szembe
ni tolerancia kérdésével kapcsolatban felmerül, azonban 
az, hogy a kultúrák esetében ugyan kollektív cselekvési 
mintákról van szó, amelyek messzemenően befolyásolják 
az egyént, és amelyekre tudatosan vagy öntudatlanul az 
egyének is hatással vannak, és egy kultúra kollektív cse
lekvési mintái és az egyén preferenciái között különbö
zőség állhat fenn ugyanazon földrajzi területen és/vagy 
intézményi képződményen belül. A „kultúra” toleranciája 
ebben az esetben az egyénnel szembeni represszióhoz ve
zethet. Kérdés, hogy milyen mértékben tartozik a toleran
ciához egy kultúrával szemben az emberi jogok megsér
tésének vagy a korrupciónak az elfogadása,7 amennyiben 
azok bizonyos mértékben elterjedtek az érintett kultúrá
ban, másrészt azonban az érintett kultúra számos tagja 
szenved tőlük, illetve esetleg aktívan küzd ellenük?

3. Kulturalitás és to lerancia

A kultúrával mint a tolerancia egyik lehetséges referen
ciapontjával kapcsolatos előző gondolatmenet után elér
keztünk a döntő jelentőségű záró kérdéshez, tudniillik a 
kulturalitás és a tolerancia viszonyának kérdéséhez.

Ezzel kapcsolatban két kérdést kell megkülönböztet
ni: egyrészt tisztázni kell, mi az értelme a toleranciának 
egy kulturálisan meghatározott állásfoglalással szemben, 
azaz lehet-e ésszerűen toleranciáról beszélni, ha a másik 
személy állásfoglalását teljesen az őt körülvevő kultú
ra határozza meg, és az egyáltalán nem lehet a kultúrát 
transzcendentáló kritikus szemlélet eredménye (a). Más
részt felmerül a kérdés, hogy a tolerancia koncepciója a 
kulturalitás szempontjából szemlélve nem kultúrához kö
tött koncepció-e, amelynek más kultúrákban még csak ha
sonló jelentősége sincs (b).

a) Tolerancia a kulturalitással szemben

A kérdés tehát az: lehetünk-e toleránsak a kulturalitás által 
befolyásolt más személlyel szemben? Pragmatikus okok
ból egy önmagában koherens kulturális állásfoglalással 
szemben akkor is viselkedhetünk „eltűrő” módon, ha ez 
az állásfoglalás olyan mértékben kulturálisan befolyásolt, 
hogy önmagát egyáltalán nem képes alávetni a kritikának. 
A tolerancia ugyanis ebben az esetben is alkalmas lehet a 
béke biztosítására. Azonban a tisztelettolerancia értelmé-

ben tiszteletben tarthatjuk-e az ilyen álláspontot képviselő 
személyt? A kulturalitást feltételezve ezzel a személlyel 
kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy nem képes szaba
dulni a kulturális elfogultságától és nem képes önálló, a 
kultúrhatárokon átívelő döntéseket hozni.

Mindenesetre ez a kulturalitás szempontjából nem kü
lönleges eset, hiszen ha mindenki kulturálisan befolyásolt, 
akkor az a személy is, aki maga gyakorolja a toleranciát. 
Ebben az esetben azonban a toleranciát gyakorló személy 
számára nem jelent a másik személyt lealacsonyító körül
ményt, amely valamilyen módon csökkentené a tiszteletet, 
ha a másik személyt fogva tartani látszanak a saját kultúrá
jának határai. A tisztelettolerancia tehát a sokféle kulturális 
befolyásoltság esetén is lehetséges. Ha a tiszteletet a Fichte 
vagy Hegel szerint értelmezett elismerési viszonyhoz akar
nánk kötni, akkor tagadnunk kellene a tisztelettoleranciát a 
kulturalitás szempontjából, mert az ilyen elismerési viszony 
feltételezné a másik személy alapvető döntési szabadságát.

b) A tolerancia kulturalitása

Nagyobb nehézségeket okozhat az a körülmény, hogy a 
kulturalitás szempontjából a tolerancia koncepciójának 
csak kultúrán belüli jelentősége van, ebben az esetben 
ráadásul az ún. nyugati kultúrára korlátozódik. Ennek a 
szemléletnek egy bonyolult kérdés lehet a következmé
nye: kétség merülhet fel, hogy más kultúrákban egyáltalán 
ismert-e az önmagukban nem konzisztens -  végső soron 
a liberalitás szerkezeti kategóriái által meghatározott -  ál
lásfoglalások eltűrése, és, amennyiben nem, hogyan kell 
viselkedni egy olyan állásfoglalással szemben, amely nem 
követi a toleranciának ezt a sémáját.

A toleranciakoncepciók, miként a nekik ellentmondó er
kölcsi koncepciók és hasonló jelenségek, ha azok más kul
túrákban is megtalálhatóak, azok közé az állásfoglalások 
közé tartoznak, amelyek a helyes életről alkotott elképze
léseket propagálják. Hozzászoktunk, hogy a helyes életről 
alkotott elképzeléseket kivonjuk a kényszerítően alkalma
zandó jogból, és az egyéni erkölcshöz soroljuk. Az életről 
alkotott koncepciókra a jog eszközével, azaz kényszerítő 
jelleggel csak akkor figyelünk oda, ha ezek a koncepciók 
befolyásolják a liberális jogot. A toleráns magatartás ezért 
csak akkor válhat problémává -  tudniillik a lehetséges ön
feladás tekintetében - , ha a tolerancia tárgya egy olyan (kul
turálisan vagy egyéb módon) befolyásolt állásfoglalás len
ne, amely intoleranciát követel meg. Mennyire lehetséges 
toleránsnak lenni az intoleranciával szemben?

Ha így tesszük fel a kérdést, kézenfekvőnek tűnik, 
hogy az intoleranciával szemben nem lehetséges a tole
rancia, ha a tolerancia nem függeszti fel saját magát. Ha 
egy ilyen „liberális-perfekcionista rendszert” tennénk 
meg a tolerancia határai meghatározásának alapjául, ak
kor ez a rendszer a másik oldalon „alig hagyna meg kul
turális saját jogokat”,8 hiszen azok elismerésének alapja, 
hogy bizonyos mértékben a nyugati koncepcióktól eltérő 
koncepciók is elfogadásra kerüljenek. Igazi mesterfogás 
lenne, ha sikerülne megőrizni a kulturális állásfoglalások
kal szembeni toleranciát akkor is, ha azok nem liberáli-
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sak, és ezzel egyidejűleg nem szenvedne csorbát az egyén 
joga az alternatív életformára, valamint szükség esetén 
az egyén védelmet kapna a csoportjával szemben is. Más 
szóval a nem liberális csoport is elfogadásra kerülne, 
ameddig és amennyiben a csoport tagjainak konszenzu
sa fennáll, de ezzel egyidejűleg a nem liberális csoporttól 
toleranciát várnánk el a tagjaira vonatkozóan. Kymlicka 
ebben a vonatkozásban a nem liberális állásfoglalásokra is 
vonatkozó „external protection” fogalmát említi, amely
nek azonban nem lehet következménye az állásfoglalások 
tekintetében az „internal restriction” a tagokkal szemben.9

Ez semmiképpen sem tűnik a gyakorlatban megvalósít- 
hatatlannak, mert azok a csoporttagok, akik elkötelezték 
magukat a változási opcióktól mentes életvitel normája 
mellett, ebben nem is inognak meg, az erkölcsi igényeikre 
vonatkozóan pedig már nem védelmet, hanem támogatást 
is kapnak.10 Mindenesetre nem kell tolerálni azt, hogy má
sokra is ráerőltessék ezt az életviteli koncepciót, máskép
pen a tolerancia elve valóban megszűnik.

4 . Ö sszegzés

A toleranciatisztelet formái, amelyek során az általunk 
nem osztott állásfoglalás képviselőivel szemben sem al
kalmazunk vagy követelünk meg negatív szankciókat, a 
kultúrákkal és ezért az egyénnel szemben is kézenfek- 
vőek, feltételezve azok teljes kulturális bevésődését. Ehhez 
nincs szükség a problematikus kulturális esszencializmus- 
ra. A relativizmus és a kulturális felsőbbrendűség közöt
ti dilemmából a kultúrákra vonatkozóan kiutat jelenthet a 
művészetre jellemző szubjektív értékelés párhuzama, ahol 
mindenki számára nyitva áll „a számára legjobb” értelme
zés -  amely tehát nem azonnali érvényű, de nem is minden
ki számára a legjobb. A kulturális bevésődés alapján az in
toleranciával szembeni tolerancia kérdésére adott válaszban 
különbséget kell tenni a nem liberális szervezetekhez való 
tolerálható, önként választott kötődés, és az ilyen csoporto
sulások tagjai elleni nem tolerálható belső kényszer alkal
mazása között.
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DISPUTA
Ibolya Tibor

Az 1907-es cigány 
koncentrációs tábor 

és tömeges fajüldözés
legendája

1 907. július 19-én este Dánoson (ma Dánszentmik- 
lós) a Szarvas csárdában egy vándorcigány karaván 
tagjai meggyilkolták a csárdást, a feleségét, a ne

velt lányukat -  utóbbit hárman meg is erőszakolták -  és 
egy véletlenül odatévedt kocsist, majd a csárda kirablá-
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sa és felgyújtása után elmenekültek a helyszínről. Az el
követőket hamarosan elfogták, a dánosi és más bűncse
lekmények miatt a karaván tagjai közül végül 17 embert 
állítottak bíróság elé. A Pestvidéki Királyi Törvényszék 
mint esküdtbíróság 1908. május 29-én az ügy fő vádlottjai 
közül hármat életfogytig tartó fegyházbüntetésre, hármat 
tizenöt év fegyházbüntetésre ítélt. Az ügyre a mai napig 
több oldalról hivatkoznak, ugyanakkor számos, az utó
kor által sokszor ténynek tekintett tévhit és legenda övezi.

A dánosi rablógyilkosságot övező egyik legmakacsabb 
tévhit szinte bizonyosan egy szándékos hazugság alap
ján terjedhetett el. A Kádár-korszak dédelgetett bűnügyi 
újságírójának, Szabó Lászlónak Pintér Istvánnal közös, 
1964-ben megjelent, A század nevezetes bűnügyei című 
könyve egy teljes fejezetet szentelt az esetnek, amelynek 
már a címe is -  Koncentrációs tábor egy bűnügy nyomán -  
teljes valótlanság. A szerzők természetesen bármiféle for
rás megjelölése nélkül, nyilvánvalóan az „úri Magyaror
szág” elítélésének osztályharcos szándékával, számtalan


