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A politikai hatalom szimbolikus teréről

Szabó Márton vitaindító cikke a politikai hatalom szimbolikus teréről, 
értelmezési lehetőségéről igen sok megfontolandó gondolatot tartalmaz, 
és ami különösen dicséretes, sok hagyományos felfogást alapjaiban meg
kérdőjelez. Ezúttal csak néhány, számomra fontosabb dologra tudok ref
lektálni, de egészében véve Szabó elképzelését jónak és elfogadhatónak 
tartom. Fontos azt is hangsúlyozni: Szabó eltér a politika behaviorista és 
funkcionalista felfogásaitól, mivel nemcsak a politikusok személyére 
koncentrál, nem is „events” központú, mint sokan a klasszikus politoló
giában, inkább arra helyezi a hangsúlyt, ami a politikai beszédben el
hangzik, annak milyenségére, stílusára, szemantikájára hívja fel a figyel
me. így meghatározott szelekció jellemzi Szabó modelljét: az angolszász 
és német politikai szemantika (H. Lasswell, Chaim Perelman, valamint 
Walter Dieckman és Reinhart Koselleck), a szimbolikusság, mondhat
nánk a szimbolikus antropológia lecsupaszított változata (á la Cliford 
Geertz), és egy jó adag diskurzus-, politika-, szocioíógiaelmélet 
(Bourdieu, Foucault) az, amire épít. Nem idegen tőle a politikai antro
pológia és pszichológia sem, és azt sem hagyja figyelmen kívül, hogy Mi
hail Bahtyin, Gadamer és Habermas mit ír a nyelvről, a tudásról, a hata
lom formáiról. A szerző ötvözi ezeket a megközelítéseket, szerinte így 
jobban érthető, mi is történik a politikában, egyszersmind feltárhatók a 
politikatudomány és vele együtt a társtudományok jelenlegi problémái. 
Hogy a válság elérte az egész társadalomtudományt, beleértve a polito
lógiát is, azt nem keli külön bizonyítanunk, arra elegendő bizonyítékot 
hoz fel a szerző.

Szabó hatásosan érvel, amikor Gadamert, Bourdieu-t és Niklas 
Luhamnnt követve, a politikai diskurzust mint a hatalomról való „beszé
det” határozza meg. Tehát a politikai diskurzus a hatalomhoz, a hata
lomról és a hatalomért szól. Szabó hipotézise azon az állításon alapul, 
hogy a hatalom diskurzusa lényegében polémikus, vitázó politikai be
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széd, de ebből nem feltétlenül következik, hogy a politikai beszéd min
den esetben vitázó, s minden esetben a hatalmon lévők, valamint az ál-, 
lampolgárok között folyik. Talán a demokratikus politikában így kellene 
lennie. Az egyik megjegyzésem az, hogy Szabó modellje sokat alapoz ar
ra, hogy a politikai diskurzus vitabeszéd, márpedig a diskurzus nemcsak 
beszéd, hanem annál sokkal több. A másik lényeges szempont pedig az, 
hogy a „tisztán” értelmezett politikai diskurzus legtöbbször azért unab" 
más, mert a politikusok nem valós párbeszédeket folytatnak, hanem sok
kal inkább egymás mellett beszélnek, illetve elbeszélnek egymás mellett. 
Nagyon sokszor éppenséggel nem valós diskurzusból, hanem inkább pár
huzamos monológok sorozatából áll a politika.
. Szabó cikke sajátságos, mondhatnám, egyéni, posztmodern álláspon
tot képvisel, de ez önmagában nem baj, hiszen a politológia, a többi tár
sadalomtudománnyal egyetemben, igen sokáig a nagy „hegemonisztikus 
narrációk” (F. Jameson kifejezése) hatása alatt volt. Gondoljunk a nagy 
elődökre, Arisztotelészre, Machiavellire, Vicóra, Hume-ra, Hobbesra, 
Montesqieu-re, és még sok más klasszikus szerzőnkre, akiknek a műveit 
bemagoltuk és bemagoltattuk diákjainkkal De Szabó ~ becsületére le
gyen mondva -  annyira azért nem posztmodern, hogy Ő maga is megta
gadná a klasszikusokat, hiszen esszéje Arisztotelész gondolatait követve 
zárul. Mindenesetre a modernitás hatása alatt építgetni egy tudományos 
konstrukciót még mindig jobb, mint a szkeptikus, semmiben való hit, 
vagy az a teljes felfordulás, amit sokan a posztmodern hatása alatt társa
dalomtudományként művelnek. Szabó érvelése kitűnő: a „politika háza” 
-  írja -  állandó átépítés alatt van, a szobákban pedig azért nincs rend, 
mert mindig rendezkednek bennük”. Hanem azért azt is látni kell, hogy 
a rendszerességet (a szabói „kozmoszt”, ahogyan arra Kiss Balázs is fel
hívja a figyelmet Szabó vitaindító cikkének kritikájában), a politikai sta-. 
bilitást felváltó labilitás, valamint a disszonancia, a fenomenológiai- 
hermeneutikai posztmodernizus sajátosan ötvözi egybe az önmaga által 
kritizált hangnemet, az újszerűnek vélt paradigmát. Ezért lehet az, hogy 
a politika, amely eddig jól ismert és rendszerezett tényekből és szerep- 

. lökből (nem feltétlenül kell mindig az aktorok kifejezést használni) állt, 
ma már inkább az ellenkezőjét jelenti a kutatóknak: a rendszertelensé
get, a rendetlenséget (innen a szabói „káosz”). De kérdezzük csak meg, 
valóban így van ez mindig? Igaz-e az, hogy a politikában, a politikai dis
kurzusban, nincsenek élesen meghúzható, jól elkülöníthető irányvona
lak, értékrendek, és minden mindig csak a kettős oppozíciók hatása alatt 
működik?

Nem hiszem, hogy ennyire elfogult a politikai diskurzusszeralélet, hi
szen ezáltal saját magát is.behatárolná, beszűkítené, amit egyébként sen
ki sem szeretne. Viszont ha nincsenek határok, akkor nem tudjuk meg
ítélni a jót és a rosszat. Nincs viszonyítási alapunk sem. Mint ahogyan 
nem tudhatjuk, hogy mitől jobboldali a jobboldal, mitől totalitárius egy 
rezsim, mit jelent az emberi jogok kiáltványa, mitől lesz extrém egy po
litikai irányzat stb. így érvelve, azt hiszem, sokat kell még gondolkod
nunk azon, mi is valójában a politikai diskurzus, illetve, hogy milyen sze
mantikai térben helyezkedik el, és hogy mennyire lehet a politika házát
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-  amely sokszor valóban vagy az erőd, vagy a düledező viskó képét mu
tatja, vagy jobbik esetben egyikét sem, hanem egy köztes, félig megépült 
házét -  vagy a káosz, vagy a kozmosz képével szimbolizálni.

Ehhez kapcsolódik az a kitétel is, miszerint a legtöbb ember politikán 
a konkrét szereplők cselekvéseit, „mozgását” érti. Megint óva intenék 
attól, hogy ezt mindenre jó és hasznos alapigazságként fogjuk fel. Való
jában nem lehet egyértelműen kifejteni, hogy tudjuk, mi is a cselekvés, a 
mozgás mértéke és koreográfiája. Azt is megkockáztatom, hogy az ál
lampolgárt nem lehet általánosítani; ugyanis ez a kategória nem homo
gén tömeget jelöl, amely egyöntetűen gondolkodik,-értelmez és cselek
szik. Ehhez tartozik még az is, amit Szabó megítélésem szerint igen jól 
érzékel, hogy nefa lehet a politika antropomorfikus szemléletét meg
szüntetni. De ha ez igaz, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy a „po
litikán belüli” embereknek is hasonló megítélés alá kell esniük. Tehát: ha 

t szétválasztjuk a politikát a politikusok és az állampolgárok nagy többsé
gére, akkor a politikai diskurzus soha nem lehet vagy csak „zavaros”, 
vagy pedig annak ellenkezője, „tiszta” és „átlátható”, mivel sem a politi
kusok „nagy többsége”, sem pedig az állampolgárok összessége (ha egy
általán létezik ilyesmi) nem tartozik a végletek kategóriáiba. Néha az az 
érzésem támadt a vitaindító cikket olvasva, hogy akarva-akaratlanul azt 
az alapvetően modernista modellt (tulajdonképpen a strukturalizmus 
kettősségeit) követjük (kozmosz-káosz, politikus-állampolgár, barát-el
lenfél stb.), amely éppen hogy nem posztmodem, annak ellenére, hogy 
Kiss Balázs és Karácsony András írásukban (Politikatudományi Szemle, 
1997.1.) ezt vetik szemére.

Legnagyobb vitám azonban nem ezekkel, a szerintem kevésbé lénye
ges problémákkal van, hanem inkább a diskurzus = beszéd gondolatme
nettel. Szabó a politikai diskurzust polémiaként fogja fel, amelyet nem 
foglalhatunk semminemű örökérvényű alapigazságokba, és amelynek, 
többek között, funkcionális, tematikai és stílusbeli „határkijelölő sajátos
ságai” vannak. Én óvatosabban kezelném a diskurzus kifejezést: inkább 
arra helyezném a hangsúlyt, hogy különböző megnyilvánulási formákat 
tartalmaz. Ez vonatkozik arra is, hogy a beszéd sokféle kifejezési formát 
foglal magába: köszönési, üdvözlési formulák; megnyitó beszédek; nyil
vános viták; parlamenti interpellációk; fogadások; programnyilatkoza
tok; választási kampány-beszédek; s vannak pohtikai élcelődések, viccek 
is. Sokszor kapják azon a politikust, hogy amit az egyik írásában pozití
van hangsúlyoz,, azt valamelyik nagygyűlésen mondott beszédében meg
cáfolja. A politika nyelve, s így a politikusoké is, poiiszémikus, de ennek 
nem kell feltétlenül érvényesülnie a politikatudományban. Egy-egy meg
nyilatkozás összetett jelentéstartalma bizonyíthatóan csak meghatáro
zott kontextuson belül rendelkezik értelmezhető jelentéssel. Vannak 
azonban olyan politikai beszédek, amelyek csak már elhangzott vagy le
írt formulákkal együtt értelmezhetőek.

Bár a szerző ebben a cikkében csak a szóbeli vitára összpontosítja fi
gyelmét, fontos hangsúlyozni, hogy a politikai diskurzus az írásos műfa
jokat is magába foglalja. Továbbá tekintetbe kell venni, hogy a politikai 
vitatkozó párbeszéd nem üres térben zajlik, ahol a szereplők és résztve



KÜRTI LÁSZLÓ 108

vők minden más viselkedési és megnyilvánulási formát mellőznének. Sa
játságosnak és előremutatónak tekinthetjük azokat az eredményeket, 
amelyek arra irányítják figyelmünket, hogy a beszéd az egyik legfonto
sabb, de mindenképpen csak egyik eleme a diskurzusoknak. Ez a kitétel 
azért fontos, mert valójában a politikai vitáknak a szó-beszéd mellett 
nem kevésbé lényeges eleme az írás, valamint a cselekvés, a viselkedés is. 
Az igazi politikai műfajok nem feltétlenül a beszéd, inkább az írás stílu
sát követik. Elég, ha arra utalok, hogy igencsak szűk azoknak a politiku
soknak a köre, akik írott szöveg nélkül helyesen, pontosan beszélnek. Az 
orációt, a beszélés művészetét ma nagyon kevés helyen tanítják. Az an
gol parlamentben legtöbben nem, a magyarban annál inkább olvassák a 
honatyák beszédeiket (bocsánat, pontosítok: írásaikat);

A politikai diskurzus másik nem beszédcentrikus oldala a cselekvés, a 
viselkedés és a szimbolikus térben lejátszódó folyamatok összessége. Ide 
tartoznak a politikus nem-verbális megnyilvánulásai. Ebben sokan eltér
nek az elvárttól, a megfelelőtől. Churchill szivarozott (és ivott), Bili Clin
ton és helyettese nemdohányzók. Lehet, hogy ezért nevezik A1 Gore-t 
„zöld elnökhelyettesnek”? Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Amerika 
elérte azt, ami eddig egyetlen európai kormányzatnak vagy zöld pártnak 
sem sikerült: a dohányzás korlátozását, illetve megakadályozását nyilvá
nos helyeken. (Gore nemcsak a dohányzás káros hatásával tudott lobbiz
ni, de igyekezett a vörösfenyő, valamint a pöttyös bagoly megmentésé
hez is programot, pénzt teremteni. Sikerrel.)

Természetesen létezik nemcsak diplomáciai protokoll, hanem általá
nos politikai viselkedési protokoll is. Ezt mindegyik politikai kultúra ma
gában hordozza, illetve hagyományainak megfelelően formálja, alakítja 
ki. Ennek részeként az öltözet, a viselet, a divatosság is fontos informá
cióhordozó. A viselkedéshez tartozik a gesztikuláció is.

Szabó a politikai szerepeket négy kategóriába sorolja: idegen, ellenfél, 
szövetséges és ellenség (íme a strukturalista hatás). Azonban kiegészítve 
Cári Schmidt, valamint Bourdieu fogalmaival, az ezen kategóriákban va
ló gondolkodás mindenképpen előrelépést jelent a valamikor hagyomá
nyos (funkcionalista, behaviorista) személethez képest. Érdekes lenne 
persze itt megvizsgálni, hogy Szabó négyesítése mennyiben állná a ver
senyt, mondjuk, a századforduló utáni idők Simmel-féle szociológiai 
„idegenjével, vagy Domenico Fisichella -  a demokratikus rezsim egyik 
alapvető kritériumának tekintett -  „barát-ellenfél” dichotómiájával. Itt 
nem azt akarom érzékeltetni, hogy ezek a kategóriák mennyire az adott 
történeti-társadalmi kontextustól függenek, hanem inkább azt, hogy 
ezek az ellentétpárok nem feltétlenül fedik le á valóságos politikai küz
dőtereket. Mivel Szabó érvelése elveti a határok pontos meghúzhatósá- 
gát, mindenképpen azzal kell érvelnem, hogy akkor ezt érvényesíteni 
kell az ellentétpárok definícójánál is. Tehát az ellenség-ellenfél kettős 
csak az ellenség-barát, vagy az ellenség-szövetséges kettős meghatáro
zásával egyetemben alkalmazható. Ha nem tudunk szövetségesként va
lakit mellettünk, akkor az ellenség vagy az ellenfél behatárolása majd
hogynem lehetetlen. így van ez az idegennel is. Az idegent csak a tőlem, 
illetve a hozzám közelállóktól való távolsága különbözteti meg. Sokak
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nak ismerős lehet a következő arab közmondás: „én a testvérem ellen, 
én a testvéreimmel a falu ellen, én és a falum az egész világ ellen”. íme, 
egy igen érdekes politikai meghatározása annak, hogy helyi szinten a po
litikai forgatagban mennyire képlékeny a helyzet és az erőviszonyok ala
kulása.

Azért is célszerű kerülnünk a politikai vitapartnerek definitív igényű 
meghatározását, mert Szabó nem említi, hogy ezeken a kettősökön kívül 
még van egy úgynevezett látszólag semleges kategória is: ez a pártonkí- 
vüliek, vagy a függetlenek (az el nem kötelezettek!?). Az ő helyzetük 
merőben más. Ok lehetnének talán az egyik legfontosabb értékmérő ka
tegória egy demokratikus berendezkedésben. Persze csak akkor, ha szá
muk elegendően nagy ahhoz, hogy a vitákat, a szavazásokat saját dönté
sükkel befolyásolni tudják. Ha nagyon kevesen vannak, akkor jelenlétük 
inkább csak szimbolikus. De a független politikusi szerep, amely arra 
mindenképpen jó, hogy a meglévő politikai pártok megosztottságát elő
segítse, nem igazán illik bele sem az ellenség, sem a szövetséges képébe. 
Viszont helyzetüknél fogva, mivel nincsenek elvileg lekötelezve egyik 
pártnak sem, a függetlenek jelenthetik a potenciális ellenséget vagy szö
vetségest.

Érdekes az, amit Szabó a közpolitikáról és a magán-, illetve a privát- 
szféra elválaszthatóságáról ír. Nyilvánvaló, hogy itt a politikai kultúra lé
nyegéről van szó. Az USA-ban nagyon szigorúan fogják fel az intim, te
hát nem a privát, hanem a „nem közpolitikái” magatartási normákat 
(Bili Clinton házasságon kívüli kalandja majdnem az elnökségébe ke
rült). Igaz a Kennedy-féle kicsapongások nem okoztak különösebb köz
felháborodást, annál inkább az elnöki hatalommal való visszaélés és a 
hazugság. Franciaországban vagy Belgiumban is megvannak az intim
szféra tabujai (lásd például a belga pedofil bűntetteket és az azt követő 
társadalmi megmozdulásokat). Angliában -  ahol még néhány száz évvel 
ezelőtt a király lefejeztethette a nejeit -  már sokkal érzékenyebbek az in
timszféra közpolitikába való behurcolására. Ilyen volt az 1963-as angol 
védelmi miniszter, John Profumo esete egy Christine Keeler nevezetű 
hölggyel. Profumo először tagadta, hogy látogatta Miss Keeler lakását, 
de aztán a bizonyítékok súlya alatt bevallotta kapcsolatát. De ez nem lett 
volna olyan nagy baj, inkább az, hogy Miss Keelernek voltak más szere
tői is, köztük egy orosz diplomata. Ennek bizonyításakor Profumo le
mondott mind parlamenti, mind pedig kormányzati pozíciójáról. Az 
esetnek van még két tanulságos következménye. Az egyik: valójában so
hasem derült ki, hogy cseréltek-e titkok gazdát. A másik, hogy az eset 
utáni felmérés szerint az angolok nyolcvan százaléka Profumo hazugsá
gát tartotta a legnagyobb bűnnek, és csak ezután jött szóba a kémkedés 
lehetősége, majd a szerelmi viszony. Tehát a magánéletben elkövetett 
„félrelépésekkel” szemben az emberek elnézőbbek. Jól érvel Szabó, 
amikor azt írja, hogy a politikusnak nincs magánélete, tehát amit ő an
nak vél, az nem is olyan magán. Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy en
nek ellenére az intimszféra létezik -  mindenki, így a politikus számára is.

A politikai titok szemiotikája sokban alátámasztja Szabó feltevéseit 
Valóban léteznek politikai tabuk. A politikai hatalom beszél az egyenlős-
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diről, de nem beszél az egyenlőtlenségekről. A hatalmon lévő politiku
sok hivatkoznak az eredményekre, de a lesújtó következtetések megfo
galmazása általában az ellenzékre marad. így létezik enigma és cenzúra 
is, amit -  a politikai titkokkal együtt -  a hatalmon lévők kisajátítanak 
maguknak. Fontos megemlíteni azonban, hogy a,politikai diskurzusban 
a szereplőket -  azokat, akik tudnak bizonyos dolgokat, és akik nem -  
csupán fokozatok választják el. Vannak, akik többet tudnak, vannak, 
akik még többet, és vannak, akik majdnem mindent tudnak. A politika, 
mivel titkok sorozatára épül fel, akkor működik igazán,-ha sokan tudnak 
valamit, de igazán senki sem tud mindent. Már Francis Bacon is felfi
gyelt rá -  jórészt Machiavelli hatása alatt - , hogy az igazság elhallgatásá
nak vannak jó, és vannak rossz oldalai. A hozama az, hogy a politikai el
lenfeleket lecsendesíthetjük, jobban megismerhetjük, és meglephetjük. 
Másfelől a hazugságnak ára is van: megmutatkozik félelmünk, Összeza
varhatja és elűzheti azokat, akik bíznak bennünk, ráadásul aláássa saját 
önbizalmunkat és hitünket is.

Vegyünk egy példát. A diplomáciai testületbe kerülés egyik feltétele a 
megbízhatóság, az állampolgári teljes odaadás. A hatalom szolgálata az 
Amerikai Egyesült Államokban megköveteli a „nemzetbiztonsági tiszta
ságot” (security cíearance), de itt is vannak fokozatok. Bizonyos embe
rek nem lehetnek felső vezetők, még akkor sem, ha előzetes nemzetbiz
tonsági megbízhatóságuk igazolódott; ehhez „top security cíearance” 
szükségeltetik. Az USA berepülőpilótáí csak bizonyos rangot elérve ül
hetnek új gépekbe; a CIA és az FBI emberei csak bizonyos megbízható- 
sági próbák után juthatnak magasabb beosztásba. Amióta világ a világ, a 
hatalom sokban függ a titoktartástól, annak fokozataitól. Egy kormány
nak lehetnek titkos programjai, amelyek azonban csak szigorúan meg
szabott dolgokra lehetnének érvényesek. Ezek a követelmények persze 
sokszor nem teljesülnek. Egy kormány köthet titkos szerződéseket, és 
ezek nagyon sokszor túl későn kerülnek napvilágra. A titkos szerződések 
indoklása azonban gyakran szembeötlő logikai bukfenc. Egyfelől “.amint 
azt sokszor hallhatjuk a politikai diskurzusokban ~, a hivatkozási alap az 
„ország érdeke”, vagy az, hogy „nemzetbiztonsági” okok megkívánják a 
titoktartást. Másfelől, ha bizonyos dolgok napvilágra kerülnek", akkor az 
érintettek megpróbálják az egészet úgy tálalni, hogy az elfogadható le
gyen és mentesítse őket a felelősség alól. Nixonnak a karrierjébe került 
a Watergate-botrány; Reagen ugyan nem bukott meg az úgynevezett 
Iran-Contra titkos fegyverüzlet miatt, de egy sor magas rangú katona
tisztjét, valamint William Casay-t, a CIA igazgatóját, meneszteni kény
szerült. Nyilvánvaló, hogy a politikai titkok és a hozzájuk kötődő hazug
ságok, a hatalom játékszerei. Ám egy demokráciában, ha valóban kíépül- 

'  tek a demokratikus intézmények (média, jogfolytonosság stb.), a hazug
ságoknak nagy az ára. Olykor viszont merőben más hatást váltanak ki. 
Olivér North az USA Szenátusa előtt büszkén vállalta: bizonyos doku
mentumokat megsemmisített az Iran-Contra-üggyel kapcsolatban, hogy 
takarja felettesei bűnrészességét. Sokak szemében így lett belőle „Olly 
North”, nemzeti Robin Hood. Dávid Duke, aki tagadta, de később a bi
zonyítékok hatására beismerte, hogy a KKK tagja volt, elegendő voksot
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kapott -  a többnyire munkás és alsóbb-középosztálybeli fehér szavazók
tól -  a Szenátusba való bekerüléshez. Northot lojalitásáért, Duke-ot pe
dig kiállásáért jutalmazta meg a tömeg.

Lényeges dolog tehát, hogy az igazságnak, illetve a hazugságnak lehet
nek pozitív és negatív oldalai egyaránt. Ugyanúgy, mint a titoktartásnak. 
Gondoljuk meg: bizonyosfajta titoktartás nemcsak a politikusok eszkö
ze. Orvosok, papok és ügyvédek vagy akár nagyvállalatok vezetői is fel
esküsznek a titoktartásra. Annyi bizonyos, hogy a politikusoknak is fel 
kell esküdniük. De van-e egyáltalán politikus, aki ezt az esküt komolyan 
is veszi? Bizonyára van. Sőt. Az elméletileg feltételezhető, .hogy a leg
több kezdő politikus szentírásnak tekinti az eskü szövegét. Azonban a 
politika gyakorlása és a politika elmélete, mint tudjuk, két teljesen kü
lönböző dolog. Viszont ha méltányoljuk, hogy a politikusok titoktartóak 
(bizonyos dolgokban), akkor miért háborodnánk fel, amikor kiderül, 
hogy eltitkoltak (más) dolgokat előlünk?

Itt értünk el ahhoz a ponthoz, amikor vitatkoznom kell a szerző kité
telével, miszerint a releváns politikai beszéd homályos vagy burkolt, az 
irreleváns pedig egyértelmű, nyílt. Ez lényegében azt az elképzelést erő
síti, amelyet már régóta ismerünk: „A királynőt megölni nem kell félne
tek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem/’ Ha akarom, 
így olvasom, ha akarom, úgy. Azonban egyetlen demokratikus vezető 
sem engedheti meg magának ezt a luxust, egyetlen egy hadviselésre jo
gosult tábornok sem beszélhet hasonlóan. Gondoljuk meg: „Az atomra
kéta gombját lenyomni nem kell félnetek...”

Nagyon fontos az, amit Szabó a politikai stílus kritériumaként említ: a 
titokzatosság mellett a hazugság. Mind Hobbes, mind pedig a 
szochoanalitikus Ferenczi Sándor úgy tartotta, hogy a hazugság az, ami 
megkülönbözteti az embert az állattól. Tény és való, hogy a hazugság je
len van a mindennapokban, és jelen van a politikában is. A szociológus 
Colin Campbell a „féligazságokat” tartja fontosnak a mindennapokban, 
és meglehet, ennek az elméletnek is lenne keresnivalója a politológiá
ban. Bourdieu-re hivatkozva érvelhetünk azzal, hogy a hazugság valóban 
egyik alapeleme az általános emberi habitusnak. Ha elfogadjuk azt a de
finíciót, hogy a hazugság nem más, mint tudatos félrevezetés, akkor ok
kal állíthatjuk, hogy a politikai diskurzusban ez szembeötlő. Nagyon sok
szor ez a politikai titkok nyitja. Ahány ház, annyi szokás, tartja a köz
mondás. Ezt ebben a relációban úgy fogalmazhatom újra, hogy ahány 
kultúra, annyi fajta hazugság, vagy ahány politikai tett, annyiféle lehető
ség a rászedésre, a hazugságra, Ismeretes, hogy a számliknál (lappok) 
egész „átverési” kultúra van. Ők minden nem közéjük tartozót 
„palimadárnak”, azaz könnyen átejthetőnek, átverhetőnek tekintenek. 
De említhetnénk közelebbi példákat is a székely góbékról, a lókupecek- 
ről stb. Miért ne lenne ez így a profi politikai diskurzusban is?

Gandhi egyike volt azoknak a nagy politikusoknak, akik mindennél 
fontosabbnak tartották a politikai igazságért való küzdelmet (satyag- 
raha): „semmilyen körülmények között ne hazudj, és ne titkolózz”. Vi
szont az is tény -  erre már Francis Bacon felhívta a figyelmet hogy az 
egy igazság megkérdőjelezése a bibliai időkre nyúlik vissza, amikor is az
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evangélium szerint Pilátus elveti az igazságot (Jézus: „Én azért szület
tem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.*. 
Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság?” János 18:37-38). Nyilvánvaló, 
hogy a politikai stílus kétfajta logikán nyugszik. Az egyik retorika, ahogy 
azt Szabó (Arisztotelészt idézve) jól érzékelteti. Tehát elhangzik egy ál
lítás, amellyel másokat kell meggyőzni. Ezzel szemben van azonban 
(hogy megint a klasszikus szerzőnél maradjunk) a dialektika: a meggyő
zés visszautasítása, vagy a meggyőzés alapjául szolgáló tények valótlan
ságának bizonyítása. A politikusok kétszínűségére E G. Bailey közli 
Adlai Stevenson 1954-es választási beszédét, amelyben az amerikai poli
tikus az igazság örök érvényességéről mint a politikusok karakterét meg
határozó jellemzőről szónokolt. 1961-ben, amikor az ENSZ-ben beszélt, 
a Kuba elleni Disznó-öböl akcióról semmit sem tudott. Kérdés persze, 
hogy tényleg nem tudott semmit sem -  akkor nem mondhatott mást, 
mint igazat -, vagy pedig tudott (ma már tudjuk, hogy igenis jól volt ér
tesülve a történtekről), akkor viszont csak hazudhatott. Ezért fontos -  és 
itt térek vissza a politikai diskurzus meghatározására hogy ne csak azt 
vegyük figyelembe, amit az emberek mondnak, leírnak és megvitatnak, 
hanem azt is, ahogyan viselkednek, cselekszenek. A valós politikai dis
kurzusnak magába kell foglalnia mindazt, amit politikai habitusnak ne
vezhetünk, és mindazt, amit a nem-verbális kontextus és a szimbolikus 
viselkedés megmagyaráz.

Ezzel végére is jutottam mondandómnak. Már csak az maradt hátra, 
hogy figyelmeztessem az olvasót: ha elfogadjuk azt, amit Karácsony 
András állít Szabó cikkét elemezve, hogy a tudományos diskurzus az 
igazság, a politikai pedig a hatalom diskurzusa, akkor ebből -  fenti érve
lésem szerint -  az következik, hogy a hatalom diskurzusa nem lehet más, 
mint az igazság diskurzusa.


