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néhány szavas helyszínrajzokat. Néha nem is 
kell többet mondania, csak annyit, hogy ta r

j á m  m ű ve lő d ési h á z, vagy hogy a  rég i p e n te le i u t
cá ko n  tú l , és már fel is idézte azt a hangulatot, 
azt a varázst, ami ezeket a ronda és esetlen 
helyeket lakhatóvá teszi; azt az aurát, amit 
semmi más nem teremthetett meg, csak azok 
az emberek, aki ezeken a helyeken éltek, sze
rettek, szenvedtek és haltak meg évszázadok 
során. És ez a személyes elkötelezettség árad 
magukból a suta, talán még azt is mondhat
nám: naiv történetecskékből is, melyek csu
pán egyetlen mozzanattal, egy-egy meglepő, 
bizarr mesemotívum bevezetésével igyekez
nek elkülönbözni egy lapos, hétköznapi eset 
leírásától; és ez a mozzanat alig több, mint 
alibi vagy talán ürügy arra, hogy elmondha- 
tóvá váljék a többi, a sem m i k ü lö n ö s . De Körösi 
számára éppen ez a lényeg.

Ha Körösi Zoltán írná meg Franz Kafka 
történetét, Az ÁTVÁLTOZÁs-t, az elbeszélés vé
ge semmivel sem lenne kevésbé borzasztó, és 
szereplői sem lennének kevésbé kegyetlenek. 
Mégis más közérzettel tenné le könyvét az ol
vasó. Sokkal kevesebbet tudna arról, hogy 
mit g o n d o l az ember, mikor szörnyű féreggé 
változik, és sokkal többet arról, amit érez, 
ahogyan érzéke l; hogy milyen ízt (alighanem 
fémeset) érez a torkában, mielőtt megpillant
ja  átváltozott önmagát; hogyan változnak 
meg a hangok (mintha hosszú, üres kazama
tában állna az ember); hogy hogyan játszik a 
kitines hasát borító selymes szőrszálakon a 
reggeli napfény. Vagy ha történetesen a pik- 
kelyesszárnyúak rendjébe tartozik a szóban 
forgó féreg, milyen érzés, amikor egy izzadt 
kéz szétkeni rajta a hímport. Körösi munkái
nak van egy sugárzó centruma, ami feledteti 
számos kisebb-nagyobb hibájukat: az a sza
badság, amit csak a szeretet adhat. Nem a f i -  
lo -szo fia , a bölcsesség kedvelése köré szerve
ződik világuk; az a valami áll a középpont
jukban, amit Arisztotelész a z  érzékelés szere- 
te tének  (aiszthészeon agapészisz) nevez és tart 
minden ember tudásra törekvése bizonyíté
kának a METAFiziKÁ-ban. Csakhogy azóta 
többé-kevésbé mindnyájan megfeledkeztünk 
róla. Körösi történetei segítenek, hogy ismét 
eszü n kb e  jusson.

B o d o r  B é la

POLITIKAI ÉRVEK 
ÉS ERKÖLCSI ÉRDEK

K is J á n o s :  A z  á lla m  sem legessége  
A tla n tisz , 1 9 9 7 . 4 3 0  o lda l, 1 2 9 5  F t

A liberális politikai moralitás alapértéke a to
lerancia. Ha meg akarjuk mutatni, miért tá
mogatják a liberálisok az alkotmányos és em
berijogok feltétlen tiszteletét, akkor meg kell 
tudnunk magyarázni, miért vélik a liberáli
sok úgy, hogy a kívánatos politikai közösség
ben a tolerancia eszményének meghatározó
nak kell lennie. Ez nem könnyű feladat, hi
szen a tolerancia paradox erény. Feltételezi, 
hogy valamely erkölcsi vagy ízlésbeli ítélettel 
vagy az azon alapuló cselekvéssel ne értsünk 
egyet, ennek ellenére megköveteli, hogy ne 
próbáljunk vagy legalábbis hatalmi eszközök
kel ne próbáljunk semmit se tenni ellene. 
Hogyan igazolható ez? S igazolható-e egyál
talán? Van-e morális alapja-e követelésnek, 
avagy a tolerancia csak arra szolgál, hogy ki
jelölje a morális érvelés lehetőségeinek hatá
rait? A liberális politikai filozófusok a libera
lizmus kezdetei óta különböző válaszokat ad
tak ezekre a kérdésekre. Ha a liberálisok 
többsége egyetért is abban, mit követel meg 
a liberális politikai gyakorlat, abban már 
nem feltétlenül értenek egyet, hogy milyen 
morális-politikai elvekből származtatható egy 
adott politikai döntés melletti elkötelezettség. 
Az elvek különbségéből néha gyakorlati-poli
tikai ellentétek is fakadnak. S éppen ezek 
azok az esetek, ahol megmutatkozik, miért 
elengedheteüen a közvetlen politikai gyakor
latot meghatározó elveknél mélyebbre men
ni, vagyis miért szükséges az emez elvek alap
jául szolgáló morális normák tisztázására tö
rekedni.

A liberális politikai berendezkedés megkö
vetelte tolerancia morálfilozófiai megalapo
zását célzó elméleteket hagyományosan két 
nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik csoport
ba azok az elméletek tartoznak, amelyek a to
leranciát valamely erkölcsi ideál megvalósítá
sa elengedhetetlen feltételének tartják. Ezen 
elméletek a liberalizmus humboldti-milli ha
gyományát követik, mely szerint a tolerancia 
és a vele együtt járó sokféleség nélkül nem 
valósulhat meg az ember erkölcsi és intellek
tuális tökéletesedése, tehát a felvilágosodás
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által ránk hagyományozott emberi eszmény. 
Az elméletek másik (nagyobb) csoportjába 
tartoznak azok, amelyek a toleranciát nem 
valamely eszmény megvalósulása elengedhe
tetlen eszközének, hanem a cond itio  h u m a n a  
által ránk kényszerített szükségnek tartják. 
Utóbbiaknak számos változata létezik: az az 
elképzelés, mely szerint csak akkor teremthe
tő béke az emberek között, ha eltűrik egymás 
eltérő nézeteit és viselkedésformáit, vagy a 
vallási tolerancia melletti klasszikus, locke-i 
argumentum, miszerint a külső kényszer so
hasem vezethet igazi benső meggyőződéshez, 
amely pedig a megváltás feltétele.

Vajon létezik-e harmadik megoldás? A 
modern liberális politikai filozófia szerint 
igen: az állam semlegességének eszméje. Kis 
János könyve arra tesz kísérletet, hogy meg
mutassa, mit nyerhet a liberális politikai filo
zófia és a liberális politikai közösség azzal, ha 
komolyan veszi az állam semlegességének 
eszméjét. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tud
ja  tenni, mindenekelőtt tartalommal kell 
megtöltenie a semlegesség fogalmát. A sem
legesség mindennapi fogalmai ugyanis nem 
alkalmasak arra, hogy a liberális politikai fi
lozófia alapjául szolgáljanak. A semlegesség 
egyik értelmezés szerint egyszerűen a beavat
kozástól való tartózkodást jelenti. Ez a foga
lom azonban nem elégséges alapja a semle
ges törvényhozásnak, hiszen ez utóbbi sokkal 
inkább a beavatkozás határait és módját kell 
meghatározza, nem egyszerűen a beavatko
zástól való tartózkodásra szólít fel. A semle
gességnek persze van egy olyan fogalma is, 
amelyik a beavatkozás módjára utal, tudniil
lik a formális semlegesség elve, miszerint egy 
döntés során csakis az adott ügy szempontjá
ból releváns tényezők alapján hozható dön
tés. Nyilvánvaló, hogy bár ez az elv fontos 
eleme kell legyen a jogalkalmazásnak, nem 
szolgálhat elégséges elvi alapul a törvényal
kotáshoz.

Kis János kötete tehát kettős célt tűz maga 
elé. Egyrészt a liberális politikai filozófia eti- 
kai-normatív megalapozásának lehetőségét 
keresi, másrészt ezzel párhuzamosan a sem
legesség egy olyan fogalmát kívánja kidolgoz
ni, amely a liberális politikai gyakorlatnak el
vi alapjául szolgálhat. A kötet ennek megfe
lelően két jól elkülöníthető részre oszlik. Az 
első részben a liberalizmus filozófiai alapjai és

a semlegességfogalom kerül tárgyalásra, míg 
a második rész azt igyekszik megmutatni, ho
gyan alkalmazhatók emez elvek konkrét po
litikai dilemmák megoldására. Ha úgy tet
szik, a második rész az első tesztje: azt kívánja 
igazolni, hogy az első részben kidolgozott fi
lozófiai elmélet és fogalmi keret segít megvá
laszolni néhány nehéz gyakorlati kérdést. 
Ahhoz persze, hogy ez az eljárás működőké
pes legyen, politika és filozófia között meg
határozott viszonyt kell tételeznünk. Kis Já
nos szerint e viszony lényege, hogy „a fi lo z ó fia  
bensőséges ka p cso la tb a n  v a n  a zza l, a m it érvelő , el
v i  p o li tik á n a k  n e v e z te m ”, valamint hogy „a f i l o 
zó fia  egésze csak a d d ig  értelm es vá lla lko zá s , a m ed 
d ig  elem zési eszközei, érvelési s tra tég iá i és belá tása i 
á tfo ly n a k  a  tágabb  közösség  n y ilv á n o s  v itá ib a ” (11. 
o.). Ez bizony nagyon szigorú elvárás a filo
zófiával kapcsolatban; szűrőjén a kortárs filo
zófia legnagyobb része valószínűleg fenn
akadna. A modern filozófia jórészt ugyanis 
technikai jellegű tevékenység: megértéséhez 
elengedhetetlen bizonyos gyakorlat és hát
térismeret. Érdekes módon éppen Kis János 
könyve bizonyítja, mennyire az, hiszen rend
kívül kifinomult módon és a hazai politikai 
filozófiai irodalomban egyedülálló művelt
séggel és magabiztossággal alkalmazza e 
technikák egy részét.

Miért hangsúlyozza mégis, hogy a filozó
fiai érvelési stratégiáknak át kell folyniuk a 
tágabb közösség nyilvános vitáiba, és végső 
soron mit is jelentene ez? Nyilvánvalóan nem 
azt, hogy a parlamentben vagy a napilapok 
hasábjain filozófiai vitákat kellene folytatni. 
Jelentheti persze azt is, hogy a filozófusnak 
világosan, érthetően, pontosan kell fogalmaz
nia, s tartózkodnia kell a ködös emelkedett
ségtől. Tegyük hozzá: mindebből Kis János 
példát mutat számunkra. Világosan, körülte
kintően és pontosan fogalmaz, az érvelő filo
zófia mintáját nyújtja. Csakhogy attól, hogy 
valami világos és pontos, még lehet technikai, 
és nem szükséges, hogy az elmélet által alkal
mazott érvek átfolyjanak a tágabb (nem szak
mai) közösség nyilvános vitáiba. A Kis János 
által felállított követelmény azonban nem
csak valamilyen tágabb metafilozófiai-mód- 
szertani elvet fogalmaz meg, hanem máris 
semlegességről alkotott elképzelésének vele
jébe vág. A semlegesség elvének egyik értel
mezése ugyanis a  p u b lik u s  iga zo lh a tó sá g  fogai-
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mához kötődik. E kérdésnek érdemes némi 
figyelmet szentelnünk, hiszen az egyik leg
fontosabb elméleti motiváció a mellett az ál
láspont mellett, amely a semlegesség eszmé
jének kitüntetett szerepet kíván biztosítani a 
liberális politikai filozófiában.

A kiindulópont az állam normatív érte
lemben vett legitimitása és az egyenlő méltó
ság elve. Ha ugyanis abból a feltételezésből 
indulunk ki, hogy minden egyes személyt 
morálisan egyenlőnek kell tekintenünk, ak
kor az állam által alkalmazott kényszer csakis 
olyan elveken nyugodhat, amelyeket vala
mennyien elfogadnának. A publikus igazolás, 
a morális egyenlőség és a semlegesség fogal
mai között tehát szoros kapcsolat áll fenn. A 
semlegesség nem azt fogja jelenteni, hogy 
egy döntés nem járhat bizonyos egyének 
vagy csoportok számára más egyénekkel 
vagy csoportokkal összehasonlítva előnyö
sebb következményekkel. A semlegesség sok
kal inkább azt követeli meg, hogy egy politi
kai döntés olyan indokok alapján szülessék 
meg, amelyek mindenki számára elfogadha
tók. A publikus igazolás követelménye ezt az 
elvárást tükrözi. A mindenki számára elfo
gadható, publikus, tehá t semleges módon iga
zolt politikai döntések azok, amelyek egyedül 
képesek morálisan megalapozni az állami 
kényszer legitimitását, mivel csakis az ily mó
don igazolt kényszer nem sérti a polgárok 
morális egyenlőségének normáját.

Hogy mit jelenthet vagy mit kell jelentsen 
a publikus igazolás, arra még visszatérünk, 
miután ennek tisztázása Kis János elméleté
nek fontos része. Előbb azonban azt kell meg
vizsgálnunk, hogyan alapozza meg ez az ál
láspont a tolerancia követelményét. Lehetsé
ges ugyanis, hogy publikusan igazolható bi
zonyos javak és tevékenységek hasznos volta, 
s ebben az esetben nincs értelme azt követel
ni, hogy az állam a toleráns gyakorlatot se
gítse elő. Ha a bálnák életét értékesnek tart
juk, nem tolerálhatjuk a bálnavadászatot. Ha 
a művészeteket értékesnek tartjuk, nem állít
hatjuk, hogy illegitim az az állam, amelyik az 
állampolgárok adóiból támogatja a művé
szeteket. Kis János nem tagadja, hogy van
nak perfekcionista ideálok, amelyek értéke 
publikusan igazolható, s ezért a megvalósítá
suk érdekében hozott döntések nem sértik az 
állam normatív legitimitását. Ám ezek az esz

mények arra nem vonatkozhatnak, hogyan 
kell az egyénnek élnie, vagyis milyen erkölcsi 
ideálok megvalósítását tűzheti ki célul. En
nek oka az, hogy az etikai-világnézeti plura
lizmus körülményei között élünk.

Azonban a pluralizmusnak is több értel
mezése van. Az értékpluralizmus csupán azt 
feltételezi, hogy vannak olyan értékek, ame
lyek egyszerre megvalósíthatatlanok, ezért 
amennyiben valaki az egyik érték megvalósí
tását tűzi ki célul, azzal nem kell egyben ki
nyilvánítania, hogy egy másikat értéktelen
nek tart. Nem ez a helyzet azonban a világ
nézeti pluralizmus esetében: itt valamely ér
ték elfogadása maga után vonja egy másik ta
gadását. E kétféle pluralizmusnak ezért más 
a viszonya a toleranciához. Az egyik esetben 
a tolerancia feltétele az értékek szaporodása 
a világban. Ezen nyugszik a liberalizmus per
fekcionista alapú igazolása. Ám a világnézeti 
pluralizmus esetében ez az igazolás nem mű
ködhet, hiszen a perfekcionista igazolás alap
ja, hogy elismerjük, az általunk n e m  választott 
életforma, tevékenység stb. is érték. A világ
nézeti pluralizmusnak viszont éppen az a lé
nyege, hogy ha az egyik meggyőződést és a 
belőle következő életformát választjuk, akkor 
azzal tagadjuk a másik hitelességét és érté
kességét. Ez utóbbi esetben tehát nem lehet 
a liberális politika alapja az arról alkotott 
meggyőződés, hogy mit tekintünk értékes
nek. A személyek morális egyenlősége ezért 
azt követeli meg, hogy az állam által hozott 
döntések semlegesek legyenek a szónak ab
ban az értelmében, hogy bármilyen világné
zetet fogadjon is el valaki, ne legyen oka a 
döntés elutasítására. A semlegesség eszméje 
tehát a világnézeti pluralizmus körülményei 
között lesz hasznos számunkra.

De vajon valóban az-e? Vajon lehetséges-e 
a semlegesség eszméjére hivatkozva olyan 
döntéseket hoznunk, amelyek összeegyeztet
hetők a polgárok morális egyenlőségének 
minden liberális számára alapvető elvével? A 
semlegesség elve megköveteli, hogy a dönté
sek igazolása ne foglalja magába és ne vonja 
maga után valamely világnézet elutasítását 
(97., 98. o.). Ez nagyon szigorú követelmény, 
s Kis János is elismeri, hogy ezt az elvet mó
dosítanunk kell ahhoz, hogy alkalmazható le
gyen. Pontosan körül kell tudnunk ugyanis 
határolni, mit jelent egy világnézet elutasító-
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sa. Vajon nem állíthatja-e valaki, hogy ha a 
darwinizmus oktatása kötelező az elemi isko
lában, a hittanoktatás viszont nem, akkor az 
tulajdonképpen egy világnézet elutasítását 
vonja maga után? Kis János szerint nem, mi
után a semlegességnek, mint említettük, nem 
a következményekre, hanem az igazolásra 
kell vonatkoznia. E tekintetben pedig a hit
oktatás és a darwinizmus nem számítanak 
azonos típusú elméleteknek. A darwinizmus 
olyan tudományos elmélet, amelynek elfoga
dását publikus érvekkel támaszthatjuk alá. A 
hittan értelmességének elfogadása viszont 
olyan személyes meggyőződéseket feltételez, 
amelyek nem lehetnek részei annak, amit Kis 
János „tu d ó skö zö sség n ek” nevez, s amely a po
litika esetében nem lehet kisebb a polgárok 
közösségénél. Ha a közösség ennél szűkebb, 
akkor „a p o lg á ro k  egy részéről n em  fe lté te lezhető , 
hogy n e k ik  is o k u k  v a n  b iza lo m m a l keze ln i a  közlés 
fo r rá sá t" .

A releváns tudásközösség és a nyilvános 
hozzáférhetőség fogalmaival kapcsolatban 
érdemes megemlíteni két fontos problémát. 
Kis János ugyan elismeri, hogy a vallási meg
győződések nem feltétlenül irracionálisak, 
Hume a csodákban való hittel kapcsolatos 
fejtegetéseit idézve azonban azt próbálja 
megmutatni, hogy az e meggyőződések alap
jául szolgáló beszámolók mindig a polgárok 
közösségénél kisebb közösséghez szólnak, 
ezért nem tekinthetők publikus érvnek. A 
csoda azonban a kinyilatkoztatott vallások
ban való hitnek csupán az egyik alapja. A ra
cionális teológia által tárgyalt érvek, a krea- 
cionizmus darwinizmus elleni érvei, sőt maga 
a Biblia, ha történeti beszámolóként értel
mezzük, senki elől sincs elzárva, mindenki
nek szól. A vallás éppúgy a tudásközösség 
egészéhez kíván szólni, ahogyan a tudomány. 
Talán érdemes a probléma másik oldalát is 
megemlíteni. Még ha igaz is, hogy bár a val
lási meggyőződések címzettje az egész tudás
közösség, valójában mégsem szólhatnak az 
egész közösséghez, ezzel még mindig nem 
határoltuk el a „publikus” meggyőződéseket 
a „priváttól”. A tudomány sem szól ugyanis 
a közösség egészéhez, s nem csak abban az 
értelemben, hogy a tudományos elméletek 
nem érthetők mindenki számára, hiszen csak 
hosszú gyakorlás és speciális készségek elsa
játítása után lesznek hozzáférhetők. Sajnos az

is igaz, hogy a tudományos elméletek elfoga
dása is kötődik egy a teljes tudásközösségnél 
szűkebb közösséghez, és tartalmaz bizonyos 
voluntarista elemeket, akárcsak a vallási 
meggyőződések. Ez egyszerűen abból kö
vetkezik, hogy a tudományos hipotézisek 
(akárcsak a vallási nézetek) elfogadásának ké
pessége is függ a képességeket fejlesztő ne
veléstől.

Nem szeretném, ha fenti megjegyzéseimet 
bárki is félreértené. Szó sincs róla, hogy va
lamilyen sekélyes relativista álláspontot sze
retnék védelmezni a tudományos igazságok
kal kapcsolatban, sem pedig arról, hogy a 
vallási meggyőződések elfogadásának módját 
azonosítani szeretném a tudományos elméle
tek elfogadásának módjával. Lényeges kü
lönbség például, hogy a tudományos elméle
tek elfogadása nem vonja szükségképp maga 
után az életformabeli változások igénylését, a 
vallás viszont igen. Azt szeretném csupán 
hangsúlyozni, hogy a releváns tudásközösség 
és a nyilvánosság fogalmaival problémáim 
vannak. A forintleértékelés mértékének kér
dése mindenkit érint, mégsem tehetjük fel, 
hogy az indoklás releváns tudásközössége ki
terjed a tényleges magyar lakosság egészére. 
Persze mélyebb értelmezést is adhatunk a tu
dásközösség fogalmáról. így értelmezve a tu
dásközösség valójában modális fogalom, arra 
utal, hogy bizonyos típusú indokok minden
ki számára hozzáférhetők lennének, aki ren
delkezne azokkal a közgazdaságtani és egyéb 
ismeretekkel, amelyek a döntést megalapoz
zák. A vallás esetében viszont még minden 
releváns információ birtokában is dönthe
tünk úgy, hogy nem támogatjuk a hittanok
tatást. A probléma, amire a figyelmet igyek
szem felhívni, az az, hogy ez a tudományos 
hipotézisekre is áll.

Kis János is elismeri, hogy „a n y ilv á n o s  hoz
zá férhetőség  tézise, jó lle h e t érvényességét n e m  vesz
tette el, leg feljebb m a rg in á lis  szerepet já ts zh a t f e l 
a d a tu n k  m ego ldásában . A  p ro b lém a  n em  episzte- 
m ológia i, h a n e m  etika i g y ö k e rű ” (117., 118. o.). 
Ám mégis határt kell húznia teológiai és me
tafizikai elméletek, valamint tudományos el
méletek között, hiszen számos alkalommal 
hangsúlyozza, hogy a semleges igazolás nem 
függhet „az egym ással ve rsen g ő  teológiai és m eta 

f i z i k a i  n éze tek tő l” (207. o.). Még ha igaz lenne 
is, hogy a teológiai megfontolások értelmes-
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sége egy olyan személyes és érzelmileg is de
terminált elkötelezettséghez kapcsolódik, 
amely nem lehet publikus vita és elfogadás 
tárgya, úgy vélem, ez nem áll a metafizikai 
igazságokra. Mint látni fogjuk, ennek fontos 
következményei lesznek a semlegesség fogal
mának használhatósága tekintetében. Elő
ször azonban azt kell megvizsgálnunk, hogy 
miben áll a semleges igazolás követelménye, 
ha abban sem a következmények értékelése, 
sem a publicitás fenti értelemben vett krité
riuma nem játszhat szerepet.

Mint láthattuk, sajátosan erkölcsi jellegű 
kritériumot kell találnunk, amely azonban 
mentes a metafizikai és teológiai előfeltevé
sektől. Megoldásul az „összehasonlító  teherpró- 
b a ” szolgál. „ H a  egy h iva ta lo s  m eg n y ila tko zá s s ú 
lyosabb terhet ró  a zo kra , a k ik  helytelenítik , m in t v a 
lam ely a lte rn a tív  m eg n y ila tko zá s ró n a  azokra , a k ik  
a z t ve tik  el, a k k o r  előbbit in d o ko lt e lve tn i, fe lté v e , 
hogy a  ké t m egnyila tkozás érdem i ta r ta lm á ró l fo ly ó  
v ita  n a g y  erkölcsi je le n tő sé g ű  és a  belá tható  jö v ő b e n  
n e m  o ldható  f e l . ” (119. o.) Ez az az elv, amely 
a semleges döntések indoklásának alapjául 
kell szolgáljon. Mielőtt megvizsgálnánk, ho
gyan és milyen sikerrel alkalmazható az elv 
bizonyos döntések indoklásául, három előze
tes megjegyzést érdemes tenni az elv logikai 
előfeltevéseit illetően.

Először is az elv, rejtett módon ugyan, de 
konzekvencialista szerkezetű. Bár az indok
lásra („megnyilatkozásra”) hivatkozik, nem 
pedig a következményekre, az indoklás alap
jául mégiscsak a következmények értékelése 
szolgál: a „hiva ta los m e g n y ila tko zá st” (amibe, 
felteszem, a törvény-, illetve rendeletalkotás 
is beletartozik) azzal indokolhatjuk, hogy az 
mekkora terhet ró egyesekre. Ez pedig nyil
vánvalóan a megnyilatkozás következm énye. 
Másodszor az elv akkor érvényes, ha a vita 
tartalma erkölcsi jelentőségű. Ez a feltétel 
azon a feltevésen nyugszik, hogy képesek va
gyunk elkülöníteni az erkölcsi jellegű dönté
seket a nem erkölcsi jellegűektől, még pon
tosabban, hogy a vitában részt vevő felek 
egyet fognak érteni annak megítélésében, va
jon egy döntés erkölcsi jellegű-e vagy sem. 
Harmadszor az elv jelentőséget tulajdonít 
annak, hogy milyen esélye van egyes erkölcsi 
kérdések jövőbeli „feloldhatóságának”. Az el
ső feltevésre majd később szeretnék visszatér
ni. Most a másodikat venném szemügyre.

Mitől lesz egy döntés erkölcsi jelentőségű? 
Ennek megértésében segíthet bennünket az 
„értelm es em beri érd ek” vagy az „ á lta lános em beri 
érd ek” fogalma. Hogy mit tekintünk közvet
len érdekünknek, azt legnagyobbrészt az ha
tározza meg, hogy mit tekintünk világnéze
tünk vagy erkölcsi meggyőződéseink alapján 
értékesnek. Ám a szerző amellett érvel, hogy 
a modern korban, melyet a világnézeti plu
ralizmus jellemez, az állam nem kötelezheti 
el magát valamely különös erkölcsi rendszer 
által meghatározott érdekek támogatása mel
lett. Ezért van szükség olyan másodfokú er
kölcsi elvek bevezetésére, amelyek meghatá
rozzák, hogyan kezeljük az elsődleges erköl
csi elvrendszereket. E másodfokú erkölcs el
ve lesz a „ h u m a n is ta  p o s z tu lá tu m ”, mely ugyan
csak a morális egyenlőség elvén alapul, s 
amely megköveteli, hogy „ ha eg yének  (csoport

ja i )  ko m o lya n  a zo n o su ln a k  va la m e ly  é le tfe lfo g á s
sal, a k k o r  -  hacsak  nyom ós in d o k o k  n e m  szó ln a k  
ellene -  fe l té te le zn i ke ll, hogy e lg o n d o lá su k  értelm es 
em beri érdeket ké p v ise l”, s ha ezt elsőre nem lát
juk be, „magasabb szintű nyelven” kell leírni 
őket, „olyan  á lta lá n o s  em beri érdekek ka teg ó r iá i
n a k  segítségével, m elyek érte lm ezhetők  a  s z á m u n k 
r a ” (102., 106. o.).

Az erkölcsi érdek e metanormájával kap
csolatban azonban felmerül néhány nehéz
ség. Azt ugyanis, hogy mi számít a kizáráshoz 
vezető nyomós indoknak, éppúgy elsőrendű 
erkölcsi meggyőződéseink határozzák meg, 
mint ahogyan azt is, mi értelmezhető szá
munkra általános emberi érdekként. A hu
manista posztulátum segítségével egyszerre 
igazolhatjuk és kérdőjelezhetjük meg (hogy 
egy gyakran idézett dilemmát említsünk) a 
női circumcisio tiltását, hiszen míg igaz lehet, 
hogy az azt végzők számára ennek erkölcsi je 
lentősége van, és ezért érdekükben áll annak 
végrehajtása, másfelől azt is mondhatjuk, 
hogy emberi lények megcsonkítása „nyom ós 
in d o k ” arra, hogy egy ilyen cselekvést törvé
nyileg tiltsunk. Nyilvánvaló, álláspontunk 
annak függvénye lesz, mit tekintünk elsődle
ges értelemben emberi érdeknek. Azt is ne
héz belátni, mit követel meg a „kom oly a zo n o 
su lá s”. Kis János joggal hívja fel a figyelmet 
arra, hogy a törvények, rendeletek, általában 
valamely politika igazolása „ fü g g e tle n  k e ll  le
g yen  a  cse lekvő  m eggyőződéseinek szu b je k tív  h ite
lességétől” (60. o.) vagy attól, hogy valaki va
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lamit sérelmesnek érez. A szubjektív meggyő
ződés ereje nem teszi a rasszista politikát iga- 
zolhatóvá, mint ahogyan a szubjektív sérelem 
érzése sem teszi indokolttá a szólásszabadság 
korlátozását. (396. skk.)

Mindez igaz lehet, ám véleményem sze
rint az „értelm es em beri érd ek” azonosításakor 
megkerülhetetlen annak figyelembevétele, 
mit tekintünk elsődleges emberi érdeknek. 
Csakis ez szolgálhat ugyanis alapul a másod
lagos érdekek elfogadásának vagy elutasítá
sának. S néhány esetben ez fogja meghatá
rozni azt is, mit tekintünk erkölcsi jelentősé
gűnek és mit nem. Ameddig másokat nem 
érint, a pipázást vagy az alkoholfogyasztás 
kérdését nem tekintjük erkölcsi jelentőségű
nek. A kábítószer-fogyasztásra ez nem áll: 
van, aki a marihuána és az alkohol között 
nem tesz különbséget, van, aki igen. A meg
különböztetés alapja abban áll, mit tekint va
laki erkölcsileg releváns emberi érdeknek. Ez 
pedig elsődleges erkölcsi meggyőződéseiből 
következik.

Kritikai megjegyzéseimmel nem az a cé
lom, hogy megkérdőjelezzem az összehason
lító értékpróba vagy a humanista posztulá- 
tum értelmességét vagy használhatóságát. 
Mindkét elv, úgy gondolom, jól kifejezi azt, 
ahogyan egy liberális bizonyos polidkai dön
tések ellen vagy mellett érvelhet. Azt szeret
ném inkább hangsúlyozni, hogy ezek az el
vek sem állnak meg önmagukban bizonyos 
perfekcionista megfontolások vagy bizonyos 
metafizikai elképzelések elfogadása nélkül. 
Mielőtt továbblépnék, még két megjegyzést 
kell tennem a fenti elvekkel kapcsolatban. Az 
első, hogy bár Kis János visszautasítja a to
lerancia szkeptikus igazolását, az összehason
lító teherpróba hátterében mégiscsak mint
ha valamely szkepükus előfeltevés húzódna 
meg. Persze nem a radikális szkepticizmus, 
amelyet Kis János jogosan tekint egy logikai
lag téves következtetés eredményének, ha
nem egy az értékek természetével kapcsolatos 
szkepticizmus: az értékek alapjául olyan világ
nézeti meggyőződések szolgálnak, amelyek 
hosszú távon sem egyeztethetők össze egy
mással. De talán van más lehetőség is. Az er
kölcsi normák és az azok alapjául szolgáló me
tafizikai meggyőződések elfogadása talán nem 
függ olyan mértékben a világnézeti különbsé

gektől, hogy ezek lehetetlenné tegyék előbbi
ek tekintetében a megegyezést.

Maga Kis János szolgál erre kiváló pél
dával, amikor az eutanáziával kapcsolatos 
erkölcsi problémákat tárgyalja. Megmutat
ja, hogy mindazok a világnézetek, amelyek 
egyetértenek abban, hogy a kilátástalan és 
megalázó emberi szenvedést, amennyiben ez 
lehetséges, erkölcsi kötelességünk enyhíteni, 
nem tilthatják jogilag az eutanáziát. (311. o.) 
Igaz ugyan, hogy talán lesz egy olyan végső 
pont, ahol a két nézet indokai összeegyeztet
hetetlenek (például, hogy életünk Isten vagy 
önmagunk tulajdona-e), de ez önmagában 
nem akadályozza meg, hogy a speciálisan er
kölcsi jellegű metafizikai kérdésekben egyet- 
értsünk (például, hogy mások szenvedésének 
enyhítése alapvető, univerzális és objektív ér
ték). Nem csupán a világnézet befolyásolja, 
hogy ezzel egyetért-e valaki. Loyola vagy 
Mengele követői például nem értenének 
egyet, függetíenül attól, hogy melyek egyéb 
világnézeti meggyőződéseik. Úgy gondolom 
tehát: abból, hogy világnézeti különbségek 
vannak köztünk, nem következik, hogy az er
kölcsi meggyőződéseink alapjául szolgáló 
metafizikai meggyőződések ne lehetnének 
közösek és megfordítva, azonos világnézetű 
egyének metafizikai és erkölcsi meggyőződé
sei is radikálisan különbözhetnek egymástól. 
Ez még az eutanáziánál sokkal nehezebben 
megválaszolható abortusz kérdésére is áll: az 
abortusz teljes tilalmát nem csak vallási indo
kok alapján lehet követelni, hiszen az „élet 
szentsége” érv nem csak akkor fogadható 
el, ha Isten teremtményeinek tekintjük ma
gunkat.

A másik megjegyzésem a másodfokú er
kölcsi érdek és a perfekcionista megfontolá
sok kapcsolatára utal. Azt gondolom, hogy a 
másodfokú erkölcsi érdek elfogadásának az 
lesz az alapja, hogy mit tartunk elsődlegesen 
értékesnek, illetve károsnak. Ez viszont a 
perfekcionizmus egy olyan értelmezését kö
veteli meg, amely nem illeszthető a Kis János 
által felhozott példák sorába. Szerinte a sem
legesség összeegyeztethető bizonyos perfek
cionista megfontolásokkal, mint amilyen a ki
halófélben lévő állatfajok védelme vagy a 
művészetek támogatása. Bár természetesen 
az erre vonatkozó törvények is érintenek em-
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béri érdekeket, a perfekcionista elképzelés az 
emberi érdeket ennél közvetlenebbül érintő 
eszményekre vonatkozik. Olyanokra, mint az 
emberi autonómia értéke, vagy az, hogy a ki- 
teljesedett élet nagyobb érték, mint a ka
maszkori kábítószer-függőség kialakulása és 
a vele járó korai dementálódás és halál. Ezek 
az értékek sokkal közvetlenebbül vonatkoz
nak az emberi érdekekre, mint a bálnák vagy 
az operák. S nehéz lenne elképzelni bármi
lyen politikai közösséget, amelyben nem lé
tezik valamiféle egyetértés a tekintetben, 
hogy melyek az alapvető emberi érdekek.

De mi a helyzet abban az esetben, amikor 
valóban nincs egyetértés? Erre kiváló példa
ként szolgálhat az abortusz teljes tilalmával 
kapcsolatos probléma. Ebben az esetben az 
egyet nem értés forrása, ha talán nem is vi
lágnézeti, de bizonyosan metafizikai: arra vo
natkozik, kit tekintünk személynek, és arra, 
mit tekintünk értéknek. Kis János azt próbál
ja  megmutatni, hogy ebben az esetben jól al
kalmazható az összehasonlító teherpróba: 
ennek segítségével még akkor is érvelhetünk 
az abortusz teljes tilalma ellen, ha elismerjük, 
hogy az, vajon a magzat személy-e vagy sem, 
eldönthetetlen metafizikai kérdés. „ A  va llá s  
sza b a d sá g a  n e m  fü g g h e t  a ttó l, hogy ig a zn a k  ta r t
ju k - e  a  h ittételt. V iszo n t a  m a g za tta l szem b en i bá
n á sm ó d n a k  fü g g e n ie  k e ll a ttó l, hogy ig a z  v a g y  h a 
m is a z  á llítá s, m ely sze r in t a  m a g za t szem ély. A z  
kö ve tkezn ék  ebből, hogy a  sem legesség stra tég iá ja  
éppen  a z  a b o rtu sz  m eg ítélésének ü g yében  n e m  k ö 
vethe tő?  Vélem ényem  sze r in t n em . A z  persze  lehe
tetlen , hogy o lya n  szabályozást a lkossanak , m elyet 
egyik  f é l  sem  fo g  sére lm ezn i. D e a  sérelm ek m érlegre  
tehetők. H a  n e m  is é r tü n k  egyet a bban , hogy sze
m ély-e  fo g a n ta tá s á n a k  p il la n a tá tó l a  m a g za t, a b 
b a n  eg yetérthetünk , hogy a k in e k  m eggyőződése sze
r in t szem ély, a n n a k  a  szá m á ra  erkölcsi terhel okoz, 
h a  o lya n  tá rsa d a lo m b a n  ke ll é ln ie , a h o l a z  abortusz  
m egengedett, s hogy a k in e k  m egggyőződése szerin t 
n e m  szem ély, a n n a k  a  szá m á ra  erkölcsi terhet okoz, 
h a  o lya n  tá rsa d a lo m b a n  ke ll é ln ie , a h o l a z  abortusz  
tilos. S  a z t is észrevehetjük , hogy előbbi esetben a  
teh er csu p á n  kö zve te tt (a b b a n  á ll, hogy p o lü ik a i kö 
zö sség ü n k  m á so kn a k  m e g en g ed i azt, a m it m i b ű n 
n e k  ta r tu n k ) , m íg  a z  u tó b b ib a n  k ö zv e tle n  lehet 
(a m ik o r  a  terhes n ő  szá m á ra  m eg tiltjá k  azt, a m i a z  
ő  fe l fo g á s á b a n  n e m  b ű n ), és m eg eg yezh e tü n k  ben
n e , hogy a  kö zv e tle n  teh er súlyosabb a  kö zve te tt te
kern é l. ” (262. o.)

Egyetértek Kis Jánossal abban, hogy az 
abortusz teljes tilalma helytelen, a nők jogait 
sértő rendelkezés volna. Nem értek viszont 
egyet azzal, hogy ennek az álláspontnak léte
zik olyan megalapozása, amely független a 
magzat státusára vonatkozó metafizikai meg
győződésektől. (207. o.) Mindenekelőtt hadd 
kezdjem a magam morális intuíciójának dek
larálásával, ami persze nem érv, de azért nem 
árt tisztázni: én az ún. „holocaust argumen
tumot”, amely a magzatelhajtást a holocaust 
borzalmához hasonlítja, erkölcsileg felhábo
rítónak tartom. Ezzel ugyanis szerintem nem 
a „magzati lét” problémáját értékeltük fel, 
hanem a holocaustét becsüljük alá mérhetet
lenül. Úgy vélem, abból, aki érző és tudatos 
lények faji alapon történő kiirtását egy adag 
többé-kevésbé strukturált sejthalmaz anya
méhből történő eltávolításához hasonlítja, hi
ányzik a morális érzék. Ez a hasonlat még ak
kor is felháborító, s nem megvilágító erejű, 
ha egyetértünk az abortusz teljes tilalmával. 
Egyetérthetünk az állatok kínzását büntető 
vagy korlátozó törvényekkel akkor is, ha nem 
állítjuk, hogy egy csirke szenvedése nem kü
lönbözik egy emberétől. Mi több, aki e kü
lönbség megtétele nélkül érvel az állatok jo
gai mellett, azt bizony nem tekintenénk mo
rálisan ép érzékű emberi lénynek.

Azoknak azonban, akik mégis vitába akar
nak szállni emez állásponttal, méghozzá an
nak előfeltevését elfogadva, azt kell megmu
tatniuk, hogy még abban az esetben sem tilt
ható az abortusz, ha a magzat személy voltát 
nem vonjuk kétségbe. Kis János részletesen 
elemez néhány olyan fiktív esetet, amelyben 
egy személy élete egy másik személy közvet
len fizikai közreműködésétől függ. Ezeket 
a példákat sokan mesterkéltnek és feles
legesnek tartják. Nekem nem ez a problé
mám velük. Először is a filozófiában elenged
hetetlen az intuíciók használata, és a Kis Já
nos által idézett példák csak arra szolgálnak, 
hogy olyan határeseteket konstruáljanak, 
amelyek a releváns szempontból hasonlók az 
abortusz kérdéséhez, ám ahol egyértelműek 
(vagy egyértelműbbek) az intuícióink. Ilyen 
módszereket a filozófia mindig is alkalma
zott, és nehezen tudom elképzelni, hogyan 
lehetne meg nélkülük. Más kérdés, hogy e 
példák gondos és filozófiailag kifinomult 
elemzése hogyan egyeztethető össze azzal a
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meggyőződéssel, hogy „a f i lo z ó fia  p u b lik u s  
d iszc ip lín a . A z t  v izsg á lja , h o g ya n  lehet k ö zn a p i vé 
lekedéseinket n y ilv á n o s  v itá b a n  m eg véd en i. E z  v a 
la m i egészen m ás, m in t a m it a  tu d o m á n y  c s in á l”. 
Talán nem egészen más. A filozófiai igazolás 
is lehet speciális technika, amit nem lehet 
gyakorlat és szakmai tudás nélkül sem űzni, 
sem (legalábbis bizonyos esetekben) megér
teni. Akárhogyan álljon is a dolog azonban a 
filozófiai érvelés mibenlétet illetően, Kis Já
nos pontos és alapos érvekkel mutatja ki, 
hogy valamennyi vizsgált esetben valahol 
sántít az analógia, s ezért a magzattal szem
beni bánásmód nem független attól, hogy 
igaz-e vagy hamis az az állítás, miszerint a 
magzat személy. A megoldást az összehason
lító teherpróba fentebb említett kritériuma 
jelentené, mely úgy alkalmazza a semleges 
érvelést, hogy közben nem foglal állást abban 
a kérdésben, vajon személy-e a magzat, ám 
elismeri, hogy mindkét álláspont védelme
zőinek saját nézetük elfogadásához szüksé
gük van arra, hogy e kérdésben elköteleződ
jenek. De vajon a kívánatos eredményt hoz
za-e a teherpróba, és meg tudja-e győzni azo
kat, akik azért ellenzik az abortuszt, mert úgy 
vélik, a magzat személy?

Idézzük fel ismét a női circumcisio példá
ját, hiszen ebben az esetben a mi morális kö
zösségünk véleménye nagyjából homogén. 
Alkalmazzuk Kis János mondatait erre az 
esetre. A következő eredményt kapjuk. „Az 
persze lehetetlen, hogy olyan szabályozást al
kossanak, melyet egyik fél sem fog sérelmez
ni. De a sérelmek mérlegre tehetők. Ha nem 
is értünk egyet abban, hogy a női circumci
sio barbárság-e vagy sem, abban egyetérthe
tünk, hogy akinek meggyőződése szerint az, 
annak a számára erkölcsi terhet okoz, ha 
olyan társadalomban kell élnie, ahol a női cir
cumcisio megengedett, s hogy akinek meg
győződése szerint rituális szentség, annak a 
számára erkölcsi terhet okoz, ha olyan társa
dalomban kell élnie, ahol a női circumcisio 
tilos. S azt is észrevehetjük, hogy előbbi eset
ben a teher csupán közvetett (abban áll, hogy 
politikai közösségünk másoknak megengedi 
azt, amit mi bűnnek tartunk), míg az utóbbi
ban közvetlen lehet (amikor valaki számára 
megtiltják azt, hogy megtegye, ami az ő fel
fogásában rituális szentség), és megegyezhe
tünk benne, hogy a közvetlen teher súlyo

sabb a közvetett tehernél.” Nyilván nem fo
gadnánk el ezt az érvet. Azt mondanánk, a 
leánygyermekek megcsonkítása megenged
hetetlen, függetlenül attól, mekkora vallási
erkölcsi terhet jelent valaki számára annak 
tiltása. Aki a magzatot személynek tekinti, az 
pontosan ugyanígy fog érvelni a magzatel
hajtással kapcsolatban.

Csakhogy a magzat nem személy: nem 
érez, képtelen a tudatosságra. Nincsenek 
meggyőződései, vágyai, félelmei vagy örö
mei. Ezek pedig feltételei annak, hogy valakit 
személynek tekintsünk. Persze lehet, hogy 
személynek tekintünk olyan emberi lényeket 
is, akikből ez vagy az hiányzik. De amiből 
mindez hiányzik, az metafizikai értelemben 
legföljebb zombi, nem személy. Ebben egyéb
ként a tomista és a szekuláris metafizika ál
láspontja nem tér el egymástól. Attól, hogy a 
magzat nem személy, még tagadhatatlan, 
hogy a magzati lét érték. Érték, mert a mag
zat potenciális személy. Ám abból, hogy a 
magzati lét érték, mert a magzat potenciális 
személy, nem következik, hogy ugyanazok a 
jogok illetnék meg, mint a tényleges szemé
lyeket. A gyermek potenciális felnőtt. Még
sem illeti meg a szavazójog. Éppúgy nem tu
dunk éles határt vonni aközött, mikor válik 
valaki gyermekből felnőtté, mint ahogyan azt 
sem tudjuk megmondani, hány hónapos ter
hességig engedhető meg az abortusz, és me
lyik az az időpont, amikor már megilleti a 
magzatot az élethez való jog. De ebből nem 
következik, hogy fogantatásának pillanatától 
kezdve megilletné ez a jog.

Nem állítom persze, hogy ezzel eldőlt vol
na az abortuszvita. Részben azért, mert a vita 
hátterében, mint ezt Kis János is látja, talán 
nem is a magzat személy voltának kérdése 
áll. Számomra rendkívül tiszteletre méltó és 
becsülendő, ahogyan Kis János komolyan ve
szi a másik fél érvelését, és annak előfeltevé
seit elfogadva próbál érvelni a saját álláspont
ja  mellett. Hajói értem, többek között éppen 
ebből fakad semlegesség melletti elkötelezett
sége. Én mégis úgy érzem, a magzat személy 
voltára történő hivatkozás itt csak trükk. A vi
ta hátterében az áll, ki mit gondol értelmes 
életről, autonómiáról, a nők jogairól. Tehát 
az, hogy valaki úgy gondolja-e, hogy egy 
nem kívánt terhesség után megszületett, csa
ládjától sokszor elszakított gyermek az esetek
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többségében nyomorúságos, szenvedéssel és 
megaláztatásokkal terhes élete is értékes élet. 
Mert bizony, aki minden körülmények között 
tiltani akarja az abortuszt, az is egy életről 
dönt, méghozzá adott esetben úgy dönt más 
nyomorúságáról, hogy ő csak csendes kívül
álló. Ezért az összehasonlító teherpróba nem 
rossz érv: a politikai (és általában morális) 
döntéseink során valóban mérlegelnünk kell 
a döntésünkből másokra (anya és gyermek) 
háruló következményeket. De ahhoz, hogy 
erre képesek legyünk, kell, hogy elképzelé
sünk legyen arról, miben áll egy értelmes 
emberi élet. Tehát nem mellőzhetjük a per- 
fekcionista megfontolásokat.

Hasonló problémával kell szembenéz
nünk a multinacionalizmus, illetve etnikailag 
semleges állam dilemmája esetében is. Kis Já
nos meggyőzően érvel amellett, hogy a sem
legesség elve nem követeli meg az etnikai 
neutralizmust, hiszen a kollektív jogok köve
telése nem feltétlenül ellentétes a liberaliz
mussal, amennyiben e jogok valójában egyéni 
érdekeket védelmeznek. Am ahhoz, hogy ar
ról is meg legyünk győzve, a kisebbségi nyelv 
és hagyományok fenntartása emez érdekek 
közé tartozik, ismét csak arra van szükség, 
hogy eldöntsük, mi elsődleges emberi érdek 
és mi nem. Ha egy etnikai közösség a közös
ségi értékekre hivatkozva azt követeli, hogy 
a lányoknak ne kelljen iskolába járniuk, nem 
fogjuk azt mondani, hogy a közösségi hagyo
mány fenntartása érték. Még mielőtt fel
tesszük a kérdést, lehetséges-e multikulturá
lis állam, el kell fogadnunk, hogy mely kul
turális hagyomány fönntartása érték és mé
lyé nem. Csak ezután következhet az a kér
dés: mi konstituál egy politikai közösséget, ha 
nem az egy nemzethez való tartozás, és mi
lyen áldozatokat kell hoznia a többségi nem
zetnek a kisebbségi kultúrák fenntartása ér
dekében? A nemzetállamnak ugyanis van két 
kétségtelen előnye: egyrészt meghatározza, 
miért éppen egy adott politikai autoritásnak 
tartozunk engedelmességgel. Másrészt a ha
tékony közigazgatás feltétele. A XIX. század
ban éppen ezért támogatták a liberálisok oly 
egyöntetűen a nemzetállam eszméjét. Kis Já
nos szerint rövid távon itt is a teherpróbának 
kell érvényesülnie: ameddig a kulturális ön
azonosság feladása nagyobb terhet jelent egy 
kisebbség számára, mint a többség számára a

kisebbségi kultúra fel nem adásából fakadó 
terhek, addig a többségnek kötelessége a ki
sebbségi kultúra fenntartása. Ez az a kérdés, 
ahol az összehasonlító teherpróba a legin
kább működik, és a politikai döntések világos 
elvi alapjául szolgálhat. Más kérdés, hogy 
hosszú távon csakis a klasszikus értelemben 
vett nemzeti szuverenitás eszméjének föladá
sa szolgálhat megoldásul, annak elfogadása 
tehát, hogy a nemzeti értékek védelmének 
nem biztos, hogy a leggyümölcsözőbb módja 
a nemzetállami szuverenitáshoz való ragasz
kodás.

Mindeddig amellett érveltem, hogy az 
összehasonlító teherpróba csak akkor kínál 
megoldást bizonyos jogi-politikai dilemmák 
megoldására, ha már elfogadtunk bizonyos, 
az értelmes emberi élet mivoltára vonatkozó 
perfekcionista elveket. Ez tehát azt jelenti, 
hogy nézetem szerint egy politika semleges 
igazolásának terepe sokkal szűkebb a Kis Já
nos által feltételezettnél. Am ez nem jelenti 
azt, hogy a semlegesség fogalma értelmetlen 
vagy netán felesleges volna. A semleges iga
zolás szükségességét és működőképességét 
leginkább az olyan kérdések vizsgálata mu
tatja meg, amelyek nem közvetlenül az érté
kekre, hanem kialakulásuk és fennmaradá
suk feltételeire vonatkoznak. Az abortusz, az 
eutanázia vagy a kulturális kisebbségek ese
tében az állam olyan kérdések felől dönt, 
amelyeknek közvetlen értékvonatkozása van. 
Vannak azonban olyan politikai-jogi dilem
mák is, amelyek értékvonatkozása csupán 
közvetett: az egyesületek létrehozása önma
gában nem hordoz értéket, mint ahogyan az 
sem, hogy valaki mit aggat magára vagy mi
lyen nyomtatványokat állít elő. De termé
szetesen mindezeknek van közvetett értékvo
natkozása: az emberek azért kívánnak egye
sületbe tömörülni, és azért hordanak jelvé
nyeket, hogy bizonyos értékeket vagy az ál
taluk meghatározott érdekeket képviseljék. 
Ezek azok a kérdések, ahol az állam semle
gességének eszméje leginkább segíthet ben
nünket a liberális politika megértésében.

Mindenekelőtt nagyon fontosnak tartom 
azt, ahogyan Kis János különbséget tesz sem
legesség és tolerancia fogalmai között. A to
lerancia feltételezi, hogy azt, amit tolerálunk, 
valamilyen értelemben (akár az ízlés, akár a 
morális meggyőződések különbsége alapján)
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elítéljük. A semlegesség ellenben az ítélettől 
való tartózkodást követeli meg. Az állam egy 
bizonyos értelemben nem lehet toleráns: 
vagy tűr, vagy tilt. Nem mondhatja: nem ér
tek egyet, de azért engedélyezem. Az állam 
semlegessége ezért a polgárok toleranciájá
nak feltétele: akkor lehetek toleráns (vagyis 
viselhetek el) valamit, ha a másik számára 
nem teszik eleve lehetedenné, hogy képes le
gyen értékeit és érdekeit nyilvánosan képvi
selni. Ebből a szempontból (és csakis ebból a 
szempontból) a homoszexuális egyesületek 
létrehozásának engedélyezése és a náci be
széd tiltásának vagy engedélyezésének prob
lémája azonos gyökerű: mindaddig, ameddig 
valamely cselekedetről nem bizonyítható, 
hogy közvetlenül sért valamely emberi érde
ket, az államnak nem áll jogában a tevékeny
séget tiltani vagy valamilyen szervezettől 
megtagadni az elismerést. Kétségtelen, hogy 
e mögött az érv mögött is megbúvik egy az 
értékek természetére vonatkozó előfeltevés: 
nevezetesen, hogy az értékek részben auto
nóm egyének megfontolásainak, belátásai
nak termékei kell legyenek (50., 52., 56. o.). 
Ez az előfeltevés azonban még nem határoz 
meg semmilyen politikát, bár természetesen 
ez szolgál az állami semlegesség alapjául. Az 
államnak nem feladata, hogy törvénykezésé
vel befolyásolja az értékítéletek alakításának 
folyamatát. Ezért nem tilthatja, hogy a több
ség által elítélt nézetek és életformák is kife
jezésre juthassanak.

Ez persze nem jelend azt, hogy a homo
szexualitás és a náci beszéd megítélésében 
mutatkozó különbségnek ne lehetne (vagy 
kellene legyen) politíkai kifejeződése. A poli
tikus elítélheti, bár nem ülthatja a náci beszé
det, ezzel szemben nemcsak hogy nem tilt
hatja, de nyilvánosan nem is mondhat ítéle
tet a homoszexuális életmódról. Akár „beteg
ségnek”, akár életforma-választásnak tartjuk 
ugyanis a homoszexualitást, az közvetve sem 
implikálja a nem homoszexuálisok jogainak 
csorbítását. Nyilvánvaló, hogy a náci beszéd
del nem ez a helyzet. Ebben az esetben az al
kotmányos berendezkedést védő politíkusok- 
nak nem árt nyilvánosan elhatárolódniuk. 
De a döntés mindkét esetben a polgárt ille
ti meg. Az állam nem zárhatja el előle az ér
dekérvényesítés, illetve az információátadás 
csatornáit. Ezekben az esetekben az egyetlen 
helyes gyakorlat a semleges gyakorlat: az ál

lami döntések nem igazolhatók azzal, hogy a 
beavatkozás valamely kívánatos érték terje
dését segítené elő, vagy valamely nemkívána
tos érték terjedését akadályozná meg.

A magam részéről a kötet három legszebb 
és legmeggyőzőbb tanulmányának azonban 
azokat tartom, ahol a legkevesebb szerep ju t 
a semlegesség eszméjének. Lehet persze azt 
mondani, hogy ezekben az esetekben a fel
adat „könnyű”, mert a tanulmányok olyan 
témákról szólnak, ahol a megítélés viszonylag 
egységes, amelyek tehát nem állnak politikai 
viták középpontjában. De azt hiszem, a fi
gyelmesebb olvasás nagyon is érzékelhetővé 
teszi, hogy a tanulmányok hátterében súlyos 
dilemmák és fontos értékválasztások húzód
nak'meg. Három fiatal kollektív öngyilkossá
got kísérelt meg, amit esedeg bírósági eljárás 
és az öngyilkosságban való közreműködés 
miatd felelősségre vonás követhet. Bár az 
eset megítélése egységes, mégis egy az egész 
liberális jog- és politíkai filozófiát jellemző 
nehézségre mutat rá. E nehézségre Kis János 
rögtön a tanulmány elején felhívja a figyel
met: „ A z  em beri sorsok szem élyesek, a  jo g  szem ély
telen; a z  e lv o n t szabályok rigorózus a lka lm a zá sa  
olykor v a ló b a n  a b szu rd  eredm ényekre vezet. E ze k  
a z  esetek a  jo g  legm élyebb belső k o n fl ik tu sa ira  v i 
lá g íta n a k  r á .” (315. o.) Igaz, ezek után nem a 
paragrafusok pontos alkalmazását teszi az ab
szurdumért felelőssé, hanem a tények ha
nyag kezelését. Hogy ez utóbbiban igaza 
van-e, nem tudom eldönteni. De úgy vélem, 
a valódi kérdés ezen ügy kapcsán épp az, 
vajon el lehet-e választani egymástól az elvi 
jogalkotást és az elvi jogalkalmazást. Vajon 
igaz-e, hogy a jogalkotás során születik a li
berális társadalom, és a jogalkalmazás egy
szerű technika, aminek nincs köze az erkölcsi 
elvekhez? A kollektív öngyilkossági kísérlet 
utáni felelősségre vonás morális értékelésével 
és jogi megítélésével kapcsolatos problémák, 
csakúgy, mint Kis János jogértelmező érvei, 
azt bizonyítják, hogy nem. Lehet, hogy jobb 
lenne egy olyan világban élni, ahol a jogal
kalmazás puszta technika. De a mi világunk
ban nem lehet mentes az elvi-edkai megfon
tolásoktól.

A kötetben található egy rövid tanulmány, 
amelyet különösen fontosnak tartok, mivel 
számomra ez fejezi ki leginkább a liberális 
politíkai moralitás lényegét. E tanulmány 
ugyanis rámutat arra, hogy az alapvető vá



Figyelő • 539

lasztóvonal liberális és nem liberális közt nem 
a vallási-világnézeti különbségben rejlik. Lé
tezik ateista antiliberalizmus (talán még em
lékszünk...), mint ahogyan szinte minden 
valláson belül léteznek liberális irányzatok. A 
világnézetek különbségéből nem következik, 
hogy ama morális értékek tekintetében is, 
melyek a liberalizmus alapjául szolgálhatnak, 
feloldhatatlan ellentétek legyenek. Kis János 
tanulmányának épp ez az üzenete: ha helye
sen értjük, mit is jelent a szekularizált etika, 
talán világosabbá válik, hogy a politikai nor
mákat meghatározó erkölcsi meggyőződések 
nem kell hogy olyan távol álljanak egymástól. 
„ ...a  sze k u la r izá lt é letszem lélet és a  fo g y a sz tó i é lve 
ze tek  ö n cé lú  h a jszo lása  közö tt n in c s  ö ssze fü g g és .’’ 
„ A  szeku lá ris  e tika  k iin d u ló p o n tja  a  következő: ép
p e n  azért, m ert n in c s  egyehünk, m in t a z  egyetlen  
véges élet, d ö n tő en  fo n to s , hogy m it k e zd ü n k  vele, 
hogy képesek v a g y u n k -e  értelm et a d n i n ek i, hogy  
ta r ta lm a s és j ó  életet é lü n k -e  va g y  sekélyes és üres  
életet. A  k a to liku s  tá rsa d a lm i ta n ítá ssa l n e m  a z  er
kölcsi n ih i l  á l l  szem ben , h a n e m  egy m á sik  etika  
(e v ilá g i h u m a n izm u sn a k  n ev e zn é m ), m elynek  
u g y a n o ly a n  sok -  b á r  m á s term észetű  -  érve  v a n  
a z  üres k o n zu m e r izm u s  ellen, m in t a  va llásos eti
k á n a k .” (191. o.) A politikai moralitás célja és 
alapja tehát minden liberális számára, világ
nézeti meggyőződéstől függeüenül, az etikai
lag értékes élet feltételeinek megteremtésé
ben kell álljon.

H u o ra n s zk i Ferenc

SICC, MOCSOKBA, 
KÖDBE SZÉT!

M a jerszky  K lá ra : A  S á n th a -ü g y  
A k a d é m ia i, 1 9 9 7 . 2 0 8  o ldal, 8 9 6  F t

H u s z á r  T ibor: A  p o litik a i gépezet 1 9 5 1  ta va szá n . 
S á n th a  K á lm á n  üg ye  (E se tta n u lm á n y )
C o rv in a , 1 9 9 8 . 3 8 8  o ldal, 2 5 0 0  F t

A z  1945 utáni magyar orvostudomány és 
egészségügy története a tudományos feltárás 
szintjén alig-alig ismert, és önkéntelenül is 
adódik a hátrányos összehasonlítás más tör
téneti diszciplínákkal. A magyar félmúlt po

litikai vagy irodalomtörténetéről jóval többet 
tudunk, ami természetesnek tűnik, hiszen a 
magyarországi sztálinizmus, az 1956-os for
radalom és a megtorlás vagy az 1968-as cseh
szlovákiai bevonulás magyar vonatkozásai
nak históriája, Illyés Gyula vagy Déry Tibor 
munkássága iránt nagyobb az érdeklődés, 
mint például a második világháború utáni 
kórháztörténet iránt.

Feltűnő azonban, hogy az újabb magyar 
pszichológia történetéről is több lényeges mű 
jelent meg, mint a medicina históriájáról. 
Igaz, az ideologikus vonatkozások az előbbi
ben erősebbek voltak, de tény, hogy az utóbbi 
évtizedek pszichológiatörténetében sok (ha 
nem is minden) szempontból a részletekig 
feltártak az alaptörténések. Általánosan elfo
gadott lélektan-történeti periodizáció is léte
zik. Releváns orvostörténeti munka az utóbbi 
ötven évről azonban alig-alig született.

Pedig sok mindenről lehetne írni. A szak
értő felvázolhatná a kádermaharadzsák tör
ténetét a klasszikusan sztálinista egészségpo
litikát képviselő Weil Emiltől és Ratkó An
nától a kádárista Schultheisz Emilen át a haj
lékony és „nyugatiasán” modern menedzser
homlokzatú Csehák Juditig és Hutás Imré
ig. De a személyiség-központú történetírás 
jegyében meg lehetne írni az olyan reforme
rek életrajzát is, mint amilyen Benedek Ist
ván, Magyar Imre vagy Levendel László volt. 
Pusztán Levendel életrajzában benne van 
-  cseppben a tenger -  a huszadik század 
magyar történelme, a zsidóüldözéstől a sztá
linizmuson és 1956-on át a kádári korszakig, 
Zöld Sándor és Losonczy Géza, Csoóri Sán
dor és Konrád György, Komócsin Zoltán és 
Pozsgay Imre. De értekezni kellene a közka
tonákról és a tisztesekről, a körzeti orvosok
ról és a kórházi segédorvosokról, a szakorvosi 
rendelőintézetekben görnyedőkről és a KÖ- 
JÁL-okban dolgozókról, az ápolónőkről és a 
bábákról is -  az egészségügy úgynevezett 
szürke mindennapjainak története is meg
írásra vár.

Nem lenne érdektelen a magyar egész
ségügy társadalom- és gazdaságtörténete a 
voluntarista ingyenesítéstől vagy a kórházfej
lesztés elhanyagolásától a hálapénz de facto 
legalizálásáig, a megtorlásoké és a tervszerű 
fordított kiválasztásé az ötvenes évek orvos
kivégzéseitől (hasmenésjárvány a néphadse
regben) a hetvenes-nyolcvanas évek meg


