
ºnnep¢lyes perc, gyerek¢vek v¢ge,
hirtelen sÁpszÂ, hegedü, harangok.
à°lj mer¢szen!Ê ä zeng valamennyi. Labda
szÀll a magasban.

Egy f¡rdûkabinban

Egy f¡rdûkabinban, ahol a sz¢nsavas
f¡rdû mÀr k¢szen Àllt, ¢s a seszÁnü
gyÃrÂ is k¢szen, hogy v¢gigfuttassa

combjÀn, gerinc¢n, vÀllÀn ¢s nyakÀn
erûs tenyer¢t ¢s tÁz t´mpe ujjÀt,
fekszik a lepedûre tett k¢k f¡rdûk´penyen

nem t´rûdve azzal, hogyan hajol f´l¢,
hogy munkadarabnak n¢zi, vagy ¢lû nûi
testnek, behunyt szemmel a mozdulatoknak

Àtadja magÀt, ¢s az elmÃlt negyven ¢v
¢rint¢seinek gy´ng¢ds¢g¢re gondol;
¢s lÀng borÁtja el rejtett arcÀt.

Kis JÀnos

EGY R°GI K°RD°S IDýSZERþS°GE* (I)

A k¢rd¢s
1. àLehets¢ges-e az igazsÀgig kereszt¡lhazudni magunkat?Ê A Dosztojevszkijtûl k´lcs´nz´tt
fordulattal a forradalmi politika erk´lcsi dilemmÀjÀt akarta megvilÀgÁtani a fiatal Lu-
kÀcs Gy´rgy. A forradalmÀr, Árja LukÀcs, tagadja a fennÀllÂ vilÀgrend morÀlis l¢tjogo-
sultsÀgÀt; szÀmÀra a k¢szen talÀlt normÀk uralma puszta t¢ny ä csak taktikailag kell
szÀmolnia vel¡k. TÃll¢phet rajtuk, mert egy magasabb erk´lcsi rendben hisz, melynek
uralkodÂ elvei a szeretet s az egy¢nis¢g tisztelet¢n alapulÂ k´z´ss¢g. Csakhogy ¢ppen
mert a valÂ vilÀg rendj¢tûl idegenek, ezek az elvek nem ¡ltethetûk Àt a valÂsÀgba a
nekik megfelelû cselekv¢s Àltal: a szeretet hirdet¢se nem vezet el a szeretet birodal-

* E cikk nyitÂ ¢s zÀrÂ szakaszai eredetileg a heti Besz¢lû 1994. Àprilis 28-i szÀmÀban jelentek meg vÀlaszul
Petri Gy´rgy àk´ltûi k¢rd¢sÊ-¢re. A kezdetet a v¢ggel ´sszek´tû fejteget¢sek kidolgozÀsa k¢sûbbre maradt.
K´sz´nettel tartozom Csaba IvÀnnak, Csontos LÀszlÂnak ¢s TÂka GÀbornak az ¢rvel¢s tisztÀbat¢tel¢hez
nyÃjtott segÁts¢g¡k¢rt.
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mÀhoz. De akkor milyen normÀkhoz igazodj¢k a forradalmi cselekv¢s? Mi k´vetkezik
abbÂl, hogy a tÀrsadalom hagyomÀnyos erk´lcse a forradalmÀr szÀmÀra csupÀn l¢te-
zik, de nem rendelkezik ¢rv¢nyess¢ggel?

BÀrmit vÀlasszon, a forradalmÀr mindenk¢ppen sÃlyos kockÀzatot vÀllal magÀra,
ÀllÁtja LukÀcs. Vagy minden l¢tezû erk´lcsi szabÀlyt felrÃg, hogy az erûszak, a terror,
a diktatÃra eszk´zeivel sz¢tverje az Ãj befogadÀsÀt akadÀlyozÂ int¢zm¢nyeket, ¢s meg-
t´rje az osztÀly¢rdekek ellenÀllÀsÀt. Vagy a hatÀlyos erk´lcsi ¢s jogi normÀk korlÀtai
k´z´tt prÂbÀlja a vilÀgot a kÁvÀnt morÀlis rendhez k´zelÁteni, mert m¢g mindig jobb
t´k¢letlen szabÀlyokat k´vetni, mint teljes erk´lcsi ürben cselekedni. A mÀsodik Ãt vÀ-
lasztÀsÀval azt kockÀztatja, hogy tev¢kenys¢ge ÀlsÀgos kompromisszumokra s¡llyed,
tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgokhoz, osztÀlyelnyomÀshoz k¢nyszer¡l seg¢dkezet nyÃjta-
ni, s elûbb-utÂbb elszakad eredeti v¢gc¢ljÀtÂl. Az elsû Ãt vÀlasztÀsÀval viszont a korlÀ-
tozatlan bün uralomra ker¡l¢s¢t kockÀztatja.1

A fiatal LukÀcs hirtelen, vizsgÀlÂdÀs n¢lk¡li d´nt¢ssel tette tÃl magÀt a neh¢zs¢gen.
Elûbb elvetette, aztÀn m¢gis magÀ¢vÀ tette a forradalmi utat. VÀlasztÀsÀban a mai szem
k´nnyen felfedezi a hibÀt. Tudjuk, mi lett a bolsevik forradalombÂl. Tudjuk, hogy az
erûszak v¢letlen¡l sem sz¡l szeretetet. Azt is tudjuk, hogy nem lehets¢ges t´megtÀr-
sadalom, melyet az ¢rdekek, jogok ¢s k´teless¢gek cementje helyett pusztÀn az altru-
izmus ¢s szolidaritÀs ¢rzelmei tartanÀnak ´ssze. LukÀcs hamis dilemmÀra adott rossz
megoldÀst. Elemz¢s¢t m¢g sincs okunk eldobni. A hibÀsan feltett k¢rd¢s egy mÀig is
¢rv¢nyes, helyes k¢rd¢sre utal. A forradalmi politikÀnak tulajdonÁtott erk´lcsi dilem-
ma visszat¢r a mindennapi, demokratikus politikÀban.

2. LukÀcs h¡brisze a messianisztikus hit volt, a kommunizmus megvÀltÂ k¡ldet¢-
s¢be vetett f´lt¢tlen bizalom. A tipikus pÀrtpolitikustÂl mi sem Àll tÀvolabb, mint a mes-
sianisztikus hitek. Azonban, mint lÀtni fogjuk, a jÂzan pragmatizmus m¢g nem bizto-
sÁt¢k a LukÀcs¢hoz hasonlÂ monumentÀlis t¢ved¢sek ellen. Az ¡dvtanokbÂl merÁtett
bizonyossÀg erk´lcsileg vesz¢lyes, semmi k¢ts¢g. De nem kev¢sb¢ vesz¢lyes az az elbi-
zakodott v¢leked¢s, mely szerint elegendû tudni, hogy a politika nem lehet az e vilÀgi
megvÀltÀs eszk´ze, s a politikus mÀris bebiztosÁtotta magÀt a morÀlisan k¢tes d´nt¢sek
ellen.

Ez nem merûben elm¢leti megÀllapÁtÀs. Olyan vilÀgban ¢l¡nk, ahol a vÀlasztott po-
litikai vezetûknek nincs becs¡let¡k vÀlasztÂik elûtt.

A rendszervÀltÀs utÀni MagyarorszÀgot gyorsan hatalmÀba kerÁtette a k´zhely, mely
szerint a politika piszkos dolog, s a politikus hivatÀsos gazember. Csak a hatalom ¢s a
belûle hÃzhatÂ szem¢lyes haszon ¢rdekli, Ãgymond, s ¢rdekei szolgÀlatÀban a leg-
alantasabb eszk´z´ket is k¢sz ig¢nybe venni. VilÀgk¢p¢ben nincs hely a k´zjÂ irÀnti
odaadÀs, az igazsÀgszeretet, a szem¢lyes tisztess¢g er¢nyei szÀmÀra.

K¢zenfekvû az Ãj demokrÀcia keletkez¢s¢nek k´r¡lm¢nyeivel magyarÀzni az eff¢le
v¢leked¢sek gyors t¢rhÂdÁtÀsÀt, s egyet-mÀst valÂban magyarÀz a magyar demokrati-
kus k´ztÀrsasÀg ¢retlens¢ge. Csakhogy a vÀlasztÂk elidegened¢se vÀlasztott vezetûiktûl
nem helyi jelens¢g. A pÀrtpolitika, amilyennek a szÀzad utolsÂ harmadÀig ismert¡k,
minden¡tt t´bb¢-kev¢sb¢ m¢ly vÀlsÀgon megy Àt; ott is, ahol a demokrÀcia ¢vtizedek,
¢vszÀzadok Âta int¢zm¢nyes¡lt. A politikai vezetû r¢teg tekint¢lye alÀszÀll, mÀlladozik
a pÀrtokba vetett bizalom, ¢s sz¢tesûben vannak a hagyomÀnyos vÀlasztÂi tÀborok.
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Ez¢rt olyan magyarÀzatra van sz¡ks¢g¡nk, mely nem lokÀlis t¢nyeken alapul, ¢s nem
csupÀn lokÀlis tanulsÀgokkal szolgÀl.

3. ögy tünik, a demokrÀcia csak akkor mük´dhetn¢k jÂl, ha a politikusok mind
szentek ¢s erk´lcsi virtuÂzok volnÀnak. De valÂban Ágy van-e? Immanuel Kant csak-
nem k¢tszÀz ¢vvel ezelûtt hatÀrozott nemmel vÀlaszolt a k¢rd¢sre. Azt Árja AZ ¹R¹K

B°K°HEZ cÁmü ¢rtekez¢s¢ben: A k´ztÀrsasÀgi Àllamforma (az alkotmÀnyos demokrÀ-
cia) fennk´lt elveit, sokak v¢leked¢se szerint, csak angyalok lenn¢nek k¢pesek meg-
tartani. Ez azonban t¢ved¢s. Az ember jÂ polgÀr lehet akkor is, ha nem vÀlik erk´lcs´s
l¢nny¢; csupÀn megfelelû politikai berendezked¢sre van sz¡ks¢g, mely biztosÁtja, hogy
a rossz szÀnd¢kok k´lcs´n´sen f¢ken tartsÀk ¢s kiegyenlÁts¢k egymÀst. M¢g egy ´rd´-
g´kbûl ÀllÂ tÀrsadalom is mük´dhet Ãgy, mintha minden tagjÀt az erk´lcs vez¢reln¢
ä felt¢ve, hogy az ́ rd´g´k racionÀlis l¢nyek ä, ha az Àllamot alkalmas mÂdon rendez-
t¢k be. így hÀt a politikÀban nem jÂ emberekre van sz¡ks¢g, hanem jÂ int¢zm¢nyekre.
Az emberekrûl csupÀn annyit kell felt¢telezn¡nk, hogy (ÀltalÀban) racionÀlisan cse-
lekszenek.2

Kant, jÂl lÀthatÂ, a liberÀlis k´zgazdasÀgtan paradigmÀjÀt alkalmazza a politikÀra:
Nem sz¡ks¢ges ¢s nem is c¢lszerü elvÀrni az emberektûl, hogy d´nt¢seik sorÀn mÀs
egy¢nek javÀt vagy a k´z boldogsÀgÀt tartsÀk szem elûtt. Az eladÂ nem t´rûdik vele,
hogy a vevû haszna mik¢nt n´velhetû: û a sajÀt hasznÀval t´rûdik. A vevût sem ¢rdekli,
hogy mi mÂdon lehetne az eladÂi hasznot n´velni: el¢g, ha a maga fogyasztÂi hasznÀra
¡gyel. M¢gis, az ´nk¢ntes csere lebonyolÁtÀsa utÀn mindk¢t f¢l jobb helyzetben lesz,
mint annak elûtte. S ha nagyon sok eladÂ ¢s nagyon sok vevû talÀlkozik a piacon, akkor
a kereslet ¢s kÁnÀlat szem¢lytelen mechanizmusa ä a àlÀthatatlan k¢zÊ ä Ãgy igazÁtja
egymÀshoz a sok csere¡gyletet, hogy az eredm¢ny valamennyi szereplû lehetû legna-
gyobb haszna legyen. UgyanÁgy mük´dnek Kant szerint a jÂl berendezett Àllam in-
t¢zm¢nyei: a politikai k´zszereplûk akÀr ne is n¢zzenek mÀst, csak a sajÀt magÀn¢r-
dek¡ket; ha a szabÀlyok alkalmasak, egyszerüen nem fog ¢rdek¡kben Àllni, hogy
olyan eszk´z´kh´z ä csalÀshoz, hazugsÀghoz, zsarolÀshoz, megveszteget¢shez ä folya-
modjanak, melyek kÀrt tenn¢nek az ´sszess¢g javÀban.

Mi mÀr nem vagyunk ilyen derülÀtÂk. Nem hisz¡nk benne, hogy a liberÀlis int¢z-
m¢nyek minden esetben kik¡sz´b´ln¢k a politikÀbÂl az alantas eszk´z´k ig¢nybev¢-
tel¢t, s ez¢rt abban is k¢telked¡nk, hogy a magÀn¢rdek¢t k´vetû politikus mindig a
k´z javÀt szolgÀlnÀ.

De mi¢rt fontos ez LukÀcs k¢rd¢se szempontjÀbÂl? Hisz az nem az ́ nzû, hanem az
´nzetlen politikusrÂl szÂl, nem arrÂl, aki magÀn¢rdek¢t k´vetve k¢sz megszegni az
erk´lcs elûÁrÀsait, hanem arrÂl, akit a k´z java vez¢rel, s aki az igaz ¡gy¢rt szem¢lyes
Àldozatra ä sz¢lsû esetben akÀr tisztasÀgÀnak felÀldozÀsÀra ä is hajlandÂ. Nos, ebben
az ÁrÀsban azt igyekszem megmutatni, hogy a k¢t jelens¢g k´z´tt szoros ´sszef¡gg¢s
van. Ha az ´nzetlen politikusnak nem kellene azzal szÀmolnia, hogy ´nzû politikusok
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2 LÀsd I. Kant: AZ ¹R¹K B°K°HEZ. Bp., 1918. 55. sk. Ford. Babits MihÀly. Az 51. F¹DERALISTA R¹PIRAT-ban
James Madison nagyon hasonlÂ megÀllapÁtÀst tesz: Ha az emberek angyalok volnÀnak, Árja, akkor nem
lenne sz¡ks¢g kormÀnyzatra; olyan berendezked¢st kell alkotni, melyben ä magasabb rendü indÁt¢kok hÁjÀn
ä az egy¢n magÀn¢rdeke ûrk´dik a k´z java f´l´tt (erre valÂ a hatalmi Àgak megosztÀsa ¢s k´lcs´n´s kor-
lÀtozÀsa). L. THE FEDERALIST OR THE NEW CONSTITUTION. New York, 1945. 348. A racionalitÀs itt c¢l-eszk´z
racionalitÀst jelent: azt felt¢telezz¡k, hogy az emberek (t´bb¢-kev¢sb¢) konzisztensen rangsoroljÀk c¢ljaikat,
s az eszk´z´k megvÀlasztÀsa sorÀn (t´bbnyire) elûnyben r¢szesÁtik azt a megoldÀst, mely ugyanazt a c¢lt a
legkisebb rÀfordÁtÀs ÀrÀn valÂsÁtja meg, vagy ugyanakkora rÀfordÁtÀsbÂl a lehetû legt´bbre ¢rt¢kelt c¢l-
egy¡ttes megvalÂsulÀsÀt hozza ki.



a csalÀs, hazugsÀg, zsarolÀs, megveszteget¢s eszk´z¢vel ¢lnek, akkor nem ker¡lne
szembe a dilemmÀval, hogy vagy û is ig¢nybe vesz eff¢le k¢tes eszk´z´ket, ¢s akkor a
morÀlis bukÀst kockÀztatja, vagy lemond az elÁt¢lendû eszk´z´k alkalmazÀsÀrÂl, s ak-
kor politikailag bukik el.3 Ha viszont szÀmolnia kell ezzel a lehetûs¢ggel, akkor nem
ker¡lheti ki az erk´lcsi dilemmÀt. így tehÀt kiindulÂ k¢rd¢s¡nk Âhatatlanul Àtvezet ah-
hoz a mÀsik k¢rd¢shez, hogy mi a baj ä van-e baj ä a politika liberÀlis paradigmÀjÀval.

4. Egy manapsÀg meglehetûsen n¢pszerü vÀlasz, a klasszikus republikanizmus hagyo-
mÀnyÀt megÃjÁtÂ liberalizmuskritika igen messzemenû k´vetkeztet¢sekre jut. A re-
publikÀnusok nem a kivitelez¢s t´k¢letlens¢g¢ben marasztaljÀk el a liberÀlis paradig-
mÀt ä magÀt az alapeszm¢t Át¢lik elhibÀzottnak. Azt javasoljÀk, hogy menj¡nk vissza
oda, ahol a vÀrosk´z´ss¢gek ideolÂgiÀjÀbÂl leszürt republikÀnus tan m¢g ´nÀllÂ ver-
senytÀrsa volt a modern piac ideolÂgiÀjak¢nt megfogalmazÂdÂ liberÀlis doktrÁnÀnak,
tehÀt a XVIäXVIII. szÀzadig, s e mÃltb¢li n¢zûpontbÂl elûretekintve ¢rtelmezz¡k Ãjra
a demokratikus politika probl¢mÀit.

A politikai folyamat ugyanis nem ÁrhatÂ le a piac mük´d¢s¢nek analÂgiÀjÀra, v¢lik
a republikÀnusok. Amit k´zjÂnak vagy ÀltalÀnos ¢rdeknek nevez¡nk, az mÀs ¢s mÀs
a k¢t ter¡leten, s ez¢rt a politikÀban nem lehet ugyanolyan mÂdon k´r¡ltapogatni,
ahogyan a piac teszi.

A piacon bÀtran hagyni lehet minden gazdasÀgi szereplût, hadd k´vess¢k a sajÀt
¢rdek¡ket, hiszen a cser¢k sorozatÀbÂl kibontakozÂ k´zjÂ itt valÂban nem egy¢b az
egy¢nek java k´z´tti kompromisszumnÀl. Nincs mÀs krit¢riuma, mint hogy minden
egy¢b k¡l´n-k¡l´n abban a helyzetben van, melyet û maga a legelûny´sebbnek tart.
Nem szÀmÁt, hogy jÂl Át¢li-e meg a sajÀt ¢rdekeit; nem szÀmÁt, hogy a mÀsik embernek
igaza van-e, amikor azt mondja, hogy amit jÂnak hisz, valÂjÀban nem jÂ neki. Csak az
szÀmÁt, hogy elfogadja-e a mÀsik ember ajÀnlatÀt, akar-e csere¡gyletbe l¢pni vele. Ha
mÀr senki nem akar tovÀbb cser¢lni, akkor mindenki el¢rte a lehetû legnagyobb sze-
m¢lyes jÂt, ¢s ¢ppen ezt jelenti, hogy az ´sszess¢g java maximÀlis. A politikai k¡zdel-
meknek azonban egy mÀs ¢rtelemben vett k´zjÂt kell kiadniuk. TÀrgyuk r¢szint az,
hogy az egy¢nek k´zti ¡gyletek milyen szabÀlyokhoz igazodjanak: mikor tekinthetûk
mindenkivel szemben m¢ltÀnyosnak az emberi egy¡tt¢l¢s alapelvei. MÀsr¢szt azt d´n-
tik el, hogy az embereknek egy¡ttesen mi a jÂ ä milyen a jÂ tÀrsadalom ä, ¢s hogy a
k´z´ss¢g milyen hatÀrig szÂlhat bele abba, hogy k¡l´n-k¡l´n mi jÂ nekik. A politika
alapk¢rd¢se nem az, hogy kinek mi jut, s kinek a rovÀsÀra, a tÀrsadalom erûforrÀsaibÂl,
hanem az, hogy kinek van igaza abban, milyen k´z´s c¢lokat ¢rdemes a tÀrsadalomnak
maga el¢ tüznie, mit kÁvÀnnak az igazsÀgossÀg elvei, milyen jogok illetik meg a polgÀ-
rokat egymÀssal ¢s az Àllammal szemben, milyen kulturÀlis ¢rt¢kek megûrz¢s¢¢rt in-
dokolt k´z´s erûfeszÁt¢seket tenni, milyen k´telezetts¢geik vannak a jelen nemzed¢-
keknek a j´vû generÀciÂk irÀnt ¢s Ágy tovÀbb. Az ilyen k¢rd¢sekre adott vÀlaszok raj-
zoljÀk k´r¡l azt, amit a politikÀban k´zjÂnak nevez¡nk. S ezek a vÀlaszok nem az ¢r-
dekek verseny¢ben ¢s kiegyenlÁtûd¢se ÃtjÀn vÀlasztÂdnak ki, hanem vitÀban, ¢rvek se-
gÁts¢g¢vel.
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3 Aki a politikai versenyben megszerezhetû tiszts¢gbûl ¢l, az mind politikusnak szÀmÁt, akÀr pÀrtvez¢r az
illetû, akÀr a parlamenti frakciÂ gombnyomogatÂ tagja vagy helyi ´nkormÀnyzati k¢pviselû. Az itt vÀzolt
konfliktus azonban, rutinszerü gyakorisÀggal, csak a vezetû politikusok ¢let¢ben jelenik meg; csak ûk ker¡l-
nek nap mint nap komoly politikai d´nt¢sek el¢. Ez a cikk az û erk´lcsi dilemmÀikrÂl szÂl, s ez¢rt a tovÀb-
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5. Az ¢rdekek alkuja vagy ugyanarra az eredm¢nyre vezet, mint az ¢rvek vitÀja,
vagy nem. çm akÀr egybeesik a kettû, akÀr nem, mindig az ¢rvek adjÀk a m¢rc¢t annak
eld´nt¢s¢hez, hogy az alku ¢s kompromisszum helyeselhetû eredm¢nyt hozott-e ki,
vagy k´vetkezm¢nyei helyesbÁt¢sre szorulnak. Ez¢rt a nyilvÀnos politikai vita nem ta-
karÁthatÂ meg, nem helyettesÁthetû az ¢rdekek k´z´tti alku folyamataival.

A politika alapvetûen mÀs magatartÀst kÁvÀn a szereplûitûl, mint a gazdasÀg. Ha a
magÀn¢rdekeket ¢s ´sszegzûd¢s¡ket beszabÀlyozÂ int¢zm¢nyek hat¢konyabban mü-
k´dn¢nek, mint jelenleg, az igazi bajon az sem segÁtene. HiÀba tereln¢ a àlÀthatatlan
k¢zÊ az igaz ÀllÀspont fel¢ a dolgokat: nem az erûsebb ¢rv biztosÁtanÀ az igazsÀg dia-
dalÀt, hanem az elûny´sebb ajÀnlat vagy a sÃlyosabb fenyeget¢s. Az egy¢n ¡gyei ¢s a
k´z´ss¢g ¡gye vÀltozatlanul idegenek volnÀnak egymÀs szÀmÀra.

Olyan berendezked¢sre volna sz¡ks¢g tehÀt, mely arra k¢szteti az egy¢nt, hogy a
politikÀban ne magÀn¢rdekek alanyak¢nt, hanem a k´z´ss¢g tagjak¢nt vegyen r¢szt,
s ne azt m¢rlegelje, hogy milyen alkuk k´z´tt vÀlaszthat, hanem azt, hogy melyik meg-
oldÀs a helyes, az igazsÀgos, a jÂ. Ez term¢szetesen magÀban foglalja azt is, hogy az
egy¢n t´bb figyelmet, idût ¢s energiÀt szentel a k´z¡gyeknek, mint amennyi a politika
piaci modellje szerint ¢sszerü volna.4

Ezzel a kritikÀval kell a liberÀlis paradigmÀt szembesÁten¡nk.
A k´vetkezû rendben fogok haladni. Elûsz´r a politikai vezetû erk´lcsi dilemmÀinak

szerkezet¢t elemzem (6ä15. szakasz). EzutÀn t¢rek rÀ a mechanizmus vizsgÀlatÀra,
mely e dilemmÀkat tisztess¢ges, ́ nzetlen politikusok szÀmÀra is rendszeresen Ãjrater-
meli (16ä27. szakasz). A liberÀlis paradigmÀra vonatkozÂ ÀltalÀnosabb tanulsÀgokat a
28ä38. szakaszban veszem szem¡gyre. Ezek sokkal kiterjedtebb k´vetkezm¢nyekkel
jÀrnak persze, mint amennyit eredeti k¢rd¢s¡nk megvÀlaszolÀsÀhoz tekintetbe kell
venn¡nk. Nemcsak a politikus dilemmÀjÀt ¢rintik, hanem a modern demokrÀcia va-
lamennyi morÀlis vÀlsÀgjelens¢g¢t. De ez az ÁrÀs nem nyÁlhat ki minden konzekven-
ciÀra. An¢lk¡l, hogy akÀr csak jelezn¢m, mi minden marad itt vizsgÀlatlanul, a 39ä41.
szakaszban visszat¢rek a politikus dilemmÀjÀra most mÀr nem elemzû-magyarÀzÂ, ha-
nem normatÁv megk´zelÁt¢sben.

A politikai vezetû morÀlis dilemmÀi
6. A politikai hivatÀs erk´lcsi dilemmÀinak legig¢nyesebb Àttekint¢s¢t Max Weber vÀ-
zolta fel az elsû vilÀghÀborÃ v¢g¢n, a n¢met csÀszÀrsÀg ́ sszeomlÀsÀt k´vetû forradalmi
zürzavar pillanatÀban.5 BÀr Weber ¢rtelmez¢se ä v¢lem¢nyem szerint ä nem kiel¢gÁtû,
m¢gis szerencs¢s kezdûpontot kÁnÀl az elemz¢shez.
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4 Hogy a politika a kollektÁv cselekv¢s helyes elveinek k´z´s keres¢s¢ben, ¢rvek elûadÀsÀban ¢s megvita-
tÀsÀban Àll, ez a t¢tel a republikÀnus hagyomÀny folytatÂi k´z¡l Hannah Arendtn¢l jelenik meg a legna-
gyobb nyomat¢kkal. L. p¢ldÀul A FORRADALOM cÁmü k´nyv¢t (Bp., 1991). Kulcsszerepet jÀtszik ez a n¢zet
Leo Strauss gondolkodÀsÀban is; l. WHAT IS POLITICAL PHILOSOPHY? (ChicagoäLondon, 1959) ¢s LIBERA-

LISM: ANCIENT AND MODERN (ChicagoäLondon, 1968) cÁmü tanulmÀnyk´teteit. Strausst azonban megk¡-
l´nb´zteti a republikÀnusoktÂl, hogy û a politikai vitÀkat nem bÁznÀ a polgÀrok k´z´ss¢g¢re, hanem a b´l-
csek ezoterikus tÀrsasÀga szÀmÀra tartanÀ f´nn. A politikai r¢szv¢tel fontossÀgÀrÂl l. Quentin Skinner THE

ITALIAN CITY REPUBLICS cÁmü cikk¢t a J. Dunn szerkesztette DEMOCRACY, THE UNFINISHED JOURNEY cÁmü
k´tetben (Oxford, 1992), valamint THE IDEA OF NEGATIVE  LIBERTY : PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL PERS-

PECTIVES  cÁmü tanulmÀnyÀt a PHILOSOPHY IN HISTORY cÁmü k´tetben, szerk. R. Rorty, J. B. Schneewind ¢s
Q. Skinner (CambridgeäNew York, 1984).
5 M. Weber: A POLITIKA MINT HIVATçS. Bp., 1989. 74. skk.



Minden erk´lcsi megÁt¢l¢s alÀ esû cselekedetet k¢tfajta etika lÀtÂsz´g¢bûl vehet¡nk
szem¡gyre, mondja Weber, vagy à¢rz¡letetikaÊ, vagy a àfelelûss¢getikaÊ megk´zelÁt¢-
s¢ben. Az ¢rz¡letetika nincs tekintettel a tett vagy a tûle valÂ tartÂzkodÀs k´vetkezm¢-
nyeire, csupÀn az ¢rdekli, hogy maga a cselekedet (vagy az elmulasztÀsa) megengedhe-
tû-e. MÁg felelûss¢getikai tÀvlatbÂl n¢zve a tett ́ nmagÀban nem jÂ ¢s nem rossz, csakis
a k´vetkezm¢nyei teszik azzÀ.

°rz¡letetikai megk´zelÁt¢sben ugyanazon k´vetkezm¢nyek erk´lcsi jelentûs¢ge
nem ugyanaz, ha mi hoztuk l¢tre ûket, mint ha tûl¡nk f¡ggetlen¡l Àllnak elû. Nem
mindegy, hogy mi magunk okozzuk-e emberek halÀlÀt, vagy ezek az emberek a mi
k´zremük´d¢s¡nk n¢lk¡l halnak meg (noha ¢lhetn¢nek m¢g, ha bizonyos dolgokat
megcselekedn¢nk). Ez¢rt, amikor arrÂl van szÂ, hogy maga a cselekvû mit tegyen ¢s
mit ne tegyen, akkor az Àltala okozandÂ halÀl nem hasonlÁthatÂ ´ssze a t´bbi halÀl-
esettel. Egyetlen Àrtatlan ember ¢let¢t sem szabad felÀldozni azzal a c¢llal, hogy meg-
ments¡k tÁz mÀsik¢t.

A felelûss¢getikai ¢rvel¢s ezzel szemben azt mondja, hogy d´nt¢seink sorÀn mindig
a k¡l´nb´zû cselekv¢si alternatÁvÀk jÂ ¢s rossz k´vetkezm¢nyeit kell egybevetn¡nk.
Amikor arrÂl d´nt¡nk, hogy megments¡k-e tÁz ember ¢let¢t egyetlen ember felÀldo-
zÀsa ÀrÀn, akkor minden egyes halÀl ugyanannyit nyom a latban, akÀr mi magunk
okoztuk, akÀr csak elmulasztottuk megakadÀlyozni.

7. Weber szÂhasznÀlata azt sugallja, hogy ¢let¡nk valamif¢le erk´lcsi szerep-
osztÀsnak rendelûdik alÀ. Amikor pusztÀn mint egy ember ker¡l¡nk kapcsolatba egy
tetszûleges mÀsik emberrel, akkor csak az szÀmÁt, hogy cselekedeteink ´nmagukban
megengedhetûk vagy tilalmasak-e. Amikor viszont olyan emberekkel Àllunk szemben,
akik¢rt k¡l´nleges felelûss¢ggel tartozunk, akkor cselekedeteink megÁt¢l¢se a hatÀ-
suktÂl fog f¡ggeni.

Ez az ´nk¢nt kÁnÀlkozÂ felt¢telez¢s t¢ves. Elûsz´r is a k´vetkezm¢nyeknek k¢t v¢-
letlenszerüen kapcsolatba ker¡lt ember interakciÂjÀban is erk´lcsi jelentûs¢ge lehet.
Az erk´lcsileg t´bbre ¢rt¢kelt (jobb) Àllapotokat nyilvÀnvalÂan elûnyben kell r¢szesÁte-
n¡nk a kevesebbre ¢rt¢kelt (rosszabb) Àllapotokkal szemben, s ez¢rt ä ha minden mÀs
k´r¡lm¢ny elhanyagolhatÂ ä k¢t cselekedet k´z¡l is azt kell vÀlasztanunk, mely jobb
Àllapotot eredm¢nyez. Ezen a triviÀlis ´sszef¡gg¢sen alapul a k´vetkezm¢nyek etikai
jelentûs¢ge, mÀrpedig ez az ´sszef¡gg¢s f¡ggetlen attÂl, hogy vÀlasztÀsunk olyan em-
berre hat-e, aki¢rt k¡l´nleges felelûss¢ggel tartozunk, vagy àakÀrkireÊ. (¹nzû ¢s ta-
pintatlan embernek tartjuk azt, aki a strandon a magnÂjÀt b´mb´lteti, aki autÂjÀval
ä noha volna hely az Ãttest sz¢l¢n ä a jÀrdÀra parkol, aki szem¢tkosarÀt a nyilvÀnos
park pÀzsitjÀn ¡rÁti ki, jÂllehet a k´vetkezm¢nyek ÀltalÀban csupa idegent sÃjtanak.)

MÀsodszor: a sajÀtos szerepviszonyokba Àgyazott felelûss¢g nem csupÀn a tettek k´-
vetkezm¢nyeire terjed ki ä az¢rt is felelûsek vagyunk, hogy cselekedeteink ´nmaguk-
ban megfelelnek-e bizonyos erk´lcsi kÁvÀnalmaknak. A sz¡lûtûl nemcsak azt vÀrjuk
el, hogy gondoskodj¢k gyermeke jÂl¢t¢rûl, hanem azt is, hogy szeretettel k´zelÁtsen
hozzÀ; az orvosnak nemcsak gyÂgyÁtania kell a beteg¢t, hanem az is a k´teless¢gei k´z¢
tartozik, hogy mint autonÂm szem¢llyel bÀnjon vele, mint olyan l¢nnyel tehÀt, aki ma-
ga d´nt arrÂl, hogy akarja-e a terÀpiÀt; az Àllam k¢pviselûj¢tûl nemcsak azt vÀrjuk,
hogy a polgÀrok javÀra tev¢kenykedj¢k, hanem azt is, hogy senkivel szemben ne le-
gyen sem elfogult, sem r¢szrehajlÂ.

C¢lszerü lesz nevet adnunk e megk¡l´nb´ztet¢snek. Az à¢rz¡letetikaÊ ÀltalÀnos el-
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lent¢tpÀrjÀt àk´vetkezm¢nyetikÀnakÊ nevezn¢m.6 A àfelelûss¢getikaÊ kifejez¢st szü-
kebb ¢rtelemben hasznÀlnÀm, mint Weber: azt a helyzetet jel´ln¢m vele, amikor va-
lakit ä mik¢nt a politikai vezetût ä egy kit¡ntetett embercsoporttal szemben a szokÀ-
sosnÀl nagyobb felelûss¢g terhel tetteinek (vagy mulasztÀsainak) konzekvenciÀi¢rt. A
jobb k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ cselekedet vÀlasztÀsÀt nem a d´nt¢seink¢rt viselt fele-
lûss¢g alapozza meg. Az ´sszef¡gg¢s fordÁtott: akkor vagyunk felelûsek az¢rt, hogy a
jobb eredm¢nyt Ág¢rû cselekedetet vÀlasztottuk-e, ha mÀr igazolva van, hogy azt kell
vÀlasztanunk.

8. LÀssuk most k´zelebbrûl, mit is tesz az: felelûss¢get viselni. Mindannyian ¢let¡nk
minden helyzet¢ben felelûsek vagyunk az¢rt, hogy megtartottuk-e az erk´lcs elûÁrÀ-
sait. Weber azonban nem erre az ÀltalÀnos, mindenkit minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt
egyformÀn terhelû felelûss¢gre c¢loz. Az û szeme elûtt az a speciÀlis felelûss¢g lebeg,
mely a politikusra mint valamely k´z¢leti szerep bet´ltûj¢re nehezedik. Az eff¢le fele-
lûss¢g t´bb tekintetben is k¡l´nleges. Elûsz´r: a vele jÀrÂ k´telezetts¢gek csak egy bi-
zonyos embercsoport tagjain k¢rhetûk szÀmon. MÀsodszor: ezek a k´telezetts¢gek
csak egy bizonyos embercsoporttal szemben k´tik a cÁmzettj¡ket. Harmadszor: azzal
a bizonyos csoporttal szemben az ÀltalÀnosan elvÀrhatÂn tÃlmenû terhek vÀllalÀsÀt is
megk´vetelik: t´bbletszolgÀlatokat a kÁvÀnt Àllapot el¢r¢se ¢rdek¢ben, t´bbletmegszo-
rÁtÀsok betartÀsÀt a bÀnÀsmÂdban.

De min alapul a speciÀlis felelûss¢g k¡l´nleges erk´lcsi ereje? Nincs egyetlen, min-
den szerepviszonyban egyformÀn fellelhetû alapja. Azokban az esetekben, melyekre
a sz¡lû-gyerek viszony ad mintÀt, forrÀsa az ́ sszetartozÀs. Adva van egy k´z´ss¢g, mely-
nek tagjait k¡l´nf¢le (p¢ldÀul rokonsÀgi) kapcsolatok hÀlÂja füzi egymÀshoz. A kap-
csolatokon Àt szÁvess¢gek, szolgÀlatok Àramlanak. Mindenki megtalÀlja azokat a sze-
m¢lyeket, akiktûl elvÀrhatÂ, hogy sz¡ks¢g eset¢n a segÁts¢g¢re legyenek, ¢s mindenki
szÀmÀra adva van azoknak a k´re, akik segÁts¢get vÀrhatnak tûle. Ilyen k´z´ss¢gek
tagjait az k´telezi egymÀssal szemben, hogy kik ûk, hova tartoznak, milyen viszonyok
Àltal kapcsolÂdik egyik a mÀsikÀhoz. A k´telezetts¢gek terjedelme f¡gg a rÀszorultsÀg
m¢rt¢k¢tûl, a szem¢lyes tÀvolsÀgtÂl ¢s a mÃltbeli szolgÀlatok m¢rleg¢tûl is (de nem
okvetlen¡l attÂl, hogy a rÀszorulÂ szem¢ly szerint mit tett a mÀsik¢rt; a k¢rd¢s inkÀbb
az, hogy mit kapott a mÀsik attÂl a szem¢lyi k´rtûl, melyre a rÀszorulÂ mint a kettej¡ket
magÀba foglalÂ k´z´ss¢gre hivatkozhat).

MÀs esetekben a k´telezetts¢g alapja Ág¢ret. Ez nemcsak olyan emberek k´z´tt te-
remthet kit¡ntetett kapcsolatot, akik eleve ´sszetartoznak; bÀrmely ember jogos k´-
vetel¢st tÀmaszthat egy mÀsikkal szemben pusztÀn azon az alapon, hogy az illetû Ág¢-
retet tett neki. Vagy k¢t ember k´lcs´n´s Ág¢reteket tesz egymÀsnak: ¢n megteszem
ezt, te cser¢ben megteszed azt. Egyik szerzûdû f¢l sem t¢rhet ki Ág¢ret¢nek teljesÁt¢se
elûl, ha nincs jÂ oka felt¢telezni, hogy a mÀsik megszegi a magÀ¢t. A demokratikus
politikai vezetû felelûss¢ge nagyobbr¢szt az Ág¢reten nyugvÂ k´telezetts¢gek nyelv¢n
ÁrhatÂ le. çltalÀban ´nk¢nt vÀllalta szerep¢t, s ezzel ä kimondva vagy kimondatlanul
ä Ág¢retet tett a vezetetteknek, hogy el fogja lÀtni a tiszts¢ggel jÀrÂ feladatokat. Ez k´ti
meg a kez¢t attÂl a pillanattÂl fogva, hogy hivatalba emelt¢k. Most mÀr nemcsak az¢rt
kell a k´z´ss¢ge szÀmÀra jobb cselekv¢si lehetûs¢get vÀlasztania, mert a jobb k´vet-
kezm¢nyek maguktÂl ¢rtetûdûen elûnyben r¢szesÁtendûk a rosszabbakkal szemben,
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hanem az¢rt is, mert mintegy megÁg¢rte, hogy ezt teszi. Innen a reÀ hÀramlÂ k¡l´nleges
k´telezetts¢g.7

9. Akire ilyen teher nehezedik, annak egy tovÀbbi erk´lcsi konzekvenciÀval is szem-
be kell n¢znie. Feladata olykor csak azon az Àron teljesÁthetû, hogy k´zben ÀthÀg va-
lamilyen kategorikus erk´lcsi tilalmat. Ha nem terheln¢ speciÀlis felelûss¢g, esetleg
kit¢rhetne az eff¢le, morÀlisan k¢nyelmetlen feladatok elûl. De mivel speciÀlis felelûs-
s¢get visel a feladat teljesÁt¢s¢¢rt, nem mindig takarÁthatja meg a konfliktus vÀllalÀsÀt.

Vess¡nk egy pillantÀst a p¢ldapÀrra, mellyel Weber ezt a gondolatot szeml¢lteti.
(1) Egy f¢rfi, a HEGYI BESZ°D szÂ szerinti k´vetûje, semmi szÁn alatt, senki ellen

nem hajlandÂ fegyvert fogni. HazÀjÀt ellens¢ges hadsereg ´z´nli el, de û megtagadja
a fegyveres szolgÀlatot. HiÀba mondjÀk mÀsok, hogy û lesz a felelûs minden egyes ¢le-
t¢rt, melyet megmenthetne, ha r¢szt venne a hÀborÃban. VÀlasza ez: T¢vedtek, nem
¢n leszek felelûs a kioltott ¢letek¢rt, hanem az, aki fegyverrel tÀmadt orszÀgunkra.
Akkor vÀln¢k magam is felelûss¢, ha r¢szt vÀllaln¢k a k´lcs´n´s ember´l¢sbûl: ha erû-
szakkal Àlln¢k ellen a gonosznak.

(2) Ugyanez az ember politikai pÀlyÀra l¢p; û a minisztereln´k, amikor az ellens¢g
orszÀgÀra tÀmad. De û megtagadja a hadsereg bevet¢s¢t. Ha utasÁtÀst adn¢k a harcok
felv¢tel¢re, mondja, felelûss¢ vÀln¢k az¢rt, hogy erûszakkal Àlltunk ellen a gonosznak.
Ez azonban nem vÀlasz arra az ¢rvre, hogy ha megtagadja az ellenÀllÀs megszervez¢-
s¢t, akkor û lesz a felelûs minden egyes kioltott ¢let¢rt, a haza leigÀzÀsÀ¢rt, elpusztÁtÀ-
sÀ¢rt ¢s kifosztÀsÀ¢rt. Az Àllam vezetûj¢nek az a dolga, hogy k¡lsû tÀmadÀs eset¢n az
orszÀg v¢delm¢t irÀnyÁtsa. Aki pacifista meggyûzûd¢se ellen¢re vÀllalta a miniszterel-
n´k tiszt¢t, az azt vÀllalta, hogy amÁg hivatalban van, addig ä nyilvÀnos minûs¢g¢ben
ä nem ¢rz¡let¢nek parancsÀt k´veti, hanem a politikai felelûss¢g elûÁrÀsait.

A politikai vezetû felelûss¢ge nem azt indokolja meg, hogy mi¢rt helyesebb a tÀma-
dÀs visszaver¢se a belenyugvÀsnÀl. A harc felv¢tele mellett az szÂl, hogy az ellenÀllÀs
k´vetkezm¢nyeinek m¢rlege jobb a belet´rûd¢s k´vetkezm¢nyeinek m¢rleg¢n¢l. Ezt
annak az embernek is figyelembe kell vennie d´nt¢se sorÀn, akit nem k´t speciÀlis
politikai felelûss¢g. A speciÀlis felelûss¢g egy k¢sûbbi l¢p¢sben l¢p be az erk´lcsi ¢rve-
l¢sbe. Szerepe az, hogy nem engedi meg viselûj¢nek a kihÀtrÀlÀst az olyan helyzetek-
bûl, amikor a nem kÁvÀnt k´vetkezm¢nyeket csak az erk´lcsi ¢rz¡let Àltal elÁt¢lt tettek
ÃtjÀn hÀrÁthatnÀ el.

10. Ha a fenti elemz¢s helytÀllÂ, akkor elsû l¢p¢sben azt kell v¢giggondolnunk,
mi a viszony a politikÀban az ¢rz¡letetikai ¢s a k´vetkezm¢nyetikai tÁpusÃ k´vetel¢-
sek k´z´tt, s csak ezutÀn tisztÀzhatjuk, hogy mivel jÀr a politikust terhelû speciÀlis fe-
lelûss¢g.

Azonban Weber az elsû k¢rd¢sre csupÀn t´red¢kes vÀlaszokat ad. Azt mondja p¢l-
dÀul: nem l¢tezik etika, àmely azonos tartalmÃ parancsokat ÀllÁtana fel az erotikus, az ¡zleti,
a csalÀdi ¢s a hivatalos viszonyok szÀmÀraÊ,8 tehÀt a magÀn¢let ¢s a politika k´z´tt is va-
lamif¢le erk´lcsi munkamegosztÀsnak kell lennie. De nem kapunk f´lvilÀgosÁtÀst e
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7 Az ́ sszetartozÀs ¢s az (egyoldalÃ vagy k´lcs´n´s) Ág¢ret nem merÁti ki azokat az indokokat, melyek speciÀlis
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mÀsikon, akkor ä a v¢letlenek puszta egybees¢se Àltal ä ez az idegen speciÀlis k´teless¢get visel a jÂtett v¢g-
rehajtÀsÀ¢rt.
8 Uo. 71.



munkamegosztÀs term¢szet¢rûl. Vajon a politikÀban az ¢rz¡letetikai tÁpusÃ paran-
csoknak nincs hatÀlyuk? Vagy a k´vetkezm¢nyetikai tÁpusÃ k´vetel¢sek itt elsûbbs¢get
¢lveznek az ¢rz¡letetikai tilalmakkal szemben? Vagy eld´nthetetlen, hogy melyiket il-
leti meg az elsûbbs¢g? A POLITIKA MINT HIVATçS nem ad vÀlaszt az ilyen k¢rd¢sekre.

Azt javaslom, prÂbÀljuk meg magunk v¢gigelemezni az ¢rz¡letetikai ¢s a k´vetkez-
m¢nyetikai tÁpusÃ elûÁrÀsok lehets¢ges viszonyait, s az Ágy kialakÁtott k¢pen helyezz¡k
majd el a Weberbûl kibÀnyÀszhatÂ t´red¢keket.

11. Az Àttekint¢st megk´nnyÁtendû, vegy¡k szem¡gyre az ember´l¢sre vonatkozÂ
k¢tf¢le parancsot. Az ¢rz¡letetikai elûÁrÀs kategorikus: àNe ´lj!Ê9 A k´vetkezm¢nyeti-
kai norma felt¢teles: àCsak akkor ´lj, ha a tetted Àltal okozott ´sszes rossz ¢s ´sszes jÂ
m¢rlege kedvezûbb, mint ha a tett elmulasztÀsÀt vÀlasztanÀd.Ê Az egyszerüs¢g kedv¢-
¢rt fogadjuk el, hogy a jÂ ¢s rossz k´vetkezm¢nyek kizÀrÂlag ¢letek megment¢s¢ben,
illetve kioltÀsÀban Àllnak.

Tekints¡k elûsz´r azokat az eseteket, amikor a k´vetkezm¢nyek szÀmbav¢tele azt
hozza ki, hogy akkor hal meg t´bb ember, ha a cselekvû maga is ´l. Erre az esetre
alkalmazva a k´vetkezm¢nyetikai norma is azt mondja: àNe ´lj!Ê A k¢tf¢le elûÁrÀs
ugyanazt k´veteli, nincs k´z´tt¡k konfliktus.

Lehets¢ges-e, hogy olyan esetekben se ¡tk´zzenek ´ssze, amikor a k´vetkezm¢ny-
etikai szabÀly megengedû? ögy semmik¢pp, hogy az ¢rz¡letetikai parancs is megen-
gedûbe forduljon Àt, hisz ez a k´vetkezm¢nyek halmozÂdÀsÀtÂl f¡ggetlen¡l, katego-
rikusan tiltja az ember´l¢st. Azonban lehets¢ges Ãgy, ha ezekben az esetekben a vÀ-
laszthatÂ cselekedetek k´z´tt egyÀltalÀn nincs olyan, melyet a àNe ´lj!Ê elûÁrÀs ne til-
tana. Azokra a sz¢lsûs¢ges helyzetekre gondolok, amikor bÀrmit tesz a cselekvû, min-
denk¢ppen embert kell ´lnie; a tilalom nem gyeng¡l el, csakhogy lehetetlen eleget
tenni neki.10

De olyan p¢ldÀk is vannak (¢s szÀmunkra most ezek az ¢rdekesebbek), amikor a
vÀlaszthatÂ lehetûs¢gek k´z´tt ott van az ember´l¢stûl valÂ tartÂzkodÀs, s a àNe ´lj!Ê
m¢gsem alkalmazhatÂ a d´nt¢sre. Azok az esetek tartoznak ide, amikor a halÀl nem
szÀnd¢kolt eredm¢nye, hanem ä ellenkezûleg ä nem kÁvÀnt mell¢kk´vetkezm¢nye a vÀlasztott
cselekedetnek. P¢ldÀul az alÀbbi esem¢nyek k´z¡l a mÀsodik:

(3) TerroristÀk hatalmukba kerÁtenek egy felszÀllÀsra k¢sz¡lûdû rep¡lûg¢pet. K´z-
lik a hatÂsÀgokkal: ha k´vetel¢seiket nem teljesÁtik, ÂrÀnk¢nt kiv¢geznek egy tÃszt. Az
elsû Âra letelt¢vel kidobnak egy holttestet a g¢pbûl.

(4) Rohamrendûr´k megtÀmadjÀk a terroristÀkat. SzÀmÁtanak rÀ, hogy a l´v´ld´-
z¢s sorÀn tÃszok is meg fognak halni. ValÂban: akaratlanul is agyonlûnek k¢t utast,
de siker¡l v¢gezni¡k a terroristÀkkal, ¢s a t´bbi foglyot s¢rtetlen¡l kiszabadÁtjÀk.

A rendûr´k vÀlaszthatnÀk azt is, hogy elhalasztjÀk a g¢p megrohamozÀsÀt, s csak
akkor tÀmadnak, amikor a terroristÀk mÀr az ́ sszes tÃsszal v¢geztek ä Ágy k¢ts¢gkÁv¡l
nem ker¡ln¢nek ´ssze¡tk´z¢sbe a àNe ´lj!Ê parancsÀval. De nem nyilvÀnvalÂ, hogy
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9 A teljesebb megfogalmazÀs kiveszi a jogos v¢delem ¢s a sz¡ks¢ghelyzet eseteit a tiltÀs alÂl, de e megszorÁ-
tÀsok k´z´tt a norma felt¢tlen ¢rv¢nyü marad. Az egyszerüs¢g kedv¢¢rt azt javaslom, hogy ahol a sz´vegben
àNe ´lj!Ê Àll, ¢rts¡k Ágy: à¹lni tilos, kiv¢ve a jogos v¢delem ¢s a v¢gsû sz¡ks¢g eseteit.Ê
10 Ilyen helyzetet Ár le a modern etikai kazuisztika hÁres trolibuszp¢ldÀja: nagy sebess¢ggel haladÂ troli elûtt
k¢t jÀrÂkelû halad Àt; a f¢kberendez¢s elromlott; a mÀsik sÀvon egyetlen gyalogos tartÂzkodik; ha a sofûr
elrÀntja a kormÀnyt, hogy megkÁm¢lje a k¢t ember ¢let¢t, akkor azt az egyet gÀzolja halÀlra; ha nem rÀntja
el a kormÀnyt, akkor erre a kettûre vezeti rÀ a trolit.
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ha nyomban a tÀrgyalÀsi kÁs¢rletek kudarca utÀn tÀmadnak, akkor tett¡k a àNe ´lj!Ê
megszeg¢s¢nek minûs¡l. Mik¢nt lehets¢ges, hogy ne s¢rtse meg? ögy, hogy a àNe
´lj!Ê a szÀnd¢kolt ember´l¢s eseteire vonatkozik. BÀr a rendûr´k senki ¢let¢t nem fe-
nyegetû embereket is meg´lnek, nem azzal a szÀnd¢kkal rohamozzÀk meg a g¢pet,
hogy akÀr csak egy ilyen embernek is a halÀlÀt okozzÀk. InkÀbb arra t´rekszenek, hogy
ha lehet, ker¡lj¢k el a tÃszhalÀlt. AkciÂjuknak nem kÁvÀnt kockÀzata, hogy tÃszokra
is rÀlûhetnek.

Ha kider¡lne, hogy a terroristÀkat le lehetett volna fegyverezni egyetlen utas ¢le-
t¢nek vesz¢lyeztet¢se n¢lk¡l, akkor az akciÂ menthetetlen, hiszen a k¢t tÃsz meg´l¢se
nem sz¡ks¢ges velejÀrÂja a c¢l el¢r¢s¢nek. Ha azonban nincs mÀs lehetûs¢g, akkor a
fegyveres rajta¡t¢s egy¢rtelmüen helyes. Nincs konfliktus k´vetkezm¢nyetika ¢s ¢r-
z¡letetika k´z´tt, mert ¢rz¡letetikai tÁpusÃ tilalmak nem vonatkoznak a kommandÂ
bevet¢s¢re.

12. Eddig azokat az eseteket vett¡k szem¡gyre, amikor a k¢tf¢le szeml¢let nem ¡t-
k´zik ́ ssze egymÀssal. Most lÀssuk, mi t´rt¢nik ́ ssze¡tk´z¢s eset¢n. Az egyik lehetûs¢g
az, hogy a àNe ́ lj!Ê parancsa maga m´g¢ utasÁtja a àCsak akkor ́ lj...Ê kezdetü szabÀlyt.
HiÀba halna meg kevesebb ember, ha a cselekvû vÀllalkozn¢k az ´l¢sre: a tettet ́ nma-
gÀ¢rt tiltÂ elûÁrÀs nem engedi meg, hogy a k´vetkezm¢nyek m¢rlegel¢se alapjÀn d´nt-
s´n. P¢ldÀul a k´vetkezû esetben:

(5) Egy teljesen eg¢szs¢ges ember szÁve alkalmas volna egy halÀlos szÁvbeteg meg-
ment¢s¢re, k¢t ves¢j¢vel egy-egy vesebeteg ¢let¢t lehetne megmenteni. Ha meg´ln¢k,
¢s szerveit beoperÀlnÀk a szervÀt¡ltet¢sre vÀrÂ betegekbe, egyetlen ember ¢let¢nek
felÀldozÀsa ÀrÀn hÀrom mÀsik ember ¢let¢t menten¢k meg.

Az olvasÂ alighanem egyet¢rt azzal, hogy ez a cselekm¢ny kategorikus tilalom alÀ
esik: a àNe ́ lj!Ê parancsa eleve kizÀrja a àCsak akkor ́ lj...Ê szabÀlynak megfelelû m¢r-
legel¢st. Az esetek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢ben ezt a viszonyt talÀljuk a k¢tf¢le norma k´z´tt:
a àNe ´lj!Ê megelûzi a àCsak akkor ´lj...Ê-t, egyszerüen nem hagy teret az utÂbbi
k´vet¢s¢re. S ha ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt a cselekvû az erk´lcsi ¢rz¡let parancsÀ-
nak engedelmeskedik, nyugodtan alhat. Ugyanolyan egy¢rtelmü, hogy a jÂt vÀlasz-
totta, mint azokban az esetekben, amikor a àCsak akkor ´lj...Ê ugyanazt Árja elû, mint
a àNe ´lj!Ê.

Vannak azonban helyzetek, melyekben olyan sz¢lsûs¢gesek a àNe ́ lj!Ê k´vet¢s¢nek
rossz k´vetkezm¢nyei, hogy megfontolandÂvÀ vÀlik, nem kell-e elt¢rni a kategorikus
tilalomtÂl. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt a t¢ny, hogy a tett ́ nmagÀban, k´vetkezm¢nyei-
tûl f¡ggetlen¡l rossz, mÀr nem zÀrja ki a konzekvenciÀk m¢rlegel¢s¢t, hanem csupÀn
egy lesz a m¢rlegelendû szempontok sorÀban. N¢zz¡k a szeml¢ltet¢s kedv¢¢rt a k´-
vetkezû esetet:

(6) ¹t beteg szenved olyan betegs¢gben, mely iszonyÃ kÁnok k´z´tt v¢gez az em-
berrel. Van egy gyÂgyszer, mely k¢pes legyûzni a kÂrt, ha ´t napon Àt naponta 10
mg-ot vesznek be belûle. Enn¢l kisebb mennyis¢gben azonban csak arra jÂ, hogy n¢-
hÀny nappal k¢sleltesse a gy´trelmes v¢g bek´vetkezt¢t. A gyÂgyszerbûl 200 mg Àll
rendelkez¢sre, ¢s nem szerezhetû be t´bb (legalÀbbis nem olyan gyorsan, hogy ezeken
a betegeken m¢g segÁteni lehessen). Az orvos n¢gy lehetûs¢g k´z´tt vÀlaszthat: vagy
arÀnyosan elosztja a gyÂgyszert az ´t beteg k´z´tt, ¢s valamennyi¡ket engedi iszonyÃ
kÁnok k´z´tt meghalni; vagy meggyÂgyÁt n¢gy beteget, ¢s az ´t´diket engedi iszonyÃ
kÁnok k´z´tt meghalni; vagy arÀnyosan osztja el a gyÂgyszert, ¢s fÀjdalommentesen
meg´li ́ t beteg¢t; vagy meggyÂgyÁt n¢gy beteget, ¢s fÀjdalommentesen meg´li az ́ t´-
diket.



Nem biztos, hogy egyet fogunk ¢rteni abban, mit kell ezzel a n¢gy lehetûs¢ggel kez-
deni. De abban valÂszÁnüleg egyet¢rt¡nk, hogy a megmenthetû ¢letek szÀma itt nem
k´z´mb´s. Min¢l t´bben vannak ¢letvesz¢lyben, annÀl nehezebb elhÀrÁtani az ig¢nyt,
hogy az erk´lcsi megÁt¢l¢s vegye szÀmÁtÀsba a mennyis¢gi arÀnyokat. Ilyenkor Àll elû
az a helyzet, hogy a tett ´nmagÀban rossz mivolta mÀr csak egy a m¢rlegelendû t¢-
nyezûk k´z´tt. Mi t´rt¢nik ebben a helyzetben?

Elûfordul, hogy a tett elÁt¢lendû volta nagyobb sÃllyal esik latba, mint pozitÁv k´-
vetkezm¢nyei. MÀr m¢rlegelni kell, de a m¢rleg m¢g mindig a àNe ´lj!Ê fel¢ billen.
MÀskor a tett ́ nmagÀban rossz mivoltÀnak ¢s a belûle szÀrmazÂ jÂnak a sÃlya pontosan
kiegyenlÁti egymÀst, vagy, ami ezzel egyen¢rt¢kü, nem lehet bizonyossÀggal megmon-
dani, minek van nagyobb sÃlya. S v¢g¡l az is lehets¢ges, hogy a m¢rleg egy¢rtelmüen
Àtbillen a pozitÁv k´vetkezm¢nyek fel¢.

Az elsû eset, ha mÀr a becsl¢si neh¢zs¢geken tÃl vagyunk, egyszerü d´nt¢st sugall:
a k´vetkezm¢nyetikai m¢rlegel¢s itt ugyanazt az eredm¢nyt hozza ki, amit az ¢rz¡let-
etikai tilalom kÁvÀn. A mÀsodik esetben a d´nt¢s nyilvÀnvalÂan sÃlyos fesz¡lts¢ggel
terhes, hiszen a cselekvû nem lehet bizonyos benne, hogy akkor d´nt-e helyesen, ha
a tiltÀst r¢szesÁti elûnyben, vagy akkor, ha a tett mellett szÂlÂ indokokat. TalÀn hajla-
mosak volnÀnk azt gondolni, hogy a harmadik esetben megint csak egyszerü a d´nt¢s:
itt v¢g¡l is a tett elmulasztÀsÀnak rossz k´vetkezm¢nyei egy¢rtelmüen sÃlyosabbak,
mint az a rossz, amit elk´vet¢se ´nmagÀban jelent. Csakhogy az erk´lcsi konfliktus
ennek ellen¢re nem k¡sz´b´lûdik ki. VilÀgos, hogy a tettet vÀllalni kell. De az is vilÀgos,
hogy amit vÀllalni kell, az valami term¢szet¢n¢l fogva elÁt¢lendû. MagÀnak a cseleke-
detnek a minûsÁt¢s¢n nem vÀltoztat, hogy k´vetkezm¢nyeinek sÃlya rendkÁv¡li. A v¢-
tek v¢tek marad akkor is, ha elk´vet¢s¢nek el¢gs¢ges indoka van.

13. Nos hÀt melyik eset elûfordulÀsai teszik erk´lcsileg neh¢z vÀllalkozÀssÀ a poli-
tikÀt? NyilvÀnvalÂ: Weber nem gondolhat azokra az esetekre, amikor a k´vetkezm¢ny-
etikai m¢rlegel¢s ugyanazt az eredm¢nyt hozza ki, mint amit az ¢rz¡letetika eleve el-
vÀr: itt semmi nem indokolja àerk´lcsileg vesz¢lyes eszk´z´kÊ ig¢nybev¢tel¢t. Arra az
esetre sem gondolhat, amikor a k¢tfajta szeml¢let konfliktusba ker¡l ugyan egymÀssal,
de az ¢rz¡letetikai tiltÀs maga m´g¢ utasÁtja a k´vetkezm¢nyek m¢rlegel¢s¢t: ha a po-
litikus az erk´lcsi ¢rz¡let k´vetel¢s¢vel ´sszhangban cselekedett, tette tiszta lelkiisme-
rettel vÀllalhatÂ. UgyanÁgy Àll a dolog akkor is, ha olyan cselekv¢si lehetûs¢gek k´z´tt
kell vÀlasztani, melyekre az ¢rz¡letetikai tilalmak nem vonatkoztathatÂk.

így tehÀt Weber szeme elûtt a negyedik tÁpusba tartozÂ esetek lebeghettek: az ¢r-
z¡letetika tilalmai nem hagyhatÂk figyelmen kÁv¡l, de megtartÀsuk olyan sz¢lsûs¢ge-
sen sÃlyos k´vetkezm¢nyekkel jÀr, hogy a m¢rlegel¢st mÀr nem lehet kizÀrni. A
k´nnyebb Àttekint¢s ¢rdek¢ben k¢sûbbre halasztanÀm azt az esetet, amikor a d´nt¢s-
hozÂ bizonytalansÀgban van a helyes rangsor felûl, s egyelûre arra az esetre ´sszpon-
tosÁtok, amikor minden k¢telyt kizÀrÂan megÀllapÁthatÂ, hogy a v¢tkes cselekedetet
v¢gre kell hajtani.

A szeml¢letess¢g kedv¢¢rt szeretn¢k ism¢t ́ sszevetni k¢t p¢ldÀt; az elsûben a d´nt¢s
kizÀrÂlag a tett k´vetkezm¢nyeinek m¢rlegel¢s¢n alapul, a mÀsodikban a tett ´nma-
gÀban elÁt¢lendû volta van (v¢grehajtÀsÀnak negatÁv k´vetkezm¢nyeivel egy¡tt) a m¢r-
leg egyik serpenyûj¢ben, a mÀsikban pedig elmulasztÀsÀnak negatÁv k´vetkezm¢nyei.

(7) K¢t orszÀg hadban Àll egymÀssal. A hÀborÃ hagyomÀnyos c¢lok¢rt zajlik: hatÀr-
kiigazÁtÀs¢rt, term¢szeti forrÀsok f´l´tti rendelkez¢s¢rt. A tÀmadÂ f¢l sz¡ntelen¡l
bombÀzza a megtÀmadott orszÀg vÀrosait. Egyetlen es¢ly van a bombÀzÀsok megaka-
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dÀlyozÀsÀra, ha az agresszor hadi¡zemeit elpusztÁtjÀk. A megb¢nÁtandÂ gyÀrak nagy-
vÀrosok lakÂnegyedeiben vannak elszÂrva. A bombÀzÂg¢pek talÀlati pontossÀga nem
t´k¢letes. A katonai c¢lpontokat csak Ãgy lehetne megsemmisÁteni, hogy k´zben Àr-
tatlan polgÀri lakosokat is meg´lnek. A hadvezet¢s a kormÀnyfûtûl k¢r enged¢lyt a
müveletre.

A polgÀri lakosok halÀla itt nem kÁvÀnt ä s lehetûs¢g szerint minimalizÀlandÂ ä mel-
l¢kk´vetkezm¢nye a haditermel¢s megb¢nÁtÀsÀnak. A bombÀzÀs c¢lja ´nv¢delem: a
megtÀmadott orszÀg katonÀinak ¢s civil lakosainak ¢let¢t fenyegetû agressziÂ elhÀrÁ-
tÀsa. Ezt a c¢lt ugyanilyen jÂl el¢rn¢k akkor is, ha az ¡zemek a pusztasÀgban ÀllnÀnak.
De mivel a gyÀrak sürün lakott vÀrosnegyedek k´zep¢n emelkednek, ez¢rt csak azon
az Àron tehetûk mük´d¢sk¢ptelenn¢, hogy ä a hadmüvelet fÀjdalmas velejÀrÂjak¢nt
ä semmilyen katonai vesz¢lyt nem jelentû civil lakosok is meghalnak. A d´nt¢shozÂnak
ak´z´tt kell vÀlasztania, hogy vagy a gondjaira bÁzott embereket pusztÁtja tovÀbb az
ellens¢g, vagy megakadÀlyozzÀk a gyilkolÀst, bÀr azon az Àron, hogy az ellens¢ges or-
szÀg Àrtalmatlan civil lakosai k´z¡l is sokan meghalnak.

AmÁg a polgÀri lakosok halÀla valÂban nem szÀnd¢kolt, sajnÀlatos velejÀrÂja a ka-
tonai feladat v¢grehajtÀsÀnak, addig a d´nt¢s ¢rz¡letetikai kritikÀjÀra nincs alap, hisz
indÁt¢kai k´z´tt nem szerepel az ember´l¢s c¢lja. így tehÀt az egyed¡li erk´lcsi meg-
k´zelÁt¢s, melynek tÀvlatÀban a dilemma ¢rt¢kelhetû, a k´vetkezm¢nyetikÀ¢ lesz. A
m¢rleg egyik serpenyûj¢be a civil Àldozatok ¢lete ker¡l, a mÀsikba a hÀborÃs veszte-
s¢gek¢.

Elk¢pzelhetû, hogy a civil Àldozatok szÀma a bevet¢si strat¢gia mÂdosÁtÀsÀval cs´k-
kenthetû, p¢ldÀul Ãgy, hogy az ¢jszakai bombÀzÀsrÂl Àtt¢rnek a nappali bombÀzÀsra.
Azonban az egy¢b k´lts¢gek vÀrhatÂan ezzel pÀrhuzamosan n´vekszenek (t´bb bom-
bÀzÂg¢pet fog az ellens¢g lelûni, kisebb lesz a tÀmadÀs hat¢konysÀga). Ilyen szempon-
tokat kell a politikai vezetûnek m¢rlegelnie, amikor a hadvezet¢s k¢relm¢rûl d´nt. Ha
nem lehets¢ges bevet¢si strat¢gia, amely mellett a civil Àldozatok szÀma nem nagyobb
a tÀmadÀsi terv elejt¢se eset¢n a sajÀt oldalon vÀrhatÂ Àldozatok szÀmÀnÀl, akkor a
k¢relmet el kell utasÁtania. De nem az¢rt, mert az ember´l¢s ´nmagÀban tilalmas. Ez
a szempont nem szerepel szÀmÁtÀsaiban. Ha a bombÀzÀsok m¢rlege elviselhetû, meg-
adhatja az enged¢lyt.

14. LÀssuk most azt az esetet, amikor az ¢rz¡letetikai tiltÀs megszeg¢se ott van a
m¢rlegelendû rosszak k´z´tt.

(8) K¢t orszÀg hadban Àll egymÀssal. A hÀborÃ nem hagyomÀnyos c¢lok¢rt zajlik:
a civilizÀciÂ megment¢se a t¢t. A tÀmadÂ nem csinÀl titkot belûle, hogy ha gyûz, a meg-
tÀmadott orszÀg lakosainak egy r¢sz¢t kiirtja, a t´bbit rabszolgasorba s¡llyeszti. Az ag-
resszor k´zel Àll a teljes gyûzelemhez. Csak az ad n¢mi es¢lyt a megÀllÁtÀsÀra, ha sajÀt
hÀtorszÀgÀban demoralizÀlÂdik a polgÀri lakossÀg. Meg kell ¢rezni¡k, hogy a mÀsik
n¢p megtizedel¢s¢nek ¢s leigÀzÀsÀnak eszelûs terve ûket magukat is a l¢t¡kben fenye-
geti. Erre egyetlen lehetûs¢g kÁnÀlkozik: nagyvÀrosaik szûnyegbombÀzÀsa. A kor-
mÀnyfû parancsot ad a müvelet megkezd¢s¢re.11
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11 Ilyen d´nt¢st hozott Winston Churchill 1940-ben, azt k´vetûen, hogy a Wehrmacht lerohanta Francia-
orszÀgot. Hogy a polgÀri c¢lpontok bombÀzÀsa 1944-ben is folytatÂdott, miutÀn a V´r´s Hadsereg Àtl¢pte
a SzovjetuniÂ nyugati hatÀrait, a sz´vets¢gesek pedig partra szÀlltak NormandiÀban, az persze mÀr mÀs
felt¢telek k´z´tti d´nt¢sen alapult, ¢s arra hÁvja f´l a figyelmet, hogy a kategorikus tilalmak feloldÀsa ä m¢g
ha az adott esetben v¢dhetû is ä vesz¢lyes precedenst teremt. V´. M. Walzer: JUST AND UNJUST WARS. New
York, 1977. 16. fej.



A polgÀri lakosok halÀla ezÃttal nem valami szomorÃ mell¢khatÀs, hanem a hadi-
szerencse megfordÁtÀsÀnak tudatosan vÀlasztott eszk´ze. Ha a bombÀkat a pusztasÀg-
ban ÀllÂ katonai c¢lpontokra dobnÀk, a müvelet nem ¢rn¢ el a c¢ljÀt, hiÀba semmisÁ-
ten¢nek meg szÀmos ellens¢ges objektumot. çrtalmatlan polgÀri lakosokat akarnak
elpusztÁtani, m¢ghozzÀ min¢l nagyobb szÀmban: olyan embereket tehÀt, akik nem fe-
nyegetik a megtÀmadott orszÀg lakosainak ¢let¢t. Meg´l¢s¡k nem minûs¡lhet ´nv¢-
delmi akciÂ nem kÁvÀnt mell¢kk´vetkezm¢ny¢nek. Ez maga a feladat. S ez¢rt nem
ker¡lhetû meg az ¢rz¡letetikai k¢rd¢s: szabad-e szÀntszÀnd¢kkal felÀldozni Àrtalmat-
lan emberek ¢let¢t. BÀrmilyen sÃlyosak az akciÂrÂl valÂ lemondÀs k´vetkezm¢nyei, a
müvelet attÂl m¢g nem vÀlik kev¢sb¢ elÁt¢lendûv¢.

A politikÀban, sût a hÀborÃban ä a àmÀs eszk´z´kkelÊ folytatott politikÀban ä sem
k´z´mb´s, hogy melyik esetben halnak meg emberek a d´nt¢shozÂ szÀnd¢kÀtÂl f¡g-
getlen¡l, s melyikben r¢sze a halÀluk az û tudatos terv¢nek. M¢g ha olyan sz´rnyüs¢-
ges vesz¢lyrûl van is szÂ, mellyel szemben a szÀnd¢kos ember´l¢s tilalmÀnak ÀthÀgÀsa
csupÀn egy a m¢rlegelendû rosszak sorÀban, ez a rossz mÀs, mint a t´bbi negatÁv k´-
vetkezm¢ny: abban Àll, hogy olyan tettre kell vÀllalkozni, mely ́ nmagÀban elÁt¢lendû.
Tegy¡k f´l, hogy a m¢rleg egy¢rtelmüen a szûnyegbombÀzÀs javÀra billen el. Akkor
azt kell mondanunk, hogy a d´nt¢shozÂ sz¡ks¢ges ¢s ugyanakkor tilalmas cselekedet
v¢grehajtÀsÀra ad utasÁtÀst.

ögy is mondhatnÀnk: a civil lakossÀgot c¢lzÂ bombÀzÀs elrendel¢s¢re ments¢ggel ta-
lÀn szolgÀlnak a k¢nyszerÁtû k´r¡lm¢nyek, de igazolÀssal soha.

15. Ha a 7. ¢s 8. p¢ldÀval szeml¢ltetett esetek a politikÀban nem periferikusak, ak-
kor a politikus hivatÀsa gyakorlÀsa k´zben rendre szembeker¡l d´nt¢si feladatokkal,
melyek megoldÀsa erk´lcsi neh¢zs¢get okoz.

De hÀtha periferikusak? HÀtha csak a legsz¢lsû hatÀrhelyzetek okoznak a politikÀ-
ban eff¢le morÀlis neh¢zs¢geket? A k´vetkezû l¢p¢sben azt kell belÀtnunk, hogy ez az
eg¢rÃt nincsen adva: a politikai vezetû l¢pten-nyomon ugyanilyen szerkezetü konf-
liktusokba botlik a demokratikus politika mindennapjaiban is. Hogy errûl meggyû-
zûdhess¡nk, c¢lszerü lesz f¢lretenni a hÀborÃ ä Weber szÀmÀra oly fontos ä rendkÁv¡li
helyzeteit, ¢s az Àllam belsû ¢let¢re ´sszpontosÁtani figyelm¡nket. Hogy gondolata-
inknak anyagot adjunk, vegy¡nk szem¡gyre egy Ãjabb p¢ldapÀrt, melyek ä bÀr k¡-
l´n-k¡l´n eg¢szen mÀs term¢szetü dilemmÀkat vetnek f´l, mint amelyeket a hÀborÃ
teremt ä egymÀshoz ugyanÃgy viszonyulnak, mint az elûzû k¢t eset.

(9) Egy orszÀg ac¢lipara hosszÃ ideje vesztes¢ges, csak rendszeres Àllami tÀmogatÀs
menti meg a csûdtûl. A segÁts¢gnek Àra van; a k´lts¢gvet¢s m¢rlege is negatÁvra fordul,
¢s a n´vekvû hiÀny azzal fenyeget, hogy kezelhetetlenn¢ vÀlik. A kormÀny k¢nytelen
elhatÀrozni, hogy a p¢nz¡gyi ´sszeomlÀst megelûzendû besz¡nteti az ac¢lipar tÀmo-
gatÀsÀt. T´bb tÁzezer ember ker¡l az utcÀra. A munkan¢lk¡lis¢g nem lesz Àtmeneti
Àllapot: az ac¢lgyÀrak olyan vÀrosokban ¢p¡ltek, ahol mÀs ipari tev¢kenys¢g nem fo-
lyik. A d´nt¢s tehÀt sok embernek nagy rosszat okoz. çm ez a rossz nem eszk´ze a c¢l
megvalÂsÁtÀsÀnak, csupÀn nem kÁvÀnt velejÀrÂja. Ha a k´lts¢gvet¢st az ac¢lgyÀrak be-
zÀrÀsa n¢lk¡l is egyensÃlyba lehetne hozni (p¢ldÀul Ãgy, hogy privatizÀljÀk az ¡zeme-
ket, s az Ãj tulajdonos hat¢konnyÀ teszi a termel¢st), a kormÀny ezt az utat vÀlasztanÀ.
A baj az, hogy nem lehet.

(10) K¢pzelj¡k most el, hogy a szorÁtÂ int¢zked¢sek sz¡ks¢gess¢g¢re nem sokkal a
vÀlasztÀsok elûtt der¡l f¢ny. K¢t pÀrt verseng a vÀlasztÂk szavazatai¢rt, a PopulistÀk
¢s a RealistÀk. A PopulistÀk azt Ág¢rik, hogy n´velni fogjÀk a k´zkiadÀsokat. A RealistÀk
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tudjÀk, hogy a stabilizÀciÂ halogatÀsa katasztrÂfÀt okozna. A vÀlasztÂk azonban hallani
sem akarnak p¢nz¡gyi szigorrÂl, keresletkorlÀtozÀsrÂl, az ac¢lipar leÀllÀsÀrÂl. K¢t eset
van. Vagy a RealistÀk vez¢re a k´z´ns¢g szem¢be mondja az igazsÀgot, vÀlasztÀsi prog-
ramjÀnak k´z¢ppontjÀba az egyensÃly helyreÀllÁtÀsÀnak tervezet¢t ÀllÁtja, ¢s veszÁt.
Vagy a RealistÀk kisajÀtÁtjÀk a PopulistÀk programjÀt, nyernek, ¢s aztÀn sutba dobva
vÀlasztÀsi Ág¢reteiket, nekilÀtnak a gazdasÀgi stabilizÀciÂ v¢grehajtÀsÀnak.12

A 9. p¢ldÀban az ¢sszerü d´nt¢s egy¢rtelmüen helyes, noha sok embernek okoz
olyan fÀjdalmat, melyet jÂ volna nem okozni. A 10. p¢ldÀban az ¢sszerü d´nt¢s sen-
kinek nem okoz fÀjdalmat, m¢gsem tekinthetû egy¢rtelmüen helyesnek. Ha a Realis-
tÀk populista jelszavakkal segÁtik kormÀnyra magukat, akkor erk´lcsi ¢rz¡let¡knek
hatÀrozottan el kell Át¢lnie strat¢giÀjukat: tudatos megt¢veszt¢s Àltal motivÀljÀk a vÀ-
lasztÂkat egy olyan kormÀny tÀmogatÀsÀra, melynek politikÀjÀhoz, ha azt elûre ismerik,
soha nem adtak volna meghatalmazÀst. A szÀnd¢kos f¢lrevezet¢s erk´lcsi tilalma k´z-
vetlen¡l vonatkozik az elbesz¢lt cselekedetre.

Nem kÁvÀn k¡l´n´sebb bizonyÁtÀst, hogy a demokratikus politikai vezetûk sürün
ker¡lnek eff¢le d´nt¢si helyzetekbe.

A dilemmÀk Ãjratermelûd¢se
16. Lelkiismeres ember ´r¡l, ha az ilyen helyzeteket megspÂrolhatja magÀnak. Mert
ha nem spÂrolhatja meg ûket, akkor bÀrhogyan d´nts´n, nagy Àrat fog fizetni. UtÂlag
azzal kell fizetnie, hogy nem szabadulhat a gy´trû k¢telytûl: hÀtha rosszul vÀlasztott,
hÀtha valami jÂvÀtehetetlent k´vetett el. De mÀr elûre is fizetni fog. Az elûzetes Àr az
lesz, hogy d´nt¢si helyzetben vagy v¢g n¢lk¡l vÁvÂdik erk´lcsi aggÀlyaival, s akkor el-
szalasztja a cselekv¢s pillanatÀt, vagy tÃlteszi magÀt az aggÀlyokon, s akkor elhatÀro-
zÀsa kellû megfontolÀs n¢lk¡l sz¡letik meg. Ez a konfliktus egy tovÀbbi utÂlagos k´vet-
kezm¢nyt is maga utÀn von. Az az ember, aki sürün k¢nyszer¡l feloldhatatlan gyakor-
lati dilemmÀkrÂl d´nteni, ki van t¢ve a vesz¢lynek, hogy erk´lcsi szem¢lyis¢ge felûr-
lûdik: eltompul az emberi szenved¢s irÀnt, ¢rz¢ketlenn¢ vÀlik a morÀl kategorikus til-
tÀsaira, szem¢lytelen elûny´ket ¢s hÀtrÀnyokat ́ sszeadÂ-kivonÂ g¢pezetk¢nt kezd mü-
k´dni.

Ez¢rt ¢lete alakÁtÀsa k´zben az ember jÂl teszi, ha ker¡lni igyekszik a helyzeteket,
melyek tÃlzottan prÂbÀra tenn¢k erk´lcsi fog¢konysÀgÀt. Indokolt arra t´rekednie,
hogy min¢l kevesebb ilyen helyzettel talÀlkozz¢k, vagy legalÀbbis ne t´bbel, mint
amennyivel szem¢lyis¢ge eltorzulÀsa n¢lk¡l k¢pes megbirkÂzni.

Nos hÀt itt l¢p be a POLITIKA MINT HIVATçS gondolatmenet¢be a felelûss¢getikai
¢rv. Ha egyszer valaki a politikai hivatÀst vÀlasztotta, akkor Weber szerint a ker¡l¢si
strat¢gia nem Àll t´bb¢ a rendelkez¢s¢re. A politikai vezetû felelûss¢ggel tartozik a ve-
zetetteknek, nincs joga elhÀrÁtani magÀtÂl a k´telezetts¢geket, melyek a politikai fele-
lûss¢gben benne foglaltatnak. A radikÀlis pacifista, ha minisztereln´k lesz, kormÀnyfûi
minûs¢g¢ben nem k´vetheti ¢rz¡letetikai meggyûzûd¢seit...
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17. Azonban vegy¡k ¢szre, az ¢rvel¢s m¢g mindig nem teljes. Hiszen, mint lÀttuk,
nemcsak a politikust terheli speciÀlis felelûss¢g meghatÀrozott emberek sorsÀ¢rt. BÀr-
mely politikai dilemmÀhoz hozzÀrendelhetû a pÀrja a magÀn¢letbûl, mely ugyanarra
a konfliktusra ¢p¡l, csak ¢ppen mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt. A szeml¢ltet¢s kedv¢¢rt lÀs-
sunk egy p¢ldÀt a pÀrhuzamra.

(11) Egy kormÀnyzÂ pÀrt k¢t tÀbor koalÁciÂjÀbÂl Àll ́ ssze: egyik eleme nemzeti-kon-
zervatÁv, a mÀsik nemzeti-radikÀlis. A konzervatÁv szÀrny adja a pÀrtvez¢rt, aki azonos
a minisztereln´kkel. AmÁg ez k¢pes uralni a pÀrtjÀt, addig a kormÀny szilÀrd, ¢s az
alkotmÀnyos rendet nem fenyegeti vesz¢ly. Ha a sz¢lsûs¢gesek Àtveszik a pÀrtot, ve-
sz¢lybe ker¡l a demokrÀcia. K´zeleg a pÀrt kongresszusa, s a sz¢lsûjobb, az el¢gedetlen
m¢rs¢keltekkel ´sszefogva, a minisztereln´k megbuktatÀsÀra k¢sz¡l. MÀr nincs idû a
t´bbs¢g visszaszerz¢s¢re. A kormÀnyfû egyetlen es¢lye, hogy a jobboldali radikÀlisok
vez¢r¢t el tudja tÀntorÁtani a bizalmi k¢rd¢s f´lvet¢s¢tûl. A sz¢lsûs¢ges politikus az elû-
zû, diktatÂrikus rezsim idej¢n a politikai rendûrs¢g ¡gyn´ke volt. A dokumentumok
a minisztereln´k kez¢ben vannak. Nem t´rv¢nyes Ãton jutott hozzÀjuk, nincs joga fel-
hasznÀlni ûket. Ha semmit nem kezd vel¡k, nem k´vet el rosszat. M¢gis tudja, hogy
magatartÀsa elÁt¢lhetû volna. MÀsok azt mondhatnÀk: nem vÀllalta a rossz cselekede-
tet, amit v¢gre kellett volna hajtania a demokrÀcia megment¢se ¢rdek¢ben; szem¢lyes
tisztasÀgÀt f´l¢be helyezte politikai k´teless¢geinek. így hÀt a cselekv¢st vÀlasztja. Ma-
gÀhoz k¢reti rivÀlisÀt, el¢ teszi a dosszi¢it, ¢s azt mondja: àNem hozom nyilvÀnossÀgra
a terhelû adatokat, ha nem tÀmadtok meg a kongresszuson.Ê Az ellenf¢l enged a zsa-
rolÀsnak. A minisztereln´k meg van mentve.13

(12) Egy hÀzaspÀr egyetlen gyermeke leuk¢miÀban szenved. GyÂgykezeltet¢se
meghaladja a csalÀd anyagi lehetûs¢geit. Ha nem tudjÀk a p¢nzt elûteremteni, a gye-
rek meghal. Az apÀnak van egy gazdag bÀtyja, aki segÁthetne, de nem hajlandÂ. A
gyerek egyetlen es¢lye, ha a nagybÀtyja rideg, elutasÁtÂ magatartÀsÀt siker¡l megin-
gatni. A f¢rfi az elûzû, diktatÂrikus rezsim idej¢n a politikai rendûrs¢g ¡gyn´ke volt,
¢s a bizonyÁt¢kok testv¢re kez¢be ker¡lnek. Ha ez nem kezd semmit vel¡k, azzal nem
cselekszik rosszat. De felelûs lesz a gyerek halÀlÀ¢rt. Eg¢sz ¢let¢ben azt kell majd gon-
dolnia, hogy a fiÃ az¢rt halt meg, mert û nem volt hajlandÂ vÀllalni a rossz cselekedetet,
ami n¢lk¡l nem volt mÂd megmenteni. Felmegy hÀt a bÀtyja lakÀsÀra, el¢ teszi a
dosszi¢kat, ¢s azt mondja: àNem hozom nyilvÀnossÀgra a terhelû adatokat, ha kifize-
ted az unoka´cs¢d gyÂgykezeltet¢s¢t.Ê A fiv¢r enged a zsarolÀsnak. A gyerek ¢lete meg
van mentve.

MagÀn¢let¡nkben is visel¡nk speciÀlis felelûss¢get mÀs emberek¢rt. A sz¡lû nem
Ãgy felel a sajÀt gyermek¢¢rt, mint bÀrmely mÀs gyerek¢rt. A barÀt nem ugyanazzal
tartozik a barÀtjÀnak, mint bÀrmely mÀs embernek. A kezelûorvos nem ugyanazon
k´teless¢geket viseli sajÀt betege, mint bÀrmely mÀs ember irÀnt. Az eff¢le speciÀlis
felelûss¢g mindannyiunkat visszatarthat attÂl, hogy megker¡lj¡nk erk´lcsileg kelle-
metlen d´nt¢seket.

18. Mi¢rt ¢rezz¡k m¢gis Ãgy, hogy privÀt ¢let¡nkben van es¢ly az erk´lcsileg koc-
kÀzatos d´nt¢si helyzetek ritkÁtÀsÀra, mÁg a politikusnak a kockÀzatos eszk´z´k ig¢ny-
bev¢tele a h¢tk´znapjaihoz tartozik? Miben Àll a k¡l´nbs¢g a magÀnember ¢s a poli-
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tikus erk´lcsi probl¢mÀja k´z´tt? N¢hÀny dolog azonnal megÀllapÁthatÂ. MagÀnem-
berk¢nt csak nagyon kev¢s ember sorsÀt tudjuk ¢rz¢kelhetûen befolyÀsolni; a politikus
cselekedetei emberek szÀzezreinek vagy milliÂinak sorsÀra lehetnek hatÀssal. Az er-
k´lcsileg leginkÀbb vesz¢lyes eszk´z´k ä az erûszakalkalmazÀs eszk´zei ä a magÀnem-
bernek nem Àllnak (legitim mÂdon) rendelkez¢sre; a politika t¢tje ezzel szemben ¢p-
pen az, hogy az Àllam Àltal (legitim mÂdon) kisajÀtÁtott k¢nyszerÁtû eszk´z´ket ki mi-
lyen c¢lra, ki ellen ¢s mik¢ppen hasznÀlhatja fel.14 MÀs dimenziÂk, mÀs l¢pt¢kü, mÀs
term¢szetü erk´lcsi kockÀzatok.

Ezek fontos k¡l´nbs¢gek, de csak azt magyarÀzzÀk meg, hogy mi¢rt lehetnek ki-
v¢telesen sÃlyosak a politikai vezetû el¢ tornyosulÂ erk´lcsi dilemmÀk; azt nem, hogy
mi¢rt annyival szükebb a ker¡l¢si strat¢gia tere a politikÀban, mint a magÀn¢let-
ben. Ha erre a k¢rd¢sre keres¡nk vÀlaszt, akkor azt kell megmutatnunk, hogy a po-
litika ä ¢s csakis a politika ä rendszeresen Ãjratermeli a konfliktusokat, melyek vÀlla-
lÀsa alÂl a speciÀlis felelûss¢get viselû embernek ä a politikai vezetûnek ä nem lehet
kibÃjnia.

A magÀn¢letben sem mindenkinek adatik meg, hogy Âvatosan ker¡lgethesse a sÃ-
lyos erk´lcsi konfliktusokat. N¢melyik ¢let erk´lcsi vÀlsÀgok sorozatÀbÂl Àll. Azonban
a magÀn¢let term¢szet¢ben nincs semmi, ami akÀr az ¢letvezet¢s ÂvatossÀgÀt, akÀr a
sikert a tÃlzott erk´lcsi kockÀzat ker¡l¢s¢ben eleve kizÀrnÀ. Itt nincsenek adva mecha-
nizmusok, melyek az erk´lcsi dilemmÀkat mindennapos rendszeress¢ggel mindenki
szÀmÀra Ãjratermeln¢k. Azt ÀllÁtom, hogy a politikÀhoz elvÀlaszthatatlanul hozzÀtar-
toznak az ilyen mechanizmusok.

19. Most tehÀt az a k¢rd¢s, miben Àllnak ezek, ¢s mi hozza mük´d¢sbe ûket. Kiin-
dulÂ k¢rd¢s¡nknek megfelelûen a demokratikus politika szabÀlyossÀgait fogjuk vizsgÀl-
ni, s csak azok a morÀlis konfliktusok ¢rdekelnek benn¡nket, melyek demokrÀciÀban
rutinszerüen ism¢tlûdnek.

VÀlasszunk ki vizsgÀlÂdÀsunk c¢ljaira egy jÂl k´r¡lhatÀrolhatÂ probl¢mÀt, a politi-
kai megt¢veszt¢s (hazugsÀg, elhallgatÀs) probl¢mÀjÀt. Ha ezt siker¡l megoldanunk,
adva lesz a keret az ´sszes rokon probl¢ma ¢rtelmez¢s¢hez is.

A k´vetkezûket szeretn¢m megmutatni: ha rosszhiszemü politikusok nem jÀtszhat-
nÀnak a k´z´ns¢g f¢lrevezet¢s¢nek lehetûs¢g¢vel, akkor jÂhiszemü politikusok csak
kiv¢telesen ker¡ln¢nek abba a helyzetbe, hogy k¢nytelenek legyenek a f¢lrevezet¢s
strat¢giÀjÀt vÀlasztani. Az elsû k¢rd¢s tehÀt az lesz, hogy mi¢rt nem k¢pes a demokra-
tikus rendszer kizÀrni a vÀlasztÂk rosszhiszemü f¢lrevezet¢s¢t.

Ez nem mÀs, mint cikk¡nk eredeti k¢rd¢se, a politikai megt¢veszt¢s probl¢mÀjÀra
alkalmazva. Azt akarjuk megtudni, hogy mi¢rt nem teljesÁtik a demokratikus int¢z-
m¢nyek Kant vÀrakozÀsait, mi¢rt nem tudja az alkotmÀnyos demokrÀcia a politikus
szÀmÀra elûny´s d´nt¢sek k´r¢t az erk´lcs Àltal helyeselt d´nt¢sekre leszükÁteni.

Jelen k¢rd¢s¡nk c¢ljaira alkalmazva a kanti t¢zis Ãgy fogalmazhatÂ Àt, hogy a leg-
s´t¢tebb hazudozÂ is igazmondÀsra k¢nyszerÁthetû ä felt¢ve, hogy racionÀlisan m¢r-
legel, ¢s politikai sikerre t´rekszik, azaz meg akarja vÀlasztatni magÀt ä, ha az int¢z-
m¢nyi rend Ãgy van megalkotva, hogy csak az rem¢lhet vÀlasztÀsi gyûzelmet, aki az
igazsÀgot ¢s a teljes igazsÀgot mondja.
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Elsû pillantÀsra Ãgy tünik f´l, a k¢pviseleti demokrÀcia int¢zm¢nyei eleget tesznek
a fenti k´vetelm¢nyeknek. Ha a politikai vezetûket egyetlen alkalommal ´r´k idûkre
vÀlasztanÀk, akkor persze gyûzhetne az ¡gyesebb hazudozÂ. çm a vÀlasztÀsok perio-
dikusan ism¢tlûdnek. Aki az elsû versenyt a szavazÂ polgÀrok f¢lrevezet¢s¢vel nyeri
meg, az a k¢sûbbi vÀlasztÀsokon egyre rosszabb es¢lyekkel indul harcba a gyûzelem¢rt.
A hazugsÀg idûk´zben leleplezûdik, s a hazug elveszÁti jÂ hÁrnev¢t. Ez¢rt az a politikus,
aki hosszÃ politikai pÀlyafutÀs rem¢ny¢ben szÀll a ringbe, jÂl teszi, ha nagyobb fon-
tossÀgot tulajdonÁt reputÀciÂja ¢pÁt¢s¢nek, mint az egyszeri, lÀtvÀnyos sikernek. Be-
jÀratott demokrÀciÀban a hivatÀsos politikusok szÀmÀra nem kifizetûdû abban vet¢l-
kedni, hogy ki tud tetszetûsebb hazugsÀgokkal Àllni a k´z´ns¢g el¢, m¢g akkor sem,
ha van olyan egyszeri vÀlasztÀs, melyet a hazudozÂkkal valÂ versenyfutÀs n¢lk¡l lehe-
tetlen megnyerni. A vÀlasztÀsok ism¢tlûd¢se kiszüri a hazug politikusokat, ¢s kik¡sz´-
b´li a 12. p¢ldÀval szeml¢ltetett erk´lcsi konfliktust a politikÀbÂl. Valahogy Ágy han-
gozn¢k Kant ¢rvel¢se, az igazmondÀs probl¢mÀjÀra alkalmazva.

20. Csakhogy sÃlyos tapasztalati t¢nyek cÀfoljÀk ezt a jÂslatot. Ha e t¢nyek valÂban
fennÀllnak, s a demokratikus vÀlasztÀsok modellje m¢gis az igazsÀg automatikus po-
litikai diadalÀt Ág¢ri, akkor a modellben kell hiba legyen. De hol? C¢lszerünek lÀtszik
abbÂl kiindulni, hogy a fenti ¢rvmenet tartalmazott egy tovÀbbi, kimondatlan ¢s v¢gig
nem gondolt elûfelt¢telt, mely a t¢ves k´vetkeztet¢srûl szÀmot ad. PrÂbÀljuk meg ki-
fejteni ezt a rejtett premisszÀt.

Ha feltessz¡k, hogy a vÀlasztÂk politikai tÀj¢kozÂdÀsÀnak nincsenek k´lts¢gei, vagyis
hogy a k´z¡gyekkel kapcsolatos informÀciÂk ́ sszegyüjt¢se nem ig¢nyel idût, p¢nzt ¢s
erûfeszÁt¢st, akkor a szÂlÀsszabadsÀg ¢s a periodikusan ism¢tlûdû vÀlasztÀsok valÂban
kiadjÀk a vÀrt eredm¢nyt, az igazsÀg diadalÀt. AmÁg az informÀciÂ semmibe sem ker¡l
¢s azonnal beszerezhetû, addig a racionÀlis vÀlasztÂnak ¢rdek¢ben Àll t´k¢letes tudÀst
szerezni vÀlasztott vezetûirûl, s ha mÀr minden l¢nyegeset tud rÂluk, akkor a hazug-
sÀgot ¢s elhallgatÀst is f´lismeri.

TÀvolabbi k´vetkezm¢nyk¢nt az ´sszes t´bbi erk´lcsileg k¢tes politikai magatartÀs
is a peremre szorulna. Hisz a polgÀrok ¢rdeke az, hogy a zsarolÀs, fenyeget¢s, meg-
veszteget¢s meg a hasonlÂk ne lehessenek a sikeres politizÀlÀs eszk´zei. Ha tehÀt az
ilyesmi rendre nyilvÀnossÀgra ker¡lne, az elk´vetûket a k¢sûbbi vÀlasztÀsokon kibuk-
tatÀssal b¡ntetn¢k.

A baj az, hogy a k´z¢rdekü informÀciÂk nincsenek ingyen. A politikai tÀj¢kozÂdÀs
idût, energiÀt ¢s p¢nzt ig¢nyel, s mivel ezek az eszk´z´k korlÀtozottan Àllnak rendel-
kez¢sre, ez¢rt a k´z¢rdekü informÀciÂk beszerz¢se versenyez mÀs emberi c¢lokkal az
el¢rhetû, szük´s erûforrÀsok¢rt.15

21. Igaz, nem vagyunk egyformÀk abban, hogy ki mennyire v¢li fontosnak a k´z-
¡gyekben valÂ jÀrtassÀgot. Sokan kizÀrÂlag instrumentÀlis ¢rt¢ket tulajdonÁtanak a
politikÀnak. Egy-egy politikai d´nt¢st akkor tartanak elûny´snek a maguk szÀmÀra,
ha az t´bb privÀt hasznot hajt nekik, mint lehets¢ges alternatÁvÀi, s akkor talÀljÀk
elûnytelennek, ha volnÀnak nagyobb privÀt haszonnal jÀrÂ alternatÁvÀk. Ezek szerint
a politikÀra szÀnt erûfeszÁt¢sek abban az arÀnyban t¢r¡lnek meg, amilyen m¢rt¢kben
elûmozdÁtjÀk a magÀn¢rdekek teljes¡l¢s¢t. TehÀt annyi figyelmet ¢rdemes a politikÀ-
nak szentelni, amennyi nem ker¡l t´bbe, mint amit a tÀj¢kozÂdÀstÂl rem¢lhetû privÀt
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elûny´k ¢rnek. Ez viszont attÂl f¡gg, hogy sajÀt szavazatunk mekkora hatÀssal van a
kollektÁv d´nt¢sek kimenetel¢re. Mivel a polgÀrok k´z´ss¢ge ÀltalÀban nagyon nagy,
ez¢rt mindenki tudhatja, hogy az egy¢ni szavazatok sÃlya eleny¢szû. Rendes k´r¡l-
m¢nyek k´z´tt egy-egy szavazat a szavazÀs v¢geredm¢nye szempontjÀbÂl nem oszt ¢s
nem szoroz. MÀs szÂval a jÂl leadott szavazat elûnyei ¢s a rosszul leadott szavazat hÀt-
rÀnyai k´z´tti k¡l´nbs¢g ¢rt¢ke a vÀlasztÂ szÀmÀra csek¢ly. így tehÀt az az ÀllampolgÀr,
aki a politikÀhoz instrumentÀlisan viszonyul, akkor gazdÀlkodik jÂl az eszk´zeivel, ha
a lehetû legkevesebb idût, p¢nzt ¢s energiÀt fordÁtja politikai tÀj¢kozÂdÀsra.

MÀsok azt tartjÀk, hogy gazdagabb ¢letet ¢lnek, ha tev¢kenyen r¢szt vesznek poli-
tikai k´z´ss¢g¡k formÀlÀsÀban. SzÀmukra nemcsak az a fontos, hogy a politikai d´n-
t¢sek milyen hatÀst tesznek magÀn¢rdekeikre; annak is jelentûs¢get tulajdonÁtanak,
hogy politikai k´z´ss¢g¡k milyen legyen, hogyan bÀnjon a t´bbi tagjÀval, milyen kul-
turÀlis ¢rt¢kek megûrz¢s¢t tüzze ki c¢lul a j´vû nemzed¢kek szÀmÀra, milyen anyagi el-
osztÀst valÂsÁtson meg a polgÀrai k´z´tt, mennyit Àldozzon mÀs orszÀgok lakosainak javÀra
¢s Ágy tovÀbb. EgyszÂval ¢rdekli ûket, hogy mi a helyes vÀlasz a k´zjÂval kapcsolatos
k¢rd¢sekre, ¢s nem mindegy nekik, hogy k´z´ss¢g¡k azokat a vÀlaszokat teszi-e ma-
gÀ¢vÀ, melyeket ûk maguk helyeselni tudnak. ýk nem csupÀn instrumentÀlis ¢rt¢ket
tulajdonÁtanak a politikÀnak; Ãgy gondoljÀk, ´nmagÀ¢rt jobb nekik, ha politikai k´-
z´ss¢g¡k olyan, hogy ¢rdemes azonosulni vele, s ha van mÂd az elk´telezûd¢s gya-
korlÀsÀra, vagyis arra, hogy a politikÀban ´ntudatos ÀllampolgÀrk¢nt vegyenek r¢szt.
Nekik a politikai informÀciÂk nyilvÀnvalÂan t´bbet ¢rnek, mint az elûbbieknek; sût
ûk magÀt a tÀj¢kozÂdÀst nemcsak a k´lts¢gek rovatÀban k´nyvelik el, hanem az olyan
tev¢kenys¢gek k´z´tt, melyek ´nmaguk¢rt jÂk, ¢rt¢kesek.

Ha minden polgÀr ¢letvitel¢ben nagy sÃllyal volna jelen a politikai r¢szv¢tel mint
´n¢rt¢k, akkor az informÀciÂgyüjt¢s k´lts¢g-haszon m¢rlege sokkal kedvezûbb volna,
mint az instrumentÀlis szeml¢let uralma mellett.

De ez sem okvetlen¡l segÁtene a bajon.
22. Ahhoz, hogy minden politikai ¡gyrûl kompetens Át¢letet alkothassunk, rendkÁ-

v¡li mennyis¢gü informÀciÂt kellene ´sszegyüjten¡nk. A nap huszonn¢gy ÂrÀbÂl Àll,
¢s joggal felt¢telezhetj¡k, hogy a kompetens tÀj¢kozÂdÀshoz enn¢l t´bb idûre volna
sz¡ks¢g. Csakhogy valÂjÀban jÂval kevesebb Àll a rendelkez¢s¡nkre, m¢g akkor is, ha
¢let¡nkben nagyon fontos szerepet jÀtszik a politika. Annyira fontos szerepet nem
jÀtszhat, hogy eg¢sz ¢let¡nket alÀrendelj¡k neki. Ha magÀn¢let¡nk megszünn¢k, ¢s
eg¢sz valÂnkkal polgÀrrÀ vÀlnÀnk, ez azt jelenten¢, hogy nincs olyan k¢rd¢s, melyrûl
egyed¡l ä vagy legf´ljebb szeretteinkkel egy¡tt ä d´nthetn¢nk. Minden vÀgyunk tel-
jes¡l¢se politikai d´nt¢sektûl f¡ggene. A politikai d´nt¢sek egy r¢sz¢t hivatÀsos poli-
tikusok hozzÀk, ezekben ä k´zvetlen¡l ä m¢g csak r¢szt sem vehet¡nk. Azok a d´nt¢sek
viszont, melyekben az àegyszerüÊ ÀllampolgÀrnak is r¢sze van, nagyon sok ember sza-
vazatÀbÂl adÂdnak ́ ssze. °pp az im¢nt emlÁtett¡k: a k´z¡gyekre tudatosan odafigyelû
polgÀrnak is szÀmolnia kell vele, hogy az egy¢n szavazata eleny¢szû hatÀst gyakorol
az ilyen d´nt¢sekre. Ebbûl nemcsak az k´vetkezik, hogy a politikai informÀciÂk ¢rt¢ke
a legtudatosabb ÀllampolgÀr szÀmÀra is korlÀtozott. Egy mÀsik k´vetkezm¢nye az,
hogy a legtudatosabb ÀllampolgÀr szÀmÀra sem lenne jÂ, ha a politika illet¢kess¢gi
k´r¢nek nem volna hatÀra. Neki is sz¡ks¢ge van a politikai d´nt¢sek hatÀsa alÂl kivont
magÀn¢letre, ahol az û szem¢lyes d´nt¢se meghatÀrozÂ jelentûs¢gü. Neki is ¢rdeke,
hogy a magÀn¢let tartomÀnya eg¢szen addig terjedjen, ahol az egy¢ni d´nt¢sek mÀ-
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sokra hÀtrÀnyos k´vetkezm¢nyei indokolttÀ nem teszik a kollektÁv beavatkozÀst,16 il-
letve ahol mÀr olyan k¢rd¢sek mer¡lnek f´l, melyek nyilvÀnos vita n¢lk¡l nem d´nt-
hetûk el. így hÀt az û ¢lete is egyszerre t´bb szÁnt¢ren zajlik, az û szÀmÀra sem lehet
kizÀrÂlag a politika ¢rt¢kes ¢s fontos. ý is k¢nytelen korlÀtozni a politikÀnak szentelt
¢rdeklûd¢s¢t mÀs fontos ¢lettev¢kenys¢gek kedv¢¢rt.

ValÂszÁnü, hogy ha minden polgÀr ´n¢rt¢ket (is) tulajdonÁtana a politikÀban valÂ
r¢szv¢telnek, akkor a vÀlasztÂk tudatos megt¢veszt¢s¢nek es¢lyei csek¢lyebbek volnÀ-
nak. De az is valÂszÁnü, hogy nem eny¢szn¢nek el. A megt¢vesztet¢s lehetûs¢ge persze
vesztes¢g az ÀllampolgÀr szÀmÀra, s min¢l erûsebb benne a politikai elk´telezûd¢s, an-
nÀl sÃlyosabb vesztes¢g. Csakhogy a kik¡sz´b´l¢s¢re szÀnt idû, p¢nz ¢s energia is vesz-
tes¢g, s min¢l t´bbet ¢rnek az alternatÁv lehetûs¢gek, melyekre ezeket az eszk´z´ket
fordÁthatnÀ az illetû, annÀl nagyobb.

A politikai hazugsÀg ¢s f¢lrevezet¢s lehetûs¢g¢nek fennmaradÀsa az Àr, amit az¢rt
kell fizetn¡nk, hogy ¢let¡nk ne vÀljon a politika f¡ggv¢ny¢v¢, hogy maradjon ter¡nk
¢s energiÀnk autonÂm tev¢kenys¢gek szÀmÀra, melyeket egyed¡l vagy kis k´z´ss¢-
gekben v¢gz¡nk. A kifogÀstalanul tÀj¢kozott politikai k´z´ns¢g ideÀlja csak akkor va-
lÂsulhatna meg, ha a politika nem versenyezne mÀs c¢lokkal a szük´s forrÀsok¢rt.

23. Felt¢ve, hogy a politikai tÀj¢kozÂdÀs k´lts¢gei elhanyagolhatÂk, k¢zenfekvûnek
tünhetik f´l, hogy az igazsÀg szÂszÂlÂit csak egyf¢lek¢ppen lehet a politika perem¢re
szorÁtani: a kritika ¡ld´z¢se ä cenzÃra ¢s elnyomÀs ä ÃtjÀn. DiktatÃrÀban erk´lcsi tett
az igazsÀg kimondÀsa, alkotmÀnyos demokrÀciÀban elûny´s hatalomszerz¢si taktika.
A szÂlÀs szabadsÀga ¢s a politikai vezetûk periodikus ÃjravÀlasztÀsa egy¡ttesen bizto-
sÁtani k¢pesek, hogy az igazsÀg gyûzedelmeskedj¢k a hazugsÀg f´l´tt. Valahogy Ágy
gondolhattÀk a korai liberÀlisok.

Ha azonban belÀtjuk, hogy a politikai informÀciÂk m¢g a k´z irÀnt leginkÀbb elk´-
telezett polgÀr szÀmÀra sincsenek ingyen, akkor meg fogjuk ¢rteni, hogy a demokra-
tikus politika sem minden esetben b¡nteti a hazugsÀgot ¢s az igazsÀg elhallgatÀsÀt,
hogy a hamissÀg demokrÀciÀban is rendszerr¢ Àllhat ́ ssze, s a k´z¢let perem¢re k¢ny-
szerÁtheti azt, aki ragaszkodik az igazsÀg kendûzetlen kimondÀsÀhoz. Aki politikai si-
kerre t´rekszik, annak szÀmolnia kell az eshetûs¢ggel, hogy versenytÀrsai vissza¢lnek
erk´lcsi aggÀlyaival, s ha û csakis az igazsÀgot ¢s a teljes igazsÀgot mondja az orszÀg
helyzet¢rûl ¢s sajÀt cselekv¢si programjÀrÂl, akkor Ãgy t¡ntetik fel, mintha valami el-
ker¡lhetû csapÀst akarna a vÀlasztÂkra m¢rni.

Ebbûl adÂdik a demokrata politikus morÀlis dilemmÀja. Vagy kitart az igaz besz¢d
mellett, de akkor kritikus helyzetekben eljÀtszhatja az es¢lyt, hogy d´nt¢si hatalomhoz
jusson, amire t´rekedni k´teles. Vagy es¢lyt szerez rÀ, hogy hatalmi pozÁciÂba ker¡lve
nekilÀsson programja megvalÂsÁtÀsÀnak, de azon az Àron, hogy feladta az igazsÀgot.

24. Senki nem lÀtta tisztÀbban a probl¢ma term¢szet¢t, mint Machiavelli, akinek
szeme elûtt persze nem az alkotmÀnyos demokrÀcia vÀlasztott vezetûinek dilemmÀja
lebegett. Ezt Árja A FEJEDELEM 15. szakaszÀban: àOly nagy a tÀvolsÀg ak´z´tt, ahogyan az
emberek ¢lnek, s ahogyan ¢lni¡k kellene, hogy akik azt n¢zik, minek kellene t´rt¢nnie, nem pedig
azt, mi t´rt¢nik a valÂsÀgban, azok a veszt¡ket segÁtik elû, nem a megmaradÀsukat; hiszen aki
mindenben a jÂt kÁvÀnja cselekedni oly sokak k´z´tt, akik nem jÂk, az pusztulÀst okoz. így tehÀt
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a fejedelemnek, ha meg akarja ûrizni uralmÀt, sz¡ks¢gk¢ppen meg kell tanulnia, hogy ne a jÂt
cselekedje.Ê17

HÀrom megÀllapÁtÀsra ¢rdemes felfigyeln¡nk ebben a sürü bekezd¢sben. Elûsz´r,
a politika olyan cselekv¢sekben Àll, melyeknek eredm¢nye nemcsak az adott szem¢ly
d´nt¢seitûl f¡gg, hanem mÀs szereplûk d´nt¢seitûl is. MÀsodszor, amikor egy Àllam-
f¢rfi megvÀlasztja tetteit, abbÂl kell kiindulnia, hogy milyen vÀlaszl¢p¢sekre szÀmÁthat
a t´bbiek r¢sz¢rûl. Harmadszor, rosszul becs¡li meg a t´bbiek vÀrhatÂ magatartÀsÀt,
aki abbÂl indul ki, hogy az emberek term¢szet¡ktûl fogva er¢nyesek. C¢lszerübb abbÂl
kiindulni, hogy nem azok. Ha azonban Ágy van, akkor a felelûs Àllamf¢rfit elviselhe-
tetlen hÀtrÀnnyal sÃjthatja az erk´lcsi elûÁrÀsok k´vetkezetes megtartÀsa. Egyed¡l ût
korlÀtoznÀk a morÀl tilalmai, versenytÀrsai mind tÃltehetn¢k magukat a lelkiismeret
szavÀn. Mivel nem bÁzhat benne, hogy a t´bbi politikai szereplû Ãgy viselkedik, aho-
gyan viselkednie kellene, ez¢rt û sem viselkedhet Ãgy ä felt¢ve, hogy sikerre t´rekszik.
MÀrpedig, ha politikai megbÁzatÀsÀt komolyan veszi, akkor t´rekednie kell a sikerre.

25. A megÀllapÁtÀs, hogy az informÀciÂknak a politikÀban is Àruk van, s hogy a biztos
tudÀs ÀltalÀban t´bbe ker¡l, mint amennyit a beszerz¢s¢re ¢rdemes fordÁtani, elsû l¢-
p¢sben megmagyarÀzza, hogy mi¢rt lehets¢ges demokrÀciÀban az erk´lcs elûÁrÀsait
s¢rtû politikai cselekv¢s. MÀsodik l¢p¢sben megmagyarÀzza, hogy ha vannak, akik
´n´s ¢rdekeik szolgÀlatÀban szÁvesen ¢lnek ezzel a lehetûs¢ggel, akkor mi¢rt ker¡lhet
´nzetlen politikus is olyan helyzetbe, melyben csak a rossz p¢lda k´vet¢se ¢s a bukÀs
k´z´tt vÀlaszthat. S m¢g egy tovÀbbi hozad¢ka is van. RÀvilÀgÁt a politikai d´nt¢seknek
arra a sajÀtossÀgÀra, hogy igen gyakran bizonytalan feltev¢seken alapulnak.

Nemcsak a vÀlasztÂk k¢nytelenek el¢gtelen ismeretek alapjÀn d´nteni. Amikor a
politikus kialakÁtja strat¢giÀjÀt, ÀltalÀban sem abban nem lehet biztos, hogy verseny-
tÀrsai a k´z´ns¢g megt¢veszt¢s¢re fognak jÀtszani, sem pedig abban, hogy siker¡lni
fog f¢lrevezetni¡k a vÀlasztÂkat. Ez¢rt azt sem tudhatja bizonyosan, hogy c¢lszerü-e
megtennie, amit vÀrakozÀsa szerint mÀsok megtesznek majd.

A politikai vezetû ismereteinek bizonytalansÀga r¢szben ugyanolyan gy´kerü, mint
az àegyszerüÊ polgÀrok¢: a tÀj¢kozÂdÀs az û szÀmÀra sincs ingyen, s az û eszk´zei sem
korlÀtlanok. Igaz, a politika hivatÀsos r¢sztvevûjek¢nt k´nnyebben hozzÀf¢r a l¢nye-
ges informÀciÂkhoz, mint a vÀlasztÂk. De ezt az elûnyt ellensÃlyozza a k´vetkezû hÀt-
rÀny. Mivel egy-egy vÀlasztÂ d´nt¢seinek hatÀsa eleny¢szû mind az ¡gy kimenetel¢re,
mind a t´bbi szereplû d´nt¢seire, ez¢rt neki nem kell szÀmolnia vele, hogy ha mÀs-
k¢pp cselekszik, akkor a t´bbiek is mÀsk¢pp reagÀlnak. Az û szÀmÀra a t´bbiek visel-
ked¢se ¢s a sok egy¢ni akciÂbÂl ´sszegzûdû k´vetkezm¢ny merû adottsÀg; csak az a
k¢rd¢s, hogyan alkalmazkodj¢k a tûle f¡ggetlen¡l keletkezû helyzetekhez. A politikus
cselekedetei azonban ¢rz¢kelhetû hatÀst gyakorolnak a t´bbi politikai szereplû csele-
kedeteire. Lehets¢ges, hogy a vet¢lytÀrsak is mÀst l¢pnek, s Ágy a dolgok kimenetele
is mÀs lesz, ha û nem ezt teszi, hanem amazt. Persze ha ugyanaz a d´nt¢si helyzet
vÀltozatlan felt¢telek k´zt Ãjra ¢s Ãjra megism¢tlûdik, akkor mÂd van sorjÀban kiprÂ-
bÀlni, hogy mely l¢p¢sre milyen ellenl¢p¢ssel vÀlaszolnak a t´bbiek, ¢s helyesbÁteni a
korÀbbi vÀlasztÀsokat. çm ez nem mindig lehets¢ges. Az egyszer mÀr eld´nt´tt vÀlasz-
tÀsi alternatÁva gyakran nem hozhatÂ vissza t´bb¢. (Nincs mÂd kiprÂbÀlni, mi t´rt¢nt
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volna, ha a nyugati hatalmak 1991-ben ragaszkodnak Nagy-JugoszlÀvia laza konf´-
derÀciÂjÀhoz, Szlov¢nia, HorvÀtorszÀg, majd Bosznia szuverenitÀsÀnak elismer¢se he-
lyett.) Ilyen esetekben egyszerüen nem lehet tudni, hogyan cselekedett volna a t´bbi
szereplû, ha a d´nt¢shozÂ mÀs l¢p¢st vÀlasztott volna.18

Ez¢rt a politikus gyakran bizonytalan felt¢telez¢sek alapjÀn k¢nytelen vÀlasztani az
igazsÀg elhallgatÀsa (meghamisÁtÀsa) ¢s nyilvÀnos kimondÀsa k´z´tt: nem tudhatja
elûre, hogy a k´z´ns¢g valÂban megt¢veszthetû-e, s hogy versenytÀrsai valÂban a
hazugsÀgra fognak-e jÀtszani. Enn¢lfogva abban sem lehet biztos, hogy valÂban meg
kell-e szegnie a àNe hazudj!Ê parancsÀt; mi t´bb, hogy nem ¢ppen a hazugsÀg fogja-e
ÃtjÀt Àllni a jÂ c¢l el¢r¢s¢ben. SzÀmolnia kell az eshetûs¢ggel, hogy az igazsÀgtÂl valÂ
elkanyarodÀs politikai veszt¢t okozza. Vagy Ãgy, hogy belebukik, vagy ä ami talÀn m¢g
rosszabb ä Ãgy, hogy foglyÀvÀ vÀlik a hazugsÀgnak, mellyel a politikai siker ¢rdek¢ben
azonosÁtotta magÀt.

26. A k´vetkezû p¢lda, azt rem¢lem, meg fogja vilÀgÁtani, mit ¢rtek az utÂbbi lehe-
tûs¢gen.

(13) K¢t pÀrt vet¢lkedik a vÀlasztÂk rokonszenv¢¢rt, a HaladÂk ¢s a DemokratÀk.
Mindk¢t pÀrt az orszÀg gyors modernizÀlÀsÀnak hÁve, s mindkettû tisztÀban van a mo-
dernizÀciÂ tÀrsadalmi k´lts¢geivel. A k´z´ns¢g politikai ismeretei azonban korlÀtozot-
tak ä s mind a HaladÂk, mind a DemokratÀk abbÂl a f´ltev¢sbûl indulnak ki, hogy az
a pÀrt, mely fÀjdalommentes modernizÀciÂt Ág¢r, t´bb szavazatot rem¢lhet, mint az,
amelyik nyÁltan besz¢l az Àtmenet ÀrÀrÂl. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt a HaladÂk elsû
l¢p¢sben a k´vetkezûk¢ppen fognak okoskodni. Amennyiben a DemokratÀk igazat
mondanak, elûny´s hazudni, mert Ágy t´bb szavazatot nyer¡nk, mint ûk. De
amennyiben a DemokratÀk hazudnak, akkor is elûny´sebb hazudni, mert ha igazat
mondunk, akkor ûk nyernek t´bb szavazatot, mint mi. TehÀt bÀrmit tegyenek a De-
mokratÀk, mindenk¢ppen elûny´sebb a szÀmunkra, ha nem mondunk igazat.

De ha mi Ágy okoskodunk, akkor ugyanÁgy kell okoskodniuk a DemokratÀknak is,
folytatÂdik a gondolatmenet; tehÀt mindketten hazudni fogunk. Azonban enn¢l
mindkettûnk szÀmÀra jobb volna, ha egyik¡nk sem hazudn¢k. A vÀlasztÀsi es¢lyeket
ez nem befolyÀsolnÀ: ha mindketten igazat mondanÀnk, az a verseny szempontjÀbÂl
ugyanannyit tenne, mint ha mindketten hazudunk. Viszont javÁtanÀ kormÀnyzÀsi es¢-
lyeinket abban az esetben, ha mi ker¡ln¢nk hatalomra, hiszen k´nnyebb a n¢pszerüt-
len int¢zked¢seket elfogadtatni a k´z´ns¢ggel, ha az megfelelûen tÀj¢kozott, mint ha
illÃziÂk rabja. Veres¢g eset¢n is csak r´vid tÀvon k´nnyÁten¢ meg a dolgunkat, ha a
vÀlasztÂk indokolatlan rem¢nyeket füznek a kormÀny cselekv¢si lehetûs¢geihez, mert
¢pp ez¢rt legk´zelebb biztosan mi gyûz¡nk, s akkor nek¡nk kell majd a teljesÁthetetlen
kÁvÀnsÀgokkal szemben¢zni. Jobb volna tehÀt, ha mindketten igazat mondanÀnk.
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18 A politikai vezetû erk´lcsi dilemmÀi azzal f¡ggenek ́ ssze, hogy az û vÀlasztÀsai ¢rz¢kelhetû hatÀst tesznek
mÀsok vÀlasztÀsaira, s ezzel a hatÀssal d´nt¢sei sorÀn szÀmolnia kell. De a vezetettek sajÀtos helyzet¢bûl ä
abbÂl tehÀt, hogy az û vÀlasztÀsaik hatÀsa mÀsok vÀlasztÀsaira elhanyagolhatÂ ä szint¢n szÀrmaznak erk´lcsi
dilemmÀk, bÀr a politikus¢itÂl k¡l´nb´zû term¢szetüek. Mivel az àegyszerüÊ polgÀr abbÂl indulhat ki, hogy
bÀrmit tesz, a politikai eredm¢ny ugyanaz marad, ez¢rt Ãgy gondolhatja, hogy ha kivonja magÀt a k´z´ss¢gi
terhek alÂl (p¢ldÀul nem fizeti meg az adÂjÀt), a k´zhasznÃ l¢tesÁtm¢nyek attÂl m¢g vÀltozatlanul megva-
lÂsulnak (fel¢p¡lnek az iskolÀk, kÂrhÀzak, utak stb.). Ez¢rt sajÀt szempontjÀbÂl racionÀlisnak, a k´z´ss¢g
szempontjÀbÂl pedig k´z´mb´snek tünik f´l a szÀmÀra, hogy ne vÀllaljon r¢szt a k´zterhekbûl. Az ebben
rejlû erk´lcsi probl¢mÀkkal azonban itt nem kell foglalkoznunk: ennek a cikknek a demokratikus politikai
vezetû erk´lcsi dilemmÀja a tÀrgya, nem a vezetettek¢.



MÀs szÂval a HaladÂk arra az eredm¢nyre jutnak, hogy amennyiben a DemokratÀk
hazudnak, elûny´sebb hazudni, de ha igazat mondanak, akkor az igazmondÀs az elû-
ny´sebb. S ez¢rt attÂl f¡ggûen fognak vÀlasztani igazmondÀs ¢s hazugsÀg k´z´tt, hogy
mit tartanak a DemokratÀk vÀrhatÂ viselked¢s¢rûl. Nos, ha megfogadjÀk Machiavelli
tanÀcsÀt, akkor abbÂl kell kiindulniuk, hogy a DemokratÀk minden k´r¡lm¢nyek k´-
z´tt a hazug propagandÀt r¢szesÁtik elûnyben. így hÀt ûk sem merik vÀllalni az igaz-
mondÀs kockÀzatÀt.

A DemokratÀk ugyanezen a gondolatmeneten mennek v¢gig. ýk is a hazugsÀgot
tartjÀk c¢lravezetûnek, ha a HaladÂktÂl hazug propaganda vÀrhatÂ, ¢s az igazmon-
dÀst, ha rem¢lni lehet, hogy a HaladÂk is ragaszkodnak az igazsÀghoz. ýk is azt jÂ-
soljÀk, hogy a vet¢lytÀrs a hazugsÀgot vÀlasztja. ýk sem merik megkockÀztatni az igaz-
sÀg kimondÀsÀt. Mindk¢t pÀrt racionÀlisan d´nt, s a mÀsik viselked¢se mindkettej¡k
szÀmÀra igazolja az elûzetes vÀrakozÀsokat. Az eredm¢ny m¢gis az lesz, hogy mind-
ketten rabjaivÀ vÀlnak a hazugsÀgnak, mely irracionÀlis a vÀlasztÂk´z´ns¢g eg¢sze
szempontjÀbÂl, s a pÀrtok szempontjÀbÂl k¡l´n-k¡l´n is.

De valÂban racionÀlis-e a k¢t pÀrt vÀlasztÀsi strat¢giÀja? Ezt csak addig mondhat-
nÀnk, ameddig elfogadjuk, hogy becsl¢seik megalapozottak: tehÀt joggal felt¢telezik,
hogy a vÀlasztÂk megjutalmazzÀk a f¢lrevezet¢si kÁs¢rleteket, s hogy a rivÀlis minden-
k¢ppen a hazugsÀgot vÀlasztja. Mindk¢t felt¢telez¢s bizonytalan. Ha akÀr az elsû, akÀr
a mÀsodik indokolatlan volt, akkor a versenytÀrsak sz¡ks¢gtelen¡l vÀlasztottÀk az igaz-
mondÀsi k´telezetts¢g megszeg¢s¢t, s magatartÀsuk nemcsak hogy nem igazolhatÂ:
ments¢g sincsen a szÀmÀra.

Valami hasonlÂra utalt BibÂ IstvÀn, amikor egy hÁress¢ vÀlt fordulatÀval azt Árta,
hogy àaz ÀltalÀnosan elterjedt ellenkezû n¢zettel szemben... a politikÀban hazudni nem lehetÊ.19

Nem azt kÁvÀnta ÀllÁtani, hogy a hatalom megszerz¢se ¢s megtartÀsa szempontjÀbÂl a
hazugsÀg soha ne volna c¢lszerü. JÂl tudta, hogy hazudni sikeres strat¢giai hÃzÀs lehet;
arra akarta felhÁvni a figyelmet, hogy ¢ppen ezÀltal vÀlik vesz¢lyess¢. A politikai ha-
zugsÀg be¢p¡lhet a hatalmi verseny felt¢telei k´z¢, s ´nÀllÂ erûv¢ vÀlhat, mellyel nem
egyk´nnyen lehet szembefordulni. Amikor ez bek´vetkezik, akkor t´bb¢ nincs mÂd
egyszerre sikeresen igazodni a politikai realitÀsokhoz ¢s szemben¢zni a k´z´ss¢g l¢-
nyegi probl¢mÀival. A politikai k´zszereplûk sokasÀga k¢t egyarÀnt torz tÁpusra hasad
sz¢t: egyfelûl a àhamis realistaÊ tÁpusÀra, aki a hazug konstrukciÂkat megvÀltozhatatlan
realitÀsnak fogadja el, ¢s mÀsfelûl a àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂ¢raÊ, aki k¢pes ugyan az ural-
kodÂ konstrukciÂk hazugsÀgÀnak leleplez¢s¢re, de nem k¢pes k´vethetû cselekv¢si
programra lefordÁtani a kritikÀt. A àhamis realistaÊ be tudja verekedni magÀt a politikai
k¡zdût¢rre, de azon az Àron, hogy az ÀltalÀnosan elfogadott hazugsÀgok jel´lik ki moz-
gÀsi pÀlyÀit. A àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂÊ ugyan kiszakÁtja magÀt a kollektÁv hazugsÀgok büv-
k´r¢bûl, de azon az Àron, hogy a politikai k¡zdût¢r perem¢re szorul.20

27. Most mÀr minden egy¡tt van ahhoz, hogy szÀmot adjunk a vizsgÀlt politikai
dilemmÀk term¢szet¢rûl. Egyfelûl a politikus is alÀ van rendelve erk´lcsi normÀknak,
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19 BibÂ I.: ELTORZULT MAGYAR ALKAT, ZSçKUTCçS MAGYAR FEJLýD°S, l. BibÂ: VçLOGATOTT TANULMçNYOK

II. Bp., 1986. 590.
20 Uo. 604. sk. BibÂ nem a politikai verseny k´vetkezm¢nyeit elemzi, hanem egy hamis konstrukciÂjÃ poli-
tikai megÀllapodÀs ä a b¢csi udvar ¢s a magyar nemess¢g k´z´tti kiegyez¢s ä hatÀsÀt. De a àhamis realistÀkÊ ¢s
a àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂkÊ viszonyÀt ugyanazzal a logikÀval jellemzi, amelyet a rosszhiszemü hazugok ¢s jÂhi-
szemü vet¢lytÀrsaik viszonyÀban talÀltunk.



melyek bizonyosfajta cselekedeteket ä p¢ldÀul a k´z´ns¢g tudatos megt¢veszt¢s¢t ä
kategorikusan, ́ nmaguk¢rt tiltanak. AkÀr elk´vetik mÀsok az ilyen tetteket, akÀr nem:
maga az erk´lcsi parancs cÁmzettje mindenk¢ppen valami megengedhetetlent csinÀl,
ha nem tartja magÀt a tilalomhoz. A vele szembeni morÀlis k´vetel¢s f¡ggetlen a t´b-
biek viselked¢s¢tûl. De ugyanakkor a politikus felelûss¢ggel tartozik d´nt¢seinek nyil-
vÀnos k´vetkezm¢nyei¢rt, mÀrpedig ezek a k´vetkezm¢nyek nem f¡ggetlenek attÂl,
hogy a t´bbi politikai szereplû hogyan viselkedik. A legt´k¢letesebb politikai rendszer
sem k¢pes biztosÁtani, hogy ´n´s ¢rdekeiket k´vetû politikusok ne s¢rts¢k meg az er-
k´lcsi elûÁrÀsokat, ha ettûl elûnyt rem¢lnek. Innen a k´z ¢rdek¢t n¢zû politikus morÀlis
konfliktusai. RÀadÀsul a t´bbiek vÀrhatÂ viselked¢s¢rûl s Ágy a k¡l´nb´zû vÀlasztÀsi
lehetûs¢gek k´vetkezm¢nyeirûl ÀltalÀban csak becsl¢sek Àllnak rendelkez¢s¢re. A d´n-
t¢st a bizonytalansÀg k´r¡lm¢nyei k´z´tt kell meghoznia, annak tudatÀban, hogy a
t¢nyleges eredm¢ny akÀr az ellenkezûje is lehet a vÀrtnak, s akkor m¢g csak ments¢g
sincs a tilalom megszeg¢s¢re.

Gondolatmenet¡nkben sarkalatos szerepet jÀtszik a felismer¢s, hogy a liberÀlis pa-
radigmÀval kapcsolatos optimizmus, mely a felvilÀgosodÀst Àthatotta, megalapozatlan
¢s elvetendû. Nem gondolhatÂ el politikai int¢zm¢nyrendszer, mely a racionÀlis ´r-
d´g´k szÀmÀra elûny´snek Ág¢rkezû d´nt¢sek k´r¢t az angyalok erk´lcse Àltal is meg-
engedettekre szükÁten¢ le. De vajon meddig kell elmenni a klasszikus elgondolÀs fe-
l¡lvizsgÀlatÀban? A tanulsÀgok ́ sszegz¢se elûtt ezt a k¢rd¢st kell m¢g szem¡gyre ven-
n¡nk.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT

Caius Valerius Catullus

XCII

Lesbia ÂcsÀrol, szapul ¢s szid sz¡ntelen engem;
Vesszek meg, ha a lÀny nem csakis engem imÀd.

M¢rt vagyok oly biztos? Mivel ¢n ût Àtkozom egyre,
S vesszek meg, ha szivem nem csakis ¢rte hev¡l.
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