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Hannah Arendt

Mit jelent a személyes felelõsség
egy diktatúrában?

ELÕADÁS 1964/65

mébe vett ilyen mondatok miatt, 
nos, ekkor derengeni kezdett, hogy 
e titokzatos hozzászólások többről 
szólnak, mint puszta szenzációról és 
szórakozásról, hogy nem csak „ér-
zelmekről” van szó. Vagyis többről, 
mint tisztességes félreértésekről, 
amelyek gyakran megzavarják a szer-
ző és az olvasók közötti megértést, és 
többről, mint a szokásos torzítások-
ról és hamisításokról, amelyek nem 
is annyira az én könyvemnek szól-
tak, hanem sokkal inkább annak, 
hogy a vita tárgyát alkotó történelmi 
periódus pártatlan és beható vizsgá-
lat tárgyává válik.

A vitát kísérő számos nyilvános és 
privát diszkusszióban szembeszökő 
volt számomra az a tény, hogy egy sor 
olyan szigorúan morális kérdés me-
rült föl, amelyeket a magam részéről 
sohasem tettem föl, és voltak olya-
nok is, amelyeket csak mellékesen 
érintettem. Én tényszerűen tudósí-
tottam a perről; a könyv alcíme, „Tu-
dósítás a gonosz banalitásáról”, a sze-

Remélem, nem veszik tőlem rossz 
néven, ha két személyes megjegyzés-
sel kezdem. A meghívást erre az elő-
adásra annak a sokszor vad vitának 
köszönhetem, amelyet az Eichmann-
perről írott könyvem kiváltott. Egé-
szen tudatosan mondom azt, hogy 
„kiváltott”, és nem „okozott”, mert 
– és erre már korábban is utaltam 
– a vita nagy része egy olyan könyv-
ről szólt, amelyet sohasem írtak meg. 
Kezdetben az egészet egy híres oszt-
rák bonmot-val akartam letudni: 
semmi sem olyan szórakoztató, mint 
vitatkozni egy olyan könyvről, ame-
lyet senki sem olvasott. De amikor 
mindez szinte vég nélkül folytató-
dott, és egyre több hangot lehetett 
hallani, amely nemcsak támadott 
azért, amit soha nem is mondtam, 
hanem éppen ellenkezőleg, a védel-
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memben olyan nyilvánvalóan egybe-
esett az eset tényeivel, hogy minden 
további magyarázatot faktikusan 
fölöslegesnek tartottam. Miközben 
tudtam, hogy az ezekből a jelensé-
gekből levezetett elmélet ellentétes a 
gonosz karakteréről és az emberi kö-
zönségességről kialakított tradicio-
nális elképzelésekkel. (Szerencsére a 
mai előadásom címe a fi gyelmünket 
egy másik irányba tereli.)

Habár – eltekintve az epilógustól, 
amelyben inkább jogi és morális kér-
déseket tárgyalok, és eltekintve né-
hány alkalmi megjegyzéstől, amelyek 
nem annyira politikai, mint inkább 
morális természetűek – szigorúan a 
tényekhez tartottam magam (miköz-
ben a nem egészen tisztességes dispu-
ta néhány képviselője még magukat 
a tényeket is megpróbálta elvitatni), 
a legtöbb jóhiszemű vitatkozó rög-
tön elméleti kérdéseknél kötött ki, 
olyan általános morálfi lozófi ai kér-
déseknél, amelyekről azt feltételezik, 
hogy nemcsak az olvasóknál, hanem 
mindenkinél (aki akár csak távolról 
is foglalkozik ezekkel a dolgokkal) 
a legelső helyen állnak. Némileg el-
borzadtam, amikor hallottam, hogy 
egyesek ilyeneket mondtak: „Most 
már tudjuk, hogy mindegyikünk-
ben egy Eichmann rejlik”; vagy: „A 
modern élet sajátossága, hogy mind-
annyian fogaskerekek lettünk egy 
gépezetben”; vagy: „Az áldozatok 

mindig csúnyák, és nem véletlen, 
hogy Eichmann »itt jobb színben tű-
nik fel […], mint az áldozatai«” – ez 
az érv jól mutatja, hogy számos do-
log elhangzott, aminek az égvilágon 
semmi köze sincs ahhoz, amit valaha 
is mondtam vagy írtam. És jól mutat-
ja azt is, hogy milyen mértékben hi-
szik azt az emberek valójában, hogy 
jobb (szebb?) jogtalanságot elkövet-
ni, mint elszenvedni, még akkor is, 
ha ettől a meggyőződéstől szenved-
ni fognak. Vagy egy kicsit magasabb 
szinten: „A szenvedésen keresztül a 
zsidók elviselhetetlenek lettek, és ezt 
a háborút a nácik nyerték meg” – ami 
elsiklik valami teljesen kézenfekvő 
fölött, nevezetesen afölött, hogy ha 
ez igaz lenne, akkor húsz év múltán 
már senki sem törődne ezekkel a 
dolgokkal. Vagy: „Ha a modernség 
legtragikusabb eseménye hatmillió 
európai zsidó meggyilkolása volt, 
akkor az Eichmann-per Jeruzsálem-
ben az utóbbi tíz év legérdekesebb 
és legmegindítóbb műalkotása” – ha 
ez vagy bármelyik másik per nevez-
hető „műalkotásnak”, akkor én csak 
azt szeretném tudni, hogy mi Picasso 
egy festménye, vagy Faulkner egy re-
génye. Vagy: „A gonosz banalitását 
»mint elméletet nehéz cáfolni«, mert 
mindenre »plauzibilis« magyaráza-
ta van” – én egy olyan tényre utal-
tam, amit sokkolónak éreztem, mert 
ellentmond a gonoszról szóló elmé-
leteinknek, és így lehetőség szerint 
igaz, és nem plauzibilis.
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És közben magától értetődő mó-
don abból indultam ki, hogy még 
mindig mindannyian igazat adunk 
Szókratésznek, aki azt mondta: jobb 
a jogtalanságot elszenvedni, mint 
elkövetni. De ez a feltételezés hibás-
nak bizonyult. Sokan meg vannak 
győződve arról, hogy képtelenség 
ellenállni mindenféle kísértésnek, 
és ha tényleg kemény következ-
mények adottak, semelyikünkben 
sem szabad megbízni; a kísértés és a 
kényszer ugyanis nagyjából ugyan-
az. Mary McCarthy mutatott rá el-
sőként erre a hamis következtetés-
re: „Ha valaki lőfegyvert szegez rád, 
és ezt mondja: öld meg a barátodat, 
vagy én öllek meg téged, akkor ez 
egy kísértés, és nem más”. És ha a sa-
ját életünk forog kockán, a kísértés 
talán jogilag fölmentheti a bűncse-
lekményt – de ez mégsem tekinthető 
morális igazolásnak. Ebben az össze-
függésben utólag eszembe jutott egy 
eset, amely néhány évvel ezelőtt egy 
televíziós kvíz-műsorhoz kapcsolód-
va játszódott le. Hans Morgen thau 
a New York Times Magazine-ban egé-
szen magától értetődően azt írta, 
hogy helytelen másvalakit a mam-
mon kedvéért becsapni, duplán 
helytelen intellektuális vagy szellemi 
ügyekben becsapni, és háromszoro-
san helytelen, ha egy egyetemi okta-
tó csap be bárkit is. A reakciók erre 
döntően negatívak voltak: egy ilyen 
ítélet összeegyeztethetetlen a keresz-
tény felebaráti szeretettel, mert csak 

a szentek tudnának ellenállni a sok 
pénz kísértésének.

Végül – és bizonyos értelemben 
ez volt a legmeglepőbb, mert még-
iscsak egy bírósági eljárással akadt 
dolgunk, amelynek eredménye ál-
talában egy ítéletben ölt testet – azt 
vetették a szememre, hogy már az 
ítéletalkotás is hamis; senki sem ítél-
het, aki nem volt résztvevő. Ez volt 
egyébként Eichmann érve is a jeru-
zsálemi bíróság ítéletével szemben, 
amely azt állította, hogy voltak alter-
natívák, és hogy Eichmann kivon-
hatta volna magát a maga gyilkos kö-
telességei alól. Eichmann azonban 
ragaszkodott ahhoz, hogy ezek csak 
háború utáni legendák, olyan néze-
tek, amelyeket utólag alkottak meg, 
és olyan emberek képviseltek, akik 
nem tudták vagy elfelejtették, hogy 
milyen is volt a helyzet akkoriban.

Az a vita, hogy egyáltalán lehetsé-
ges-e és jogilag megengedett-e ítéle-
tet alkotni, számos okból kifolyólag 
érinti a legfontosabb morális kérdést 
is. Itt tulajdonképpen két dologról 
van szó. Először is hogyan tudom 
megkülönböztetni a jogot a jogta-
lanságtól, ha a többség vagy az egész 
környezetem a kérdést már el is dön-
tötte? Ki vagyok én, hogy ítéljek? És 
másodszor, milyen mértékben (ha 
egyáltalán) vagyok képes megítélni 
olyan múltbeli eseményeket és tör-
ténéseket, amelyeknél nem voltam 
jelen? Ami az utóbbit illeti, kézen-
fekvő, hogy sem a történetírás, sem a 
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bírói eljárások nem lennének lehet-
ségesek, ha ettől a képességtől meg-
fosztanánk magunkat. Sőt még egy 
lépéssel továbbmehetünk, és meg-
állapítható, hogy a legtöbb esetben, 
amikor az ítélőképességünket hasz-
náljuk, utólag ítélünk, és ez érvé-
nyes a történetíróra ugyanúgy, mint 
arra a bíróra, aki jó okkal ugyanúgy 
bizalmatlan a szemtanúk beszámo-
lóival, mint az egykori jelenlévők 
ítéleteivel szemben. És mivel végül a 
kérdés (hogy szabad-e ítélnie annak, 
aki nem volt jelen) magában foglalja 
az elbizakodottság szemrehányását, 
szeretném hozzáfűzni: ki állította azt 
valaha is, hogy amennyiben elítélek 
egy jogtalanságot, azt feltételezem, 
hogy engem valami megóvott volna 
attól, hogy ezt magam is elkövessem? 
Még a bíró is, aki elítél valakit gyil-
kosság miatt, utána csak ezt mond-
hatja: „And there, but for the grace 
of God, go I!”

Ez az egész első pillantásra úgy néz 
ki, mint egy kiagyalt értelmetlenség, 
de ha sok ember – köztük intelligen-
sek is – felismerhető manipuláció 
nélkül valami értelmetlenséget kez-
denek el csinálni, akkor általában 
többről van szó, mint puszta értel-
metlenségről. Társadalmunkban van 
egy széleskörűen elterjedt félelem az 
ítélethozataltól, aminek semmi köze 
nincs ahhoz a mondáshoz, hogy „ne 
ítéljetek, hogy ne ítéltessetek”; s ha 
ez a félelem azt véli jelenteni, hogy 
„senki ne vesse az első követ”, akkor 

elvéti a dolgot. Mert az ítéléstől való 
vonakodásunk mögött ott leselke-
dik az a gyanú, hogy tulajdonképpen 
senki nem cselekszik szabadon, és 
ezzel együtt fölmerül az a kétely, 
hogy egyáltalán valaki szabad le-
het-e a maga tetteiben, vagy leg-
alábbis képviselni tudná-e a maga 
tetteit? Mindenki, aki akárcsak mel-
lékesen, morális kérdéseket vet föl, 
azonnal szembesül az önbizalom és a 
büszkeség ijesztő hiányával, és a „ki 
vagyok én, hogy ítélni merjek?” ál-
szerénységével, ami azt akarja mon-
dani: mi mindannyian egyenlők va-
gyunk, egyformán rosszak vagyunk, 
és azok, akik megpróbálnak legalább 
részben tisztességesnek maradni, 
vagy legalábbis ennek a látszatát kel-
tik, vagy szentek, vagy képmutatók 
lesznek. És mindketten békén hagy-
hatnának minket. Ezért mindig ak-
kor jelentkezik hatalmas fölháboro-
dás, ha valaki egy meghatározott 
személyhez kötődve egy teljesen sa-
játlagos bűnt állapít meg, ahelyett 
hogy a bűnt bizonyos történelmi fel-
tételekben vagy mozgásmechaniz-
musokban keresné. Röviden: egy 
olyan titokzatos szükségszerűség-
ben, amely az emberek háta mögött 
játszódik le, és mindazt, amit az em-
berek tesznek, egy mélyebb jelentés-
sel ruházza föl. Amíg Hitler tettei-
nek gyökereit Platónnál, Joachim 
Fiorénál, Hegelnél vagy Nietzsché-
nél keressük, vagy Hitler tetteit a 
modern tudományokra, a technoló-
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giára, a nihilizmusra vagy a francia 
forradalomra stb. vezetjük vissza, 
addig minden rendben van. Ám 
amint Hitlert tömeggyilkosnak ne-
vezzük és elismerjük, hogy politikai-
lag rendkívül tehetséges tömeggyil-
kos volt, s hogy tudatában vagyunk 
annak is, miszerint a Harmadik Bi-
rodalom minden jelenségét nem le-
het visszavezetni Hitlerre, és arra a 
képességére, hogy befolyásolni tud-
ta az embereket, nos, ekkor rögtön 
egyetértés keletkezik, hogy az eff éle 
ítélet a személyiségéről vulgáris és dif-
ferenciálatlan, és a történeti vizsgáló-
dásban nem szabad ezzel beérnünk.

Ugyanígy tiltakozó hangok jelen-
tek meg – hogy egy másik példával 
szolgáljak önöknek egy kortárs vi-
tából – Rolf Hochhuth A helytartó 
című drámájával szemben is, amely-
ben a szerző XII. Pius pápa ellen indí-
tott támadást, amiért az hallgatott a 
zsidók keleten történő legyilkolása-
kor. Nemcsak a katolikus klérusból 
záporoztak a fölháborodott tiltako-
zások, ami éppenséggel még érthető 
is, hanem a vérbeli politikacsinálók 
oldaláról is csak úgy záporoztak a 
hazugságok. Hochhuth, mondták, 
főbűnösként a pápát vádolja, hogy 
Hitlert és a német népet fölmentse 
– ami egyszerűen nem igaz. És ehhez 
jött még az, a mi összefüggésünkben 
fontos szemrehányás, hogy termé-
szetesen „felületes” dolog a pápa 
ellen panaszt emelni, miközben az 
egész kereszténység ott ülhet a vád-

lottak padján. Vagy még inkább 
kiélezve: „Persze vannak alapjai az 
ilyen súlyos hibáztatásoknak, de vá-
dat az egész emberi nem ellen kell 
emelnünk”.1 Az a gondolat, amelyet 
ebben az összefüggésben szeretnék 
előadni, túlmegy a kollektív bűn ál-
talánosan ismert, de mégis csalóka 
képzetén. Ez egyébként olyan foga-
lom, amit először a német népre, és 
ennek kollektív múltjára alkalmaz-
tak, egy olyan képzet kedvéért per-
sze, amely a gyakorlatban nagyon 
hatékonyan tudta tisztára mosdatni 
mindazokat, akik valóban csináltak 
valamit. Ahol mindenki bűnös, ott 
tulajdonképpen senki sem bűnös. 
Csak a kereszténységet vagy az em-
beri nemet kell a németeknek fenn-
tartott helyre tenni, hogy lássuk, 
milyen abszurd is ez a fogalom, mert 
akkor már a németek sem bűnösök, 
már senkit sem tudunk megnevez-
ni, hanem már csak egy fogalmunk 
van.

E meggondolások mellett még arra 
szeretnék rámutatni, hogy nagyon 
mélyen kell lakoznia az ítéletalkotás-
ra, a nevek említésére, a felelősség 
kijelölésére vonatkozó félelemnek 
(különösen, ha sajnálatos módon 
olyan emberekről van szó, akiknek 
hatalom van a kezükben, és magas 
pozíciókban vannak, teljesen füg-
getlenül attól, hogy élnek-e még 
vagy sem), ha ilyen kétségbeesett 
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intellektuális manőverekkel kell se-
gítenünk magunkon. Nem nyilván-
való-e, hogy a kereszténység több 
pápát is elegánsan túlélt, akik sokkal 
rosszabbak voltak, mint XII. Pius, 
mégpedig éppen azért, mert sohasem 
emeltek vádat az egész keresztény-
ség ellen? És mit mondjunk azok-
ról, akik szívesebben föláldoznák az 
egész emberiséget, hogy egy magas 
rangú személyiséget megmentsenek, 
miközben ezt a személyiséget nem 
egy bűncselekménnyel, hanem csak 
egy bevallottan nehéz mulasztással 
vádolják?

Az jó és helyes, hogy nincs olyan 
törvény, amely a mulasztási bűnöket 
is büntethetővé tenné, és hogy nincs 
olyan emberi ítélőszék, amely arra 
lenne hivatott, hogy erről ítélkezzen. 
De legalább ennyire üdvözölhető az 
a körülmény is, hogy a társadalom-
ban még mindig van egy olyan intéz-
mény, amely előtt szinte lehetetlen 
kivonnunk magunkat a személyes 
felelősség kérdései alól, egy olyan 
intézmény, amely előtt minden ál-
talános és absztrakt igazolás – a kor-
szellemtől az Ödipusz-komplexu-
sig – összeomlik, amely előtt nem a 
rendszereket, a tendenciákat és az 
eredendő bűnt ítélik meg, hanem 
hús-vér embereket, mint amilyen te 
és én vagyunk, embereket, akiknek 
a tettei emberi tettek, és mégis a bí-
róság előtt állnak, mert olyan törvé-
nyek ellen vétettek, amelyek fenn-
tartását az emberi társadalmunk 

integritása szempontjából nélkülöz-
hetetlennek tekintjük. A jogi és a 
morális kérdések semmiképpen sem 
ugyanazok, de bizonyos értelemben 
mégis hasonlítanak egymásra, mert 
mindkettő feltételezi az ítélőerőt. 
Egyetlen bírósági tudósító – aki tud-
ja, hogy mit tesz – sem tudja kivonni 
magát e kérdések alól. Hogyan tud-
nánk, függetlenül a törvény ismere-
tétől, megkülönböztetni a jogot és a 
jogtalanságot? És hogyan tudnánk 
ítélni, anélkül, hogy ugyanabban a 
szituációban lennénk?

És most rátérek a második szemé-
lyes megjegyzésemre. Az, hogy fel-
háborodást váltott ki, hogy „ítél-
keztem”, véleményem szerint azt 
bizonyítja, hogy milyen kellemetlen 
a legtöbbünknek morális kérdése-
ket egyáltalán feltenni, s ezzel én is 
hasonlóan vagyok. Intellektuális 
neveltetésem olyan atmoszférában 
játszódott le, ahol a morális kérdé-
seknek senki sem tulajdonított kü-
lönösebb jelentőséget. A következő 
feltevés alapján neveltek minket: a 
moralitás magától értetődik. Még jól 
emlékszem arra, hogy fi atalon mit 
gondoltam a morális derekasságról, 
amit általában karakternek is ne-
veznek. Ezen erények hangoztatását 
fi liszterszerűnek tartottam, mivel 
– mindenki máshoz hasonlóan – úgy 
gondoltam, hogy ezek magától érte-
tődőek, és ezért nincs is különösebb 
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jelentőségük; de semmiképpen sem 
olyan döntő tulajdonságok, amelyek 
valamely személy megítélésében 
szerepet játszhatnának. Néha-néha 
mi is beleütköztünk morális gyen-
geségekbe, az állhatatosság vagy a 
lojalitás hiányába, vagy abba, hogy 
nyomás alatt az emberek szinte au-
tomatikusan készek engedni, főleg 
akkor, ha ez a nyilvános vélekedés-
ből indul ki. E jelenség egyébként ti-
pikusan jellemző bizonyos társadal-
mak művelt rétegeire; de arra még 
álmunkban sem gondoltunk, hogy 
ezek a dolgok mennyire komolyak, 
és arra már végképp nem, hogy hová 
vezethetnek. Keveset tudtunk e je-
lenségek lényegéről, és azt hiszem, 
nem is nagyon érdekelt bennünket. 
De bőven volt alkalmunk a tanulás-
ra. A generációm és a hozzám hason-
ló származásúak számára a tananyag 
1933-ban kezdődött, és akkor ért vé-
get, amikor nemcsak a német zsidók, 
hanem már az egész világ tudomást 
szerzett azokról a szörnyűségekről, 
amelyeket korábban senki sem tar-
tott volna lehetségesnek. Amit azóta 
tanultunk – és ez semmiképpen sem 
lényegtelen –, az annak a tudásnak a 
kitágítása és kiegészítése, amit ebben 
a tizenkét évben sajátítottunk el.

Közülünk sok embernek szüksége 
volt az utolsó húsz évre ahhoz, hogy 
valamiként zöldágra vergődjön azzal 
kapcsolatban, ami történt; és nem 
is az 1933-as eseményekre gondolok, 
hanem inkább a 41-es, 42-es és 43-as 

eseményekre, egészen a keserű végig. 
És most nem is a személyes gyászra 
és a személyes csapásra gondolok, 
hanem csak arra a riadtságra, amely-
lyel – mint ahogy manapság látjuk 
– egyetlen érintett fél sem tud meg-
békülni. A németek erre az egészre 
kitalálták a „fel nem dolgozott múlt” 
messzemenően problematikus fo-
galmát; úgy tűnik, hogy a német 
múlt a civilizált világ nagy része szá-
mára még mindig feldolgozásra vár. 
Akkoriban nekem úgy tűnt – és eb-
ben nem voltam egyedül –, hogy a 
szörnyűség a maga meztelen monst-
ruozitásában minden kategóriát föl-
robbant, és félretolja a jogalkotás 
minden mércéjét. Volt valami, amit 
az emberek sem megfelelően büntet-
ni, sem megbocsájtani nem tudtak. 
Ebben a nyelv nélküli megrökönyö-
désben – attól tartok – mindannyian 
elfelejtettük a korábbi korok morális 
tanításait, s ezeket ma újra föl kelle-
ne frissítenünk, mind a tárgyalóter-
mekben, mind azokon kívül.

Ahhoz, hogy meg tudjuk magya-
rázni azt a különbséget, amely a nyelv 
nélküli megrökönyödés (ennek ré-
vén az ember semmit sem tanul) és a 
semmiképpen sem horribilis, de na-
gyon gyakran visszataszító tapaszta-
latok (ekkor az emberek olyan visel-
kedéséről van szó, amelyet normális 
mércével lehet mérni) között hú-
zódik, először egy olyan tényre sze-
retnék hivatkozni, amelyik egészen 
nyilvánvaló, de amelyre csak nagyon 
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ritkán gondolnak. A korábbi, nem-
elméleti morális neveltetésünkben 
az igazi gonosztevők viselkedése, 
akiktől minden normális ember 
amúgy is a legrosszabbat várja, egy-
általán nem szerepelt. Ennélfogva 
– tekintve az SS bestiális viselkedé-
sét a koncentrációs táborokban és 
a titkosrendőrség kínzókamráiban 
– ugyan fölháborodtunk, de a mo-
rálfelfogásunk nem rázkódott meg. 
És az tényleg nagyon különös lett 
volna, ha morálisan fölháborodunk 
a náci nagyságok beszédein, miköz-
ben nézeteik már évek óta ismertek 
voltak. Az új rezsim akkoriban csak 
a letartóztatások komplexitása miatt 
volt problematikus, és ezen belül a 
kriminalitásnak a nyilvánosság szfé-
rájába való benyomulása miatt. Azt 
gondolom, hogy még a kíméletlen 
terror következményeire is föl vol-
tunk készülve, és talán azt is tudtuk, 
hogy egy ilyen fajta szorongás a leg-
több emberből gyávát csinál. Mind-
ez tehát szörnyű volt és veszélyes, de 
nem vetett fel morális problémákat. 
A morál kérdése csak a gleichschal-
tolás jelenségével együtt merült fel, 
nem annyira a szorongásból táplál-
kozó képmutatás miatt, hanem in-
kább azon nagyon korán megjelenő 
törekvés miatt, hogy csak nem lekés-
ni most a történelem vonatát. Emiatt 
sokszor egy éjszaka alatt lejátszódtak 
a lelkületváltások, amelyek a közéle-
ti személyek nagy többségét az ösz-
szes rétegen és hivatáson át elérték; 

és eközben egész életen keresztül 
tartó barátságok hihetetlen köny-
nyedséggel bomlottak fel és szakad-
tak meg. Röviden szólva, ami megza-
vart minket, az nem az ellenségeink, 
hanem a barátaink viselkedése volt, 
még akkor is, ha nem tehettek arról, 
ami történt. Nem, nem ők voltak a 
felelősök a nácikért, de a nácik si-
kerei olyan nagy hatást gyakoroltak 
rájuk, hogy képtelenek voltak a saját 
ítéletüket szembeszegezni a – miként 
a helyzetet látták – történelem ítélet-
hirdetésével. E nélkül a szinte teljes 
összeomlás nélkül, nem annyira a 
személyes felelősség, mint inkább a 
személyes ítélőképesség összeomlása 
nélkül, amely a nemzetiszocializmus 
kezdeti időszakában játszódott le, 
egyszerűen nem lehet megérteni azt, 
ami később bekövetkezett. Igaz, hogy 
az említettek közül nagyon sokan 
gyorsan kijózanodtak, és az is közis-
mert, hogy az 1944. július 20-i, Hitler 
elleni merénylet elkövetői – akik az 
életükkel fi zettek ezért – valamikor 
mindannyian összefonódtak a rend-
szerrel. Nekem azonban még min-
dig az a véleményem, hogy a német 
társadalomnak ez a korai morális 
dezintegrációja, amely egy kívülálló 
számára alig volt fölismerhető, a to-
tális összeomlás generálpróbája volt, 
ami aztán ezt a társadalmat a hábo-
rús évek alatt utol is érte.

Nem azért mesélem el önöknek 
ezeket a személyes részleteket, hogy 
magamra vonjam a nagyképűség 
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vádját, amely elmegy a dolog lénye-
ge mellett, hanem amiatt az én ese-
temben is jogos kétely miatt, hogy 
azok az emberek (mint én is), akik 
kevésbé vannak fölkészülve morá-
lis kérdések fölvetésére, képesek-e 
szembenézni ezekkel. Mindent telje-
sen újra kellett tanulnunk, bizonyos 
értelemben természeti állapotban 
voltunk, vagyis nem voltak kate-
góriáink és általános szabályaink, 
amelyek alá a saját tapasztalatainkat 
besorolhattuk volna. Ám ha most 
vetünk egy pillantást a másik oldal-
ra is, úgy ott csupa olyan embert ta-
lálunk, akik morális kérdésekben 
ugyan nagyon képzettek voltak, és 
ez fontos is volt a számukra, ugyan-
akkor nemcsak hogy képtelenek 
voltak bármit is tanulni, hanem a le-
hető legkönnyebben engedtek a kí-
sértésnek: a tradicionális fogalmak 
és mércék alkalmazásával (ugyanúgy 
a cselekvéskor, mint utólag) a lehe-
tő legmeggyőzőbben bizonyították, 
hogy ezek az értékmércék használ-
hatatlanok lettek, hogy voltaképpen 
csak nagyon kevéssé (erre még sze-
retnék visszatérni) alkalmazhatóak 
olyan szituációkban, amelyek aztán 
ténylegesen fölléptek. Minél többet 
foglalkozik az ember ezekkel a dol-
gokkal, annál világosabb lesz – vé-
leményem szerint –, hogy itt tényleg 
egy csiki-csuki helyzetben vagyunk.

Itt szeretnék egy példát felhozni a 
meglehetősen szövevényes helyzetre: 
nézzük a jogszerű büntetés kérdését. 

Egy bűncselekmény büntetését ál-
talában a következő érvek egyikével 
igazolják: a társadalom szükségleté-
vel, hogy megvédje magát a bűncse-
lekményekkel szemben; a bűnöző jó 
útra térítésével; a fi gyelmeztető pél-
dával, amelynek el kellene riasztania 
a potenciális bűnözőket; és végül a 
kiegyenlítő igazságosság gondolatá-
val. Ha egy pillanatra utánagondol-
nak, önök is be fogják látni, hogy e 
megokolások közül egyik sem találó, 
ha a háborús bűnösökről van szó. 
Ezek az emberek nem voltak közön-
séges bűnözők, és közülük egyikük 
sem követne el a jövőben újabb bűn-
cselekményeket; a társadalomnak 
ezért nem kellene védekeznie velük 
szemben. Az, hogy börtönbüntetés-
sel jó útra téríthetők, még kevésbé 
valószínű, mint a közönséges bűnö-
zők esetében; és ami azt a lehetősé-
get illeti, hogy az ilyen bűnözőket a 
jövőben elijesszük, úgy itt sincs egy 
leheletnyi remény sem, ha azokra a 
rendkívüli körülményekre gondo-
lunk, amelyek közepette ezeket a 
bűncselekményeket elkövethették. 
És még a megtorlás fogalma is – az 
egyetlen nem haszonra irányuló ar-
gumentum a jogszerű büntetés mel-
lett, ami ezért nincs is összhangban 
a jelenlegi jogi gondolkodással –, te-
kintettel a bűn méretére, aligha len-
ne alkalmazható. De még ha egyik 
büntetés-megalapozás (amelyekre 
általában hivatkozni szoktunk) sem 
érvényes itt, az igazságérzékünk 
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mégis elviselhetetlennek tartaná, 
ha lemondanánk a büntetésről, és 
azoknak, akik több ezer, több száz-
ezer vagy több millió embert öltek 
meg, nem esne bántódásuk. Ha itt 
egyszerűen a bosszúállás követelé-
séről lenne szó, akkor ez hallatlan 
lenne; eltekintve most attól, hogy a 
törvényt és a büntetést végső soron 
azért alkották meg, hogy a bosszú 
végtelen ördögi körét áttörjék. Itt 
tartunk most: ítélünk és olyan bün-
tetést követelünk, amely egybeesik 
az igazságérzékünkkel, miközben 
ugyanez az érzék azt közli velünk, 
hogy minden korábbi elképzelésünk 
a büntetésről, valamint ennek alátá-
masztásáról, összedőlt.

Most visszatérek a saját meggon-
dolásaimhoz: kik alkalmasak az 
ilyen kérdések megvitatására? Azok, 
akik szilárd értékekkel és normák-
kal rendelkeznek, amelyek azonban 
nem illeszkednek a tapasztalathoz, 
vagy azok, akik semmi másra, csak 
a saját tapasztalataikra támaszkod-
nak, amelyeket azonban egyetlen át-
hagyományozott eszmével sem lehet 
megragadni? Hogyan gondolkod-
junk, és – ami most még sokkal fon-
tosabb   – hogyan ítéljünk, ha nem 
állnak rendelkezésünkre előzetesen 
adott normák és általános mércék, 
amelyek alá az egyes eseteket és ese-
ményeket majd be lehet sorolni? 
Vagy másképp fogalmazva: mi tör-

ténik az emberi ítélőerővel, ha olyan 
eseményekbe ütközik, amelyek min-
den megszokott érték összeomlását 
feltételezik; tehát ha olyan esemé-
nyekbe ütközünk, amelyeket az álta-
lános szabályok bizonyos mértékben 
nem látnak előre – még csak a szabály 
alóli kivételként sem? Ahhoz, hogy 
érvényes választ kapjunk erre a kér-
désre, először is föl kellene tárnunk 
az emberi ítélőerő még mindig titok-
zatos lényegét – ennek lehetőségeit 
és határait. Mert ez csak akkor lehet-
séges, ha feltételezzük, hogy az em-
ber rendelkezik olyan képességgel, 
amely lehetővé teszi számára, hogy 
racionálisan ítéljen, és ettől még az 
érzelmei vagy az önös érdekei sem 
tudják eltéríteni; olyan képességgel 
tehát, amely spontán módon nyilat-
kozik meg, vagyis nincs értékekhez 
és szabályokhoz kötve, hanem éppen 
ellenkezőleg, az ítélőerőn keresztül 
megteremti a saját maga princípiu-
mait. Egyedül e feltevés alapján van 
némi reményünk arra, hogy szilárd 
bázisra találjunk, ha van annyi bátor-
ságunk, hogy ezen a nagyon bizony-
talan morális talajon mozogjunk.

Nagy szerencsémre a mai este té-
mája nem követeli meg tőlem, hogy 
kifejtsem az ítélőerő fi lozófi áját. 
Azonban ha a morál és alapjainak 
problémáját óhajtjuk akár csak na-
gyon is korlátozottan megközelíteni, 
akkor szükségünk lesz egy általános 
kérdés tisztázására, valamint né-
hány megkülönböztetés bevezetésé-
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re, amelyek – attól tartok – nem ál-
talánosan elfogadottak. Az általános 
kérdés a cím első részére vonatkozik 
– a személyes felelősségre.

A személyes felelősséget meg kell 
különböztetni a politikai felelős-
ségtől. Minden kormányzat átveszi 
a felelősséget az elődjei tetteiért és 
mulasztásaiért, és minden nemzet 
átveszi a felelősséget a múlt tetteiért 
és mulasztásaiért. Amikor Napóleon 
a forradalom után megragadta a ha-
talmat, és ezt mondta: „Én magamra 
fogom vállalni a felelősséget mind-
azért, amit Franciaország Szent La-
jostól a Közjóléti Bizottságáig tett” 
– akkor csak egy kicsit kiélezetten 
mondta ki minden politikai élet 
egyik alaptényét. És ami a nemze-
tet illeti, az ő esetében nyilvánvaló, 
hogy minden generáció, ameny-
nyiben beleszületett egy történelmi 
kontinuumba, ugyanúgy hordozza 
az apák bűneit, mint ahogy az elő-
dök tettei áldásként is szállnak rá. 
Aki politikai felelősséget vállal ma-
gára, egy idő után eljut arra a pontra, 
amelyen ezt kell mondania:

Kizökkent az idő; – ó, kárhozat!
Hogy én születtem helyretolni azt.2

Az idő helyretolása a világ megújí-
tását jelenti, és ezt azért tudjuk meg-
tenni, mert mindannyian valamikor 
új jövevényekként érkeztünk egy 
olyan világba, amely már előttünk 
is létezett, és utánunk is létezni fog, 

miután már elmentünk, és amely-
nek terhét az utódainknak fogjuk 
átadni. De én most nem a felelős-
ségnek ezzel a formájával szeretnék 
foglalkozni. Pontosabban tekintve 
nem személyes, hanem metaforikus 
értelme van annak, ha azt mondjuk, 
hogy bűnösnek érezzük magunkat az 
apáink, a népünk vagy az emberiség 
bűnei miatt, röviden olyan bűnök 
miatt, amelyeket nem mi követtünk 
el. Morális szempontból ugyanolyan 
hamis bűnösnek tekinteni magun-
kat anélkül, hogy egy bizonyos dol-
got megtettünk volna, mint bűnte-
lennek érezni magunkat akkor, ha 
valamit valóban megtettünk. Én azt 
mindig is a morális megzavarodás 
jelének tartottam, ha a háború utá-
ni Németországban mindazok, akik 
teljesen mentesek voltak a bűntől, 
egymás és a világ előtt állandóan azt 
bizonygatták, hogy mennyire bű-
nösnek érzik magukat; miközben a 
valóságos bűnösök közül csak kevés 
volt képes arra, hogy a megbánásnak 
akár csak a legkisebb jelét is tanúsít-
sa. Nemrég hallottuk a náci büntet-
tek elévüléséről folyó németországi 
vitában, méghozzá az igazságügyi 
miniszter szájából, hogy azért nem 
szabad meghosszabbítani az elévülés 
idejét, mert ha továbbra is azok után 
nyomozunk, akiket Németországban 
a „köztünk élő gyilkosoknak” nevez-
nek, akkor ez, azok között, akik nem 
gyilkosok, morális önelégültséget 
fog kiváltani.3 Ebből azonnal láthat-
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juk, hogy milyen veszélyessé válhat 
az ilyen morális megzavarodás. Ez az 
érv azonban nem új. Néhány évvel 
ezelőtt az Eichmannon végrehajtott 
halálos ítélet is ellenvetéseket vál-
tott ki: ennek végrehajtása után az 
átlagnémetek lelkiismerete megnyu-
godhat, és „bűnhődésként is szol-
gálhat a sok német fi atal által érzett 
bűnért” (Martin Buber). Nos, ha Né-
metországban fi atal férfi ak és nők, 
akik túl fi atalok ahhoz, hogy bármit 
is elkövethettek volna, bűnösnek 
érzik magukat, akkor vagy nincs 
igazuk, megzavarodtak, vagy egy in-
tellektuális játékot űznek. Tudjuk, 
hogy kollektív bűn vagy kollektív 
bűntelenség nem létezik; a bűn-fo-
galomnak csak akkor van értelme, 
ha individuumokra vonatkozik.

A legutóbbi időben, az Eichmann-
per kapcsán még ezek a látszólag 
egyszerű dolgok is összezavarodtak, 
méghozzá annak köszönhetően, 
amit a „gépezetben lévő fogaskere-
kek” elméletének nevezek. Aki leír 
egy politikai rendszert, azt hogy mi-
ként működik, hogy milyen viszo-
nyok állnak fenn a különböző állami 
szervek között, vagy hogyan dolgoz-
nak a hatalmas bürokratikus appará-
tusok, annak szükségképpen mind-
azokról a személyekről is beszélnie 
kell, akiket a rendszer funkcioná-
riusként használ, tehát azokról a kis 
kerekekről és csavarokról, amelyek 
nélkül semmiféle igazgatást sem le-
hetne fönntartani. Minden ilyen kis 

csavar, tehát minden személy helyet-
tesíthető, anélkül, hogy a rendszer 
maga megváltozna: ez az előfeltevés 
minden bürokratikus rendszernek, 
az egész közszolgálatnak, és tulaj-
donképpen minden igazgatási gépe-
zetnek az alapjául szolgál. Így látja a 
politikatudomány, és ennek vonat-
koztatási rendszerében beszélünk jó 
és rossz rendszerekről, és eközben 
a szabadságot, vagy a boldogságot 
vagy a polgárok politikai részvételét 
tekintjük mércének. Azok személyes 
felelősségére vonatkozó kérdés, akik 
az egészet működésben tartják, álta-
lában csak periférikusan merül föl. 
Itt valóban helytálló, amit a háború 
utáni perbefogottak a maguk ment-
ségére elmondtak: „ha nem tettem 
volna meg, akkor valaki más csinálta 
volna meg”. Mert minden diktatúrá-
ban, különösen minden totalitárius 
diktatúrában, a döntéshozók száma, 
akik száma a normális kormányza-
ti formában is viszonylag alacsony, 
egyetlenegyre redukálódik, akivel 
szemben minden intézmény és tes-
tület – amelynek az lenne a felada-
ta, hogy a végrehajtási döntéseket 
kontrollálja vagy ratifi kálja – már 
meg van szüntetve. A Harmadik 
Birodalomban mindenesetre csak 
egyetlen ember volt, aki döntéseket 
hozhatott, és ezt meg is tette, és ezért 
politikailag teljes felelősség terheli 
– és ez Hitler volt. Hitler egyszer ön-
magát egészen korrektül és minden-
féle őrültség nélkül Németország 
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egyetlen pótolhatatlan emberének 
nevezte. Mindenki más, egészen 
fönttől egészen lentig, akinek bármi 
köze volt a nyilvános ügyekhez, va-
lóban egy kis fogaskerék volt, akár 
tudatában volt ennek, akár nem. De 
ez azt jelentené, hogy Hitleren kívül 
senki mást nem lehet személyesen 
felelősségre vonni?

Amikor Jeruzsálembe utaztam az 
Eichmann-per miatt, azt gondoltam, 
hogy egy bírósági eljárás nagy előnye 
abban áll, hogy a maga szabta kere-
tek között a fogaskerekekről és a gé-
pezetről szóló egész fecsegést értel-
metlenné teszi; a bíróságon ugyanis 
kényszerítve vagyunk arra, hogy 
mindezeket a kérdéseket egészen 
más szemszögből nézzük. Azt termé-
szetesen előre lehetett látni, hogy a 
védelem úgy fog érvelni, hogy Eich-
mann mindössze egy kis fogaskerék 
volt; hogy a vádlott is így gondolta 
volna ezt, az valószínű volt, és bizo-
nyos értelemben aztán ez is történt 
– miközben a vád képviselői arra tö-
rekedtek, hogy Eichmannt minden 
idők legnagyobb fogaskerekévé te-
gyék, aki még Hitlernél is fontosabb 
és gonoszabb volt. Erre az utóbbira 
aligha lehetett számítani. A bírák 
tette helyes és megfelelő volt: ezt a 
felfogást minden körülményeske-
dés nélkül elvetették – és melléke-
sen szólva, én is. Mert a tárgyaló-
teremben, így próbálták ezt a bírók 

világossá tenni, a per nem egy rend-
szer ellen, nem a történelem ellen, 
nem egy történelmi tendencia ellen, 
nem egy „izmus” – mint pl. az anti-
szemitizmus – ellen folyik, hanem 
egy konkrét személy ellen. És ha a 
vádlott véletlenül egy funkcioná-
rius, vagyis még mindig egy emberi 
lény, akkor egyedül ebben a minősé-
gében áll a bíróság előtt. A legtöbb 
bűnös szervezetben egyébként a 
nagy bűncselekményeket mindig kis 
fogaskerekek követik el; és azt is ki-
mondhatjuk, hogy a Harmadik Biro-
dalomban a szervezett bűnözés egyik 
sajátossága az volt, hogy a rendszer 
minden szolgájától – és nem is csak 
az alsóbb szintűektől – kőkemény 
bizonyítékot kért a bűnözésben való 
részvételről. Ebből következően a 
bíróság ezt a kérdést intézi a vád-
lotthoz: „Ön, mint ez és ez az indi-
viduum (név, születési hely, születési 
idő, tehát azonosítható és nem ki-
cserélhető individuum) elkövette-e 
a bűncselekményt, amivel vádoljuk, 
és ha igen, miért?” Ha a vádlott ezt 
válaszolja: „Nem én voltam, nem az 
én személyem, amely ezt megtette, 
nekem nem volt meg sem az akara-
tom, sem az erőm hozzá, hogy vala-
mit saját kezdeményezésemből meg-
tegyek, én csak egy kis fogaskerék 
voltam egy üzemben, kicserélhető 
voltam, az én helyemben mindenki 
ugyanezt tette volna; s hogy most 
én állok itt a bíróság előtt, az pusz-
ta véletlen”, akkor a bíróság ezt az 
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információt mint nem odatartozót 
félre fogja söpörni. Ha a vádlott-
nak megengednénk, hogy egy rend-
szer képviselőjeként bűnösnek vagy 
nem-bűnösnek vallja magát, akkor 
puszta bűnbakot csinálnánk belőle. 
(Eichmann azt kívánta, hogy bűn-
bak legyen – azt ajánlotta, hogy nyil-
vánosan fölakasztja magát, és min-
den „bűnt” magára vállal. A bíróság 
megtagadta tőle ezt az utolsó lehető-
séget, hogy fölemelő viselkedést ta-
núsítson.)

A felelősség áthárítása minden 
bürokratikus rendszerben a napi ru-
tinhoz tartozik, és ha a bürokráciát 
a politikatudomány szempontjából 
egy uralmi formaként akarjuk defi -
niálni, akkor itt az irodák uralmáról 
van szó, szemben az egyetlen ember, 
vagy néhány ember vagy akár sok 
ember uralmával. A bürokrácia a 
senkik uralma, és éppen ezért talán 
a legkevésbé emberi, legszörnyűbb 
uralmi forma. De a tárgyalóterem-
ben az ilyen defi níciók nem segíte-
nek. Mert arra a válaszra: „Ezt nem 
én, hanem a rendszer tette, amelyben 
én csak egy kis fogaskerék voltam”, 
azonnal jön a következő kérdés: „És 
miért vált ön kis fogaskerékké, és 
miért maradt az mindvégig?” Ha pe-
dig a vádlott a felelősséget másokra 
akarja áthárítani, akkor más szemé-
lyeket kell bevonnia, és meg kell 
adnia a nevüket – és ebben az eset-
ben ezek az emberek a bíróság előtt 
nem egy bürokratikus vagy valami-

lyen más szükségszerűség megtes-
tesítőiként, hanem mint lehetséges 
vádlottak jelennének meg. Az Eich-
mann-per (mint a többi per is) telje-
sen érdektelen lett volna, hogyha a 
kis fogaskereket, vagyis a Reichssi-
cherheitsamt IV B4-es részlegének 
ügyintézőjét, nem változtatta volna 
vissza emberré. Csak azért, mert ez a 
lépés már a per elkezdésekor végre-
hajtatott, merülhetett fel egyáltalán 
a személyes felelősség és a jogi érte-
lemben vett bűnösség kérdése. A kis 
fogaskeréknek emberré való vissza-
változtatása nem jelentette azt, hogy 
a bíróság a puszta funkcionálással 
foglalkozott volna, vagyis azt, hogy 
a tárgyalás során témává vált vol-
na, hogy a rendszerek az embereket 
fogaskerekekké alakítják át – és a to-
talitárius rendszerek ezt még inkább 
megteszik, mint más rendszerek. Ez 
az interpretáció csak egy további kí-
sérlet lenne arra, hogy kivonjuk ma-
gunkat a bírósági eljárás korlátozott 
konstrukciója alól.

Még akkor is, ha a bírósági eljárás 
előírásai vagy a diktatúrában való 
személyes felelősség nem engedik 
meg, hogy az emberek felelősségét 
áthárítsuk a rendszerre, a rendszer 
legalapvetőbb sajátosságát mégsem 
lehet egészen fi gyelmen kívül hagy-
ni. Ez jogilag és morálisan is azok 
közé a körülmények közé tartozik, 
amelyek közepette a tetteket elkö-
vették – nagyjából úgy, ahogy a tár-
sadalmilag hátrányos helyzetűek vi-
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szonyait a szegénységi kriminalitás 
esetében enyhítő körülményként 
fi gyelembe veszik, anélkül, hogy a 
tényeket mint olyanokat megbocsáj-
tanák.

És ezzel eljutok a címem második 
részéhez: a diktatúrához. Itt most 
néhány megkülönböztetéssel kell, 
hogy terheljem önöket, amelyek se-
gítenek a jelzett körülmények meg-
értésében. A totalitárius uralmi 
formák és a megszokott diktatóri-
kus uralmi formák korántsem azo-
nosak, és mondanivalóm nagyrészt 
most csak a totalitárius uralmi for-
mákra vonatkozik. A diktatúra, a 
szó régi római jelentésében, mindig 
egy alkotmányos és törvényes ural-
mi rendnek a szükségállapottá alakí-
tását jelentette, és ez az időtávot és a 
hatalmat tekintve is mindig korláto-
zott volt. Ezt láthatjuk ma is, ha a ka-
tasztrófa-térségekben vagy háború 
idején kihirdetik a szükségállapotot. 
Ezen kívül ismerünk modern dik-
tatúrákat mint új uralmi formákat, 
amelyekben vagy a katonaság veszi 
át a hatalmat, fölszámolva a civil kor-
mányzatot, a polgárokat megfosztva 
a civil és a politikai szabadságuktól, 
vagy az államapparátus egy pártja az 
összes többi párt kárára kerül hata-
lomra, és innen kezdve nincs többé 
semmilyen szervezett politikai oppo-
zíció. Mindkét uralmi típus a politi-
kai szabadság végét jelenti, de ez nem 

szükségképpen érinti a privát életet 
és a nem-politikai tevékenységeket. 
Az igaz, hogy ezek a rezsimek általá-
ban kíméletlenül üldözik a politikai 
ellenfeleiket, és mérföldekre vannak 
attól, hogy alkotmányos uralomnak 
nevezzük őket – az alkotmányos ura-
lom az oppozícióra való jog rögzítése 
nélkül nem képzelhető el –, de ezek 
a rendszerek mégsem bűnöző jelle-
gűek a szó tulajdonképpeni értel-
mében. S ha mégis elkövetnek bűn-
cselekményeket, akkor mindezt az 
uralkodó rezsim nyílt ellenfelei ellen 
teszik. A totalitárius uralmi rendsze-
rek bűncselekményei viszont olyan 
emberek ellen irányulnak, akik az 
uralkodó párt szemszögéből is „ár-
tatlanok” voltak. Éppen erre az érvre 
támaszkodva a legtöbb ország a há-
ború után aláírt egy megállapodást, 
amely szerint a náci Németországból 
menekült bűnözők nem kaphatnak 
politikai menekült státuszt.

Ezen kívül a totális uralom az élet 
minden területére kiterjed, és nem 
elégszik meg a politikával. A totali-
tárius társadalom, ellentétben a to-
talitárius uralommal, valóban mo-
nolitikus; minden nyilvános közlés 
(legyen az kulturális, tudományos 
vagy művészi), minden szervezet 
(tartozzon az a közjólét, a sport vagy 
a szórakozás területéhez), „gleich-
schaltolva” van. Az összes irodában 
és az összes állásban, amelynek va-
lamiképpen nyilvános jelentősége 
van – a reklámügynökségektől az 
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igazságszolgáltatásig, a színészektől 
a sportújságírókig, az általános is-
koláktól az egyetemekig és a tudós 
társaságokig – megkövetelik az ural-
kodó princípiumok akceptálását. 
Mindenki, aki részt vesz a nyilvános 
életben, függetlenül attól, hogy párt-
tag vagy a rezsim elitjéhez tartozik, 
ilyen vagy olyan módon része volt a 
rezsim mint egész működésének.

Minden háború utáni perben a 
bíróságok azt a szemrehányást fo-
galmazták meg, hogy a vádlottaknak 
nem szabadott volna részt venniük a 
kormányaik által legálisnak tekintett 
bűncselekmények elkövetésében. És 
ha ezt a nem-részvételt a jogszerűség 
vagy a jogszerűtlenség mércéjének 
tekintjük, akkor ez óriási problé-
mákat vet fel, éppen a felelősség te-
kintetében. Mert igazából úgy volt, 
hogy csak azok, akik teljesen visz-
szahúzódtak a nyilvános élettől, és a 
politikai felelősség minden formáját 
elutasították, tudták elkerülni azt, 
hogy belebonyolódjanak politikai 
bűncselekményekbe – vagyis csak 
ők tudtak kitérni a jogi és a morális 
felelősség elöl.

A náci Németország veresége óta 
heves viták folynak a morális kér-
désekről. És a hivatalos társadalom 
minden rétegének a bűncselekmé-
nyekben való példátlan közreműkö-
dése miatt, vagyis a meglévő morális 
mércék teljes összeomlása miatt, a 
most következő érvet már végtelen 
sok variációban hallottuk: „Mi, akik 

ma bűnösnek számítunk, valójában 
csak kitartottunk, és a még rosszab-
bat próbáltuk megakadályozni; csak 
aki kitartott, tudott mérséklően hat-
ni, és legalább néhány embernek 
segíteni; mi megfi zettük az adót az 
ördögnek anélkül, hogy a lelkünket 
eladtuk volna neki, nem úgy, mint 
azok, akik semmit se tettek, min-
den felelősség elől elmenekültek, és 
csak önmagukra és a lelki üdvössé-
gük megmentésére gondoltak.” Ez 
az érv politikailag meggyőző lenne, 
ha a Hitler-rezsim mindjárt az elején 
megbukott volna, vagy legalábbis 
a megbuktatására komoly kísérle-
tet tettek volna. Mert a totalitárius 
rezsimek, hacsak nem háborúban 
győzetnek le, mindig csak belülről 
megbuktathatóak – nem forrada-
lom, hanem államcsíny révén. (Fel-
tételezhetjük, hogy valami ilyesmi 
történt a Szovjetunióban is, vagy 
röviddel, vagy közvetlenül Sztálin 
halála után; ez volt az a fordulópont, 
amikor a kimondottan totalitárius 
rendszer egypárti diktatúrába vagy 
zsarnokságba ment át, és ez valószí-
nűleg közvetlenül összefüggött Beri-
ja, a titkosrendőrség főnökének lik-
vidációjával.) De azok az emberek, 
akik most így érvelnek, egyáltalán 
nem voltak összeesküvők, még gon-
dolatban se. Az ő esetükben általá-
ban olyan hivatalnokokról volt szó, 
akik nélkül sem a Hitler-rezsim, sem 
az Adenauer-kormányzat nem ma-
radhatott volna fenn. Hitler őket a 
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Weimari Köztársaságtól örökölte, 
amely pedig minden különösebb 
nehézség nélkül a császári Németor-
szágtól vette át őket, éppúgy, ahogy 
Adenauer a hitleri Németországtól.

A jogi felelősségtől eltérően me-
rül föl a személyes felelősség kérdé-
se, ám engedjék meg, hogy ezt ismét 
felidézzem: csak azok felelősségét, 
akik nem voltak a rezsim meggyőző-
déses hívei. Másrészt a meggyőződé-
ses elkövetők nem érezték magukat 
vétkesnek, hanem csak legyőzöttnek 
– hacsak nem változtatták meg a föl-
fogásukat és bántak meg mindent. 
De ez az egyszerű tényállás is telje-
sen összezavarodott, mert amikor 
eljött a leszámolás napja, akkor ki-
derült, hogy egyáltalán nem voltak 
meggyőződéses követők, legalábbis, 
ami a bűnös programot illeti, amely 
miatt a bíróság elé kerültek. És eb-
ben az volt a bosszantó, hogy ha 
hazugság is volt, de nem volt sima 
hazugság. Mert ahogy a politikailag 
neutrális emberek, akik ugyan nem 
voltak nácik, de együtt dolgoztak ve-
lük, a kezdeti fázisban jártak, úgy jár-
tak a párttagok és az SS elitformációi 
a végső fázisban. A Harmadik Biro-
dalomban csak kevés ember akadt, 
aki a rezsim késői bűncselekményeit 
teljes szívéből igenelte volna, de igen-
is nagy számban voltak olyan embe-
rek, akik készen álltak arra, hogy 
ezeket mégis csak végrehajtsák. És 
most egyszerre csak mindenki azt 
állítja, teljesen mindegy, hogy mi-

lyen posztja volt, és hogy mit tett, 
hogy azok, akik valamilyen ürüggyel 
visszavonultak a privát életbe, olcsó 
módon kitértek minden felelősség 
elől. Hacsak a privát helyzetüket 
nem használták egyfajta fedezéknek 
az aktív ellenzékiség számára – de ezt 
az alternatívát nyugodtan elhanya-
golhatjuk, mert nyilvánvaló, hogy 
nem válhat mindenki szentté vagy 
hőssé. De a személyes és a morális 
felelősség mindenkire vonatkozik, 
és ezért – ahogy mondtuk – „felelős-
ségteljesebb” volt kitartani egy állás-
ban, teljesen mindegy, hogy milyen 
körülmények között és milyen kö-
vetkezményekkel.

E morális igazolásban nagy sze-
repet játszott a kisebbik rossz érve. 
Ha két rosszal szembesülünk, így 
szól az érv, akkor az a kötelességünk, 
hogy a kisebbet válasszuk, és ebből 
kifolyólag felelőtlenség a választást 
egyszerűen elutasítani. Aki össztűz 
alá veszi ennek az érvnek a morális 
tévkövetkeztetését, azt a csíramen-
tes moralizálás vádjával illetik, aki-
nek semmi keresnivalója a politika 
területén; mindenkinek késznek 
kell lennie arra, hogy alkalomadtán 
bepiszkítsa a kezeit. És az igaz, hogy 
Kant kivételével (akinek éppen ezért 
morális rigorózismust vetnek a sze-
mére), nem a politikai vagy a morál-
fi lozófi ai meggondolások, hanem 
inkább a vallási kiindulópontok 
utasítják el egyértelműen a „kiseb-
bik rossz” kompromisszumát. Így áll 
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ez a Talmudban is, ahogy nemrégen 
mondta nekem valaki: „Ha azt kérik 
tőletek, hogy a közösség biztonsága 
érdekében föláldozzatok egy férfi t, 
akkor ne szolgáltassátok ki őt. Ha 
viszont azt kérik tőletek, hogy egy 
nőt szolgáltassatok ki, akit minden 
nő megmentése érdekében meg kell 
becsteleníteni, akkor ne engedjétek 
meg, hogy megbecstelenítsék.” És 
ugyanebben a szellemben – amely 
ráadásul még a Vatikánnak az utób-
bi háború alatt követett politikájára 
is emlékeztet – írta nemrég XXIII. 
János pápa, a „Gyakorlat és okos-
ság” címszó alatt, a pápai és püspöki 
magatartásról: „Óvakodni kell at-
tól […], hogy a gonosszal bármilyen 
módon szövetkezzünk, abban a re-
ményben, hogy ezáltal bárkinek is 
segíthetünk.” Politikailag nézve az 
itt tárgyalt érv gyengesége ugyanis 
abban áll, hogy azok, akik a kisebb 
rosszat választják, gyorsan el is felej-
tik, hogy valami rossz mellett dön-
töttek. És mivel a rossz a Harmadik 
Birodalomban olyan szörnyűségessé 
vált, hogy már a legjobb szándékkal 
sem lehetett a „kisebb rossznak” ne-
vezni, ezért feltételezhetnénk, hogy 
ez az érv egyszer s mindenkorra ösz-
szeomlott, ami azonban meglepő 
módon nem következett be.

A totalitárius uralmi formákat 
szemlélve továbbá megállapíthatjuk, 
hogy a kisebbik rossz érvét nemcsak 
azok használják, akik nem tartoznak 
az uralkodó elithez, hanem ez már 

régóta a terror és a bűnöző gépezet 
integráns alkotórészévé vált. A ki-
sebbik rossz elfogadását tudatosan 
használják arra, hogy úgy a hivatal-
nokokat, mint a népességet általá-
ban hozzászoktassák ahhoz, hogy a 
rosszat önmagában el kell fogadni. 
Hogy a sok példa közül itt csak egyet 
említsek: a zsidók megsemmisítését 
megelőzték a lépésről lépésre haladó 
zsidóellenes intézkedések, amelyeket 
mindig azzal az érvvel méltányoltak, 
hogy a közreműködéstől való vona-
kodás mindent csak még rosszabbá 
tenne – amíg el nem értük azt a szin-
tet, hogy rosszabb már nem lehetett. 
Az a tény, hogy ebben a végső stá-
diumban sem vetették el a kisebbik 
rossz érvét, és hogy még ma is tovább 
él, miután a benne rejlő tévedés már 
teljesen kézenfekvővé vált, eléggé 
meglepő. (A Hochhuth darabjáról 
szóló vitában is elhangzott az az érv, 
hogy egy bármilyen jellegű tiltako-
zás a Vatikán részéről mindent csak 
még rosszabbá tett volna.) Látjuk te-
hát, hogy hogyan áll ellent az emberi 
értelem annak, hogy szembenézzen a 
tényekkel, amelyek ilyen vagy olyan 
módon ellentmondanak vonatkoz-
tatási rendszerének. Sajnos sokkal 
egyszerűbb az embereket kondi-
cionálni, és rábírni őket arra, hogy 
előreláthatatlan és szörnyű módon 
viselkedjenek, mint meggyőzni őket 
arról, hogy tanuljanak a tapaszta-
latokból, azaz a gondolkodással és 
az ítéléssel kezdjék, ahelyett, hogy 
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kategóriákat és formulákat alkal-
maznának. Ezek ugyan mélyen le 
vannak horgonyozva a gondolko-
dásunkban, de a tapasztalati alap-
jaik már régen feledésbe merültek, 
és plauzibilitásuk már inkább logi-
kai koherenciájukra épül, mint arra, 
hogy valóban összhangban vannak a 
tényleges eseményekkel.

Ahhoz, hogy megmagyarázzuk az 
ítéletalkotás eff éle nehézségeit, ame-
lyek akkor merülnek föl, ha már 
nem lehet visszanyúlni általánosan 
elismert szabályokhoz, szeretnék át-
térni a morális mércékről a jogi mér-
cékre. Ezek ugyanis általában világo-
sabban vannak rögzítve. A háborús 
bűnösök pereiben és a személyes fe-
lelősségről szóló vitában a vádlottak 
és ügyvédeik vagy arra hivatkoztak, 
hogy a bűncselekmények „szuve-
rén aktusok” voltak, vagy arra, hogy 
ezeket „felsőbb parancsra” követték 
el. Ezt a két kategóriát nem szabad 
összekeverni. A jog keretei között 
a magasabb parancsok jogszerűnek 
számítanak, még akkor is, ha a vád-
lott a katona klasszikus csapdájá-
ban találja magát: ha nem teljesíti a 
parancsot, a hadbíróság főbe löveti, 
ha pedig teljesíti, később az esküd-
tek vagy egy bíróság ítéli kötél általi 
halálra (ahogy ezt Dicey a Law of the 
Constitution című könyvében leírta). 
A szuverén aktusok ezzel szemben 
olyan állami cselekedetek, amelyek 

úgymond egy teljesen jogmentes 
térben játszódnak le. A feltevés sze-
rint teljesen szuverén cselekede-
tekről van szó, amelyek fölött senki 
sem ítélhet. Az az elmélet, amely a 
szuverén aktusok mögött áll, azt ál-
lítja, hogy a szuverén kormányok 
rendkívüli körülmények között arra 
kényszerülhetnek, hogy bűnöző esz-
közökhöz nyúljanak, ha az egziszten-
ciájuk vagy a hatalmuk fenntartása 
veszélybe kerül. Az államérdeket 
– így szól az érv – nem korlátozhat-
ják törvényes megszorítások és mo-
rális meggondolások; ami érvényes 
az egyes polgárra, aki államhatárok 
között él, nem érvényes az államra 
magára, ha mint egész, vagyis az ele-
meinek egésze veszélyben van. Eb-
ben az elméletben a szuverén aktust 
hallgatólagosan a „bűnelkövetéssel” 
kapcsolják össze, amelyre egy indi-
viduum az önvédelem okán kény-
szerítve lehet, vagyis egy olyan tet-
tel, amely a szokatlan körülmények 
közepette, amelyben a puszta túlélés 
is fenyegetve van, büntetésmentes 
marad. Ezt az érvet nemcsak azért 
nem lehet alkalmazni a totalitárius 
kormányzatokra, és az ezek napszá-
mosai által végrehajtott bűncselek-
ményekre, mert mindezeket sem-
miképpen sem egy kényszerhelyzet 
idézte elő, így pl. nagyon sok minden 
szól amellett, hogy a náci kormány-
zat igenis képes lett volna túlélni, sőt 
még a háborút is megnyerhette vol-
na e bűncselekmények elkövetése 
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nélkül is. Elméletileg azonban még 
ennél is sokkal nagyobb jelentősége 
van annak, hogy az államérdekre vo-
natkozó érv (amely a szuverén aktu-
sokra vonatkozó egész elmélet alap-
jául szolgál) előfeltételezi, hogy a 
bűncselekményt a legális viszonyok 
kontextusában követik el, amelyet 
az ország politikai egzisztenciájával 
együtt fenn kell tartani. A törvény, 
amelynek érvényt kell szerezni, rá 
van szorulva a politikai hatalomra, 
ezért a hatalompolitika egy eleme 
mindig szerepet játszik a törvényes 
rend fenntartásában. (Én itt termé-
szetesen olyan tettekről beszélek, 
amelyeket nem más nemzetekkel 
szemben követnek el, és itt nem 
foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy 
a háború értelmezhető-e a „béké-
vel szembeni bűncselekményként” 
– hogy egy pillanatra a nürnbergi 
perek nyelvét használjam.)

Sem az államérdek politikai el-
mélete, sem a szuverén aktusok 
jogi felfogása nem látta előre, hogy 
a jogrend teljesen kifordulhat ma-
gából; a Hitler-rezsim esetében az 
egész államapparátus olyan cselek-
mények megvalósítására volt hiva-
tott, amelyeket normális mércével 
mérve, még enyhén szólva is bűn-
cselekménynek nevezhetünk. Ezért 
a bűnöző cselekedetek, amelyek 
feladata a hatalom fenntartása, már 
nem a szabály alóli kivételek voltak 
(mint pl., hogy most más híres bűn-
cselekményeket említsek: Matteotti 

meggyilkolása Mussolini Itáliájá-
ban, Enghien herceg Napóleon ál-
tali meggyilkolása), hanem fordítva: 
az alkalmi nem bűnöző tettek (mint 
pl. Himmler parancsa a megsem-
misítő program leállítására) voltak 
az érvényes „jog” alóli kivételek, az 
engedmények a keserű szükségsze-
rűségnek. Hogy még egy pillanatra 
visszatérjek a totalitárius rezsimek 
és más diktatúrák különbségéhez: 
éppen az explicit bűncselekmények 
relatív ritkasága az, amely kijelöli a 
fasiszta diktatúrák és a fejlett totali-
tárius uralmi formák különbségeit, 
miközben természetesen igaz, hogy 
a fasiszta vagy a militáris diktatúrák 
is több bűncselekményt követnek el, 
mint amit alkotmányos kormányza-
tok alatt egyáltalán el lehet képzel-
ni. A mi összefüggésünkben csak az 
a körülmény a fontos, hogy ezek a 
bűncselekmények még mindig vilá-
gosan felismerhetőek kivételekként, 
és hogy a rezsim nem ismeri el őket 
nyíltan.

Hasonlóképpen helytelen a „ma-
gasabb parancsra tettem” érve, épp-
úgy, mint a bírók ellenérve, hogy az 
erre való hivatkozás nem mentesít a 
felelősség alól. Mindkét eset mögött 
ugyanis az a feltételezés áll, hogy a 
parancsok általában nem bűnöző 
jellegűek, és éppen ebből kifolyólag 
az alárendeltektől elvárható, hogy 
fölismerjék egy parancs bűnöző vol-
tát, mint pl. ha hirtelen megbolon-
dul egy tiszt, s más tisztek lelövetését 
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rendeli el, vagy pl. ha hadifoglyokat 
akarnak megkínozni vagy megölni. 
Jogilag a parancsnak, amelyet meg-
tagadnak, „nyilvánvalóan jogtalan-
nak kell lennie”; a jogellenességnek 
„fekete zászlóként ott kell lobognia 
a kiadott parancs fölött, és azt kell 
mondani: »ez már tilos«”. Más sza-
vakkal: az érintett személy számára 
– akinek döntenie kell, hogy enge-
delmeskedik-e vagy sem – a parancs-
nak egyértelműen kivételesnek kell 
lennie, és a probléma éppen az, hogy 
a totalitárius rezsimekben és külö-
nösen a Hitler-rezsim utolsó évei-
ben már a nem bűnöző parancsok 
voltak a kivételek. Eichmann szemé-
ben – aki úgy döntött, hogy minden 
körülmények között a Harmadik Bi-
rodalom törvénytisztelő polgára lesz 
– a „jogellenesség sötét zászlója” ott 
lebegett a kései Himmler-parancsok 
felett, amelyek 1944 őszén elrendel-
ték a deportálások leállítását és a ha-
lálgyárak fölszámolását.

Az imént idézett megfogalmazás 
egy izraeli katonai bíróság ítéletszö-
vegéből való; a bíróság a világ leg-
több bírójánál inkább tudatában volt 
annak, hogy mit jelent – tekintve a 
hitleri Németország nyíltan bűnöző 
jogrendjét – még egyáltalán „jogsze-
rűségről” beszélni. Az ítélet alátá-
masztásakor ezért a bíróság átlépett 
a „minden emberben mélyen ben-
ne gyökerező jogérzék” megszokott 
frázisán, azon, hogy „mindenki érzi 
magában, még akkor is, ha nem is-

meri jól a törvénykönyveket”, és egy 
„szembeszökő és a szívet felháborító 
jogtalanságról” beszél, feltéve, hogy 
a „szem nem vak, és a szív nincs meg-
kövülve vagy megrontva” – mindez 
nagyon szép, de attól félek, nem sok 
mindenre jó. Mert az általunk vizsgált 
esetekben a férfi ak, akik a jogtalansá-
got elkövették, az ország (amelyben 
éltek) törvényének betűjét és szelle-
mét nagyon jól ismerték, és ha ma fe-
lelősségre vonjuk őket, akkor azt kell 
kérdeznünk tőlük, hogy van-e ben-
nük olyan „jogérzék”, ami mégis csak 
ellentmond e jól ismert jogrendnek. 
Ilyen körülmények között többet kell 
követelni, mint egy szemet, amely 
nem vak, és egy szívet, amely nincs 
megkeményedve és megrontva, ha 
el akarunk jutni a cselekedetek „jog-
szerűtlenségének” pontos felismeré-
séhez. Végülis olyan körülmények 
között cselekedtek, amelyek köze-
pette minden morális tett törvény-
telen, és minden jogszerű cselekedet 
bűncselekmény volt.

Az emberi természetnek az a na-
gyon optimista felfogása, amelyet 
oly világosan ki lehet hallani a je-
ruzsálemi és más háború utáni pe-
rek ítéleteiből, feltételez egy olyan 
független emberi képességet, ame-
lyet sem a törvény, sem a nyilvános 
vélekedés nem táplál; egy olyan íté-
lőképességet, amely minden csele-
kedetnél és szándéknál újra és újra, 
hamisítatlan spontaneitással lép fel. 
Talán valóban rendelkezünk ilyen 
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képességgel, és minden egyes em-
ber, minden esetben, ha tesz valamit, 
törvényhozóként cselekszik – de a 
bírók biztosan nem erre gondoltak. 
Minden retorikai körítést fi gyelmen 
kívül hagyva, valószínűleg csak arra 
gondoltak, hogy van bennünk érzék 
az ilyen dolgok iránt, ami sok évszá-
zad alatt átment a húsunkba és a vé-
rünkbe, és ez az érzékünk nem mehet 
veszendőbe csak úgy hirtelen. Én azt 
hiszem, hogy ezt kétségbe lehet von-
ni, tekintve az előttünk fekvő bi-
zonyítási anyagot, és tekintve azt a 
tényt, hogy hosszú éveken át az egyik 
„jogtalan” parancs a másikat követte. 
Minden ilyen parancs tervezett volt, 
nem összefüggéstelen bűncselekmé-
nyeket akartak elkövetni, hanem a 
legszélsőségesebb következetesség-
gel és gondossággal kivitelezve arra 
törekedtek, hogy hozzájáruljanak 
az úgynevezett Új Rend felépítésé-
hez. És ez az „új rend” pontosan az 
volt, amit a szó is mond – nemcsak 
szörnyűséges módon új volt, hanem 
mindenekelőtt rend volt.

Az a széleskörűen elterjedt nézet, 
hogy itt csak egy bűnöző bandával 
van dolgunk, amely mindenféle le-
hetséges bűncselekményre szánta el 
magát, durván félrevezető. Az biztos, 
hogy a bűnözők száma a mozgalom 
elitszervezeteiben ingadozott, de a 
szörnyűséges tetteket az emberek 
egy nagyobb száma követte el. Ezek a 

szörnyűségek csak a rezsim kezdetén 
– az SS által vezetett koncentrációs 
táborokban – szolgálták egy világos 
politikai cél elérését: félelmet kelteni 
és terjeszteni, és egy leírhatatlan ter-
rorhullámmal a szervezett oppozíció 
minden kísérletét megfojtani. Ám 
ezek a szörnyűséges tettek nem vol-
tak tipikusak; s ami még fontosabb: 
bár sok minden meg volt engedve, 
de az ilyen tevőlegességek tulajdon-
képpen nem. A lopás ugyanúgy tilos 
volt, mint a megvesztegetési pénzek 
elfogadása. Ellenkezőleg – és ehhez 
ragaszkodott Eichmann újra és újra 
– az utasítás így szólt: „a fölösleges 
keménységet kerülni kell”, és ami-
kor a rendőrségi kihallgatáson azt 
mondták neki, hogy ezek a szavak 
mégis csak ironikusan hangzanak, 
ha olyan emberekről van szó, aki-
ket a biztos halálba küldenek, akkor 
nem is értette, hogy a kihallgató tiszt 
miről beszél. Eichmann lelkiismere-
tét a szörnyűségek képzete zaklatta 
föl, és nem a halál gondolata.

És éppen ilyen félrevezető az az ál-
talános elképzelés is, hogy itt a mo-
dern nihilizmus kitöréséről van szó, 
hiszen a 19. századi nihilizmus krédó-
ja ez volt: „mindent szabad”. De az a 
könnyűség, amivel a lelkiismeretet 
el lehetett kábítani, részben köz-
vetlen következménye volt annak a 
körülménynek, hogy mégsem volt 
„minden szabad”. Ennek az ügynek 
a morális dimenzióját azonban nem 
tudjuk megragadni azáltal sem, hogy 
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összeszámoljuk a több millió áldoza-
tot, és az ügyet „genocídiumnak” ne-
vezzük; egész népek kiirtása már az 
ókorban és a modern kolonializmus 
idején is ismert volt. Ennek a do-
lognak a magvát csak akkor tudjuk 
megragadni, ha felismerjük, hogy 
mindez egy törvényszerű rend kere-
tei között történt, és hogy ennek az 
„új jognak” az oszlopa az volt, hogy 
„ölnöd kell” – mégpedig nem az el-
lenségedet, hanem ártatlan embere-
ket, akik még potenciálisan sem je-
lentenek veszélyt, és nem azért mert 
a szükség azt parancsolja, hanem 
éppen a katonai meggondolások és 
a hasznossági meggondolások elle-
nében. A gyilkolási program nem ér 
véget az utolsó Földön élő zsidóval, 
és ennek a háborúhoz sincs köze, 
hacsak Hitler nem hitte azt, hogy a 
nem-katonai gyilkosságok egy há-
borúval álcázhatók – és ezek az in-
tézkedések egy még nagyobb őrült-
ségi mértékben folytatódtak volna 
békeidőben. És ezeket a tetteket nem 
gengszterek, szörnyetegek vagy sza-
disták követték el, hanem egy tisz-
teletre méltó társadalom tiszteletre 
méltó tagjai. Végül azt is tudomásul 
kell venni, hogy noha a tömeggyil-
kosságok szorosan kapcsolódtak egy 
rasszista vagy antiszemita, de min-
denesetre demográfi ai ideológiához, 
azonban a gyilkosok és a közvetlen 
cinkosaik a nagy többségükben nem 
nagyon hittek ezekben az ideológiai 
igazolásokban. Nekik elég volt, hogy 

minden a „Führer akarata” szerint 
történjen, amely az ország törvénye 
volt, és hogy mindennek egybe kel-
lett esnie a „Führer szavaival”, ami-
nek törvényereje volt.

Ha még egyáltalán bizonyítani 
kellett volna, hogy egy egész nép – a 
pártkötődéstől és a közvetlen részvé-
teltől függetlenül – egyszerűen azért 
hitt az „új rendben”, mert az műkö-
désbe lépett, akkor ezt a bizonyítást 
azzal a hihetetlen megjegyzéssel ad-
ták elő, amelyet Eichmann ügyvéd-
je a per alatt Jeruzsálemben kétszer 
is használt: az, ami Auschwitzban 
és más megsemmisítő táborokban 
történt, „puszta orvosi ügy”. Mint-
ha a morál a maga összeomlásának 
pillanatában egy régi és magasan 
civilizált nép körében leplezetlenül 
kinyilatkoztatta volna a szó erede-
ti jelentését, mégpedig a móresre ta-
nítást, a mores kódexét, amelyben 
ugyanolyan problémátlanul meg-
változtathatóak az erkölcsök és szo-
kások, mintha csak egy nép az asztali 
szokásait változtatná meg.

Egy kicsit hosszabban időztem en-
nél az össz-szituációnál, mert a szem-
benézés a személyes felelősséggel egy 
ilyen szituációban a háttér pontos is-
merete nélkül nem nagyon lehetsé-
ges. Most csak két kérdést szeretnék 
föltenni. Először is milyen tekintet-
ben különböztek másoktól azok a 
kevesek, akik a maguk mindenkori 
életszférájában nem kollaboráltak, 
és elutasították, hogy részt vegye-
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nek a nyilvános életben, még akkor 
is, ha nem lázadtak föl a rendszerrel 
szemben? Másodszor, ha egyetér-
tünk abban, hogy akik a rendszert 
minden lehetséges síkon és lehetsé-
ges funkcióban szolgálták, nem egy-
szerűen szörnyetegek voltak, akkor 
mi indította őket arra, hogy így cse-
lekedjenek, és milyen morális – nem 
jogi – megalapozással próbálták iga-
zolni a viselkedésüket az „új rend” 
és új értékskálájának összeomlása 
után? A válasz az első kérdésre elég 
egyszerű. Azok, akik nem vettek 
részt, és akiket a többiek felelőtlen-
nek neveztek, voltak az egyetlenek, 
akik maguk is ítélni mertek. Erre az 
ítéletalkotásra nem azért voltak ké-
pesek, mert jobb értékrendszerrel 
rendelkeztek, mert jog és jogtalan-
ság régi mércéi a gondolkodásukban 
szilárdan le voltak horgonyozva. Ez-
zel szemben minden tapasztalatunk 
azt mutatja, hogy éppen a tiszteletre 
méltó társadalom tagjai (akiket a ko-
rai náci évek morális felfordulásai 
egyáltalán nem érintettek) voltak 
az elsők, akik engedtek a nyomás-
nak. Az egyik értékrendszert egysze-
rűen kicserélték egy másikra. Én te-
hát azt mondanám, hogy azok, akik 
nem vettek részt, azért viselkedtek 
így, mert a lelkiismeretük nem mű-
ködött ilyen automatikus módon 
– mintha csak egy sor megtanult 
szabállyal rendelkeznénk, amelyet 
a mindenkori esetre alkalmazunk, 
úgy hogy minden újabb tapaszta-

lat és újabb szituáció már előzete-
sen megítéltetett. Akik nem vettek 
részt, vélném, egy más kritérium 
alapján döntöttek: azt a kérdést tet-
ték föl maguknak, hogy mennyiben 
tudnának együtt élni önmagukkal, 
ha elkövetnének bizonyos tetteket. 
És ha inkább azt részesítették előny-
ben, hogy semmit se tegyenek, ak-
kor ez nem azért volt, mert jobbá 
akarták tenni a világot, hanem azért, 
mert csak ez alapján a feltétel alap-
ján tudtak együtt élni önmagukkal. 
Ha mégis együttműködésre kötelez-
ték őket, inkább a halált választot-
ták. Hogy ezt világosan kimondjuk: 
nem azért utasították el a gyilkolást, 
mert a „ne ölj!” parancsát szigorúan 
követték, hanem inkább azért, mert 
nem tudtak volna együtt élni egy 
gyilkossal – önmagukkal.

Az ilyen fajta ítéletalkotásnak 
nem feltétele sem a magasan fejlett 
intellektus, sem egy végletekig dif-
ferenciált morál-értelmezés, hanem 
egyszerűen csak arra a szokásra van 
szükség, hogy egy hangsúlyos érte-
lemben együtt éljünk önmagunkkal, 
vagyis egy csendes párbeszédnek kell 
működnie az én és önmagunk kö-
zött. Szókratész és Platón óta ezt ál-
talában gondolkodásnak szokás ne-
vezni. Ez minden fi lozofálás alapja, 
de hangsúlyosan nem technikai és 
nem elméleti kérdésekről szól. A vá-
lasztóvonal azok között, akik gondol-
kodni akarnak, és ezért önmagukról 
is ítélniük kell, és azok között, akik 
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nem alkotnak ítéletet, független 
minden társadalmi különbségtől, 
kultúrától és műveltségtől. Ebben a 
tekintetben a tiszteletreméltó társa-
dalom totális morális összeomlása a 
Hitler-rezsim ideje alatt arra tanít-
hat minket, hogy azok, akikben ilyen 
körülmények között meg lehet bízni, 
nem azok, akik szeretik az értékeket, 
és a végsőkig ragaszkodnak a morális 
normákhoz és mércékhez. Most már 
tudjuk, hogy mindez egyetlen éjsza-
ka alatt megváltozhat, és ami ebből 
megmarad, az csak a megszokás, hogy 
valamihez ragaszkodnunk kell. Ná-
luk sokkal megbízhatóbbak lesznek 
a megkérdőjelezők és a szkeptiku-
sok, nem mintha a szkepticizmus jó 
és a kételkedés üdvös lenne, hanem 
azért, mert ezek az emberek megszok-
ták, hogy a dolgokat felülvizsgálják, 
és kialakítsák a saját véleményüket. 
A legeslegjobbak pedig azok, akik 
legalább egy valamit biztosan tud-
nak: amíg élünk, arra vagyunk ítélve, 
hogy önmagunkkal együtt éljünk, 
bármi is történjék körülöttünk.

De mi van a felelősség vádjával, 
amit azzal a kevés emberrel szemben 
fogalmaztak meg, akik azt akarták, 
hogy semmi közük se legyen ahhoz, 
ami körülöttük történik? Azt hi-
szem, hogy el kell ismernünk: van-
nak olyan extrém szituációk, amikor 
nem tudunk felelősséget vállalni a 
világért (amely elsődlegesen egy po-
litikai képződmény), mert a politikai 
felelősség mindig feltételez egy mi-

nimális politikai hatalmat. A tehe-
tetlenség és a teljes hatalomnélküli-
ség, úgy hiszem, érvényes fölmentést 
nyújt. Ez annál is inkább igaz, mert 
szükség van egyfajta morális tudatra 
ahhoz, hogy felismerjük a hatalom-
nélküliséget: vagyis jóakaratra és 
jószándékra van szükségünk ahhoz, 
hogy szembenézzünk a realitással 
és ne illúziókban éljünk. És éppen a 
saját tehetetlenségünknek erre a be-
vallására épül az, hogy még a kétség-
beesett helyzetekben is meg tudjuk 
őrizni az erőnek, sőt még a hatalom-
nak is valamiféle maradékát.

Ez az utóbbi pont talán világosabb 
lesz, hogy ha a fi gyelmünket a má-
sodik kérdésre fordítjuk, mégpedig 
arra a kérdésre, amely azokra irá-
nyul, akik nem csak nolens volens 
közreműködtek, hanem kötelessé-
güknek tekintették, hogy mindent 
megtegyenek, amit elvárnak tőlük. 
Önigazolásuk megkülönbözteti 
őket azoktól, akik egyszerűen csak 
közreműködtek; utóbbiak a kiseb-
bik rosszra, vagy a korszellemre hi-
vatkoztak, amivel implicit módon 
tagadták az ítélőképességet; és attól 
a meglepően kevés számú esettől is 
különböznek, amikor a mindent át-
ható félelem, amelyet a totalitárius 
uralom elterjeszt, fontos szerepet 
játszik. Az az önigazoló kötelesség-
érv, amely a nürnbergi perektől, az 
Eichmann-peren át a németországi 
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perekig, mindenhol fölbukkant, a 
következő volt: minden szervezet 
megköveteli az engedelmességet az 
elöljárókkal szemben, valamint az 
ország törvényeivel szemben. Az en-
gedelmeskedés elsőrangú politikai 
erény, enélkül egyetlen politikai kö-
zösség vagy bármilyen más szervezet 
sem tudna fennmaradni. A lelki-
ismeret szabálynélküli szabadsága 
sehol sem létezik, ez minden szer-
vezett közösség szétesését jelentené. 
Ez olyan plauzibilisen hangzik, hogy 
némi erőfeszítés kell ahhoz, hogy 
feltárjuk a benne rejlő tévkövetkez-
tetést. A plauzibilitás arra az igazság-
ra épül, hogy „minden kormányzat” 
– ahogy Madison mondta: még a 
leg autokratikusabb, még a zsarnok-
ság is – „egyetértésre és konszenzus-
ra” épül, és a tévkövetkeztetés abban 
áll, hogy azonosítjuk egymással az 
egyetértést és az engedelmeskedést. 
Ami itt helytálló, az az „engedel-
meskedés” szó. Csak a gyermek en-
gedelmeskedik; ha egy felnőtt „en-
gedelmeskedik”, akkor valójában 
támogatja azt a szervezetet, illetve 
autoritást vagy törvényt, amely az 
„engedelmességet” megköveteli. Ha 
az „engedelmesség” szót mindezekre 
a szituációkra alkalmazzuk, akkor 
ez a használat arra az ősrégi politika-
tudományi elképzelésre megy visz-
sza, amely – Platón és Arisztotelész 
óta – azt mondja nekünk, hogy min-
den politikai közösség uralkodók-
ból és alávetettekből áll, és hogy az 

előbbiek parancsolnak, az utóbbiak 
pedig engedelmeskednek.

Itt nem tudok azzal foglalkozni, 
hogy ez az elképzelés miért lopó-
dzott be a politikai tradíciónkba, de 
mégis szeretném hangsúlyozni, hogy 
az emberek közötti viszonyokra vo-
natkozó korábbi, és azt gondolom, 
pontosabb felfogást helyettesíti. E 
korábbi felfogás értelmében minden 
cselekvés, amelyet emberek sokasá-
ga fejt ki, két fázisra osztható: a kez-
det, amely megteremt egy „Führert”, 
és a kivitelezés, amelyben sokan 
vesznek részt valaminek a létreho-
zásában, amit majd közös válasznak 
fognak tudni tekinteni. A mi össze-
függésünkben arról a belátásról van 
szó, hogy egy ember, legyen mégoly 
erős, semmit sem tud kivitelezni (le-
gyen az jó, vagy rossz) mások segít-
sége nélkül. Ami itt előttünk van, 
az olyan egalitás, amelyben a „Füh-
rer” sem több, mint az első az egyen-
lők között, tehát primus inter pares. 
Azok, akik úgy tűnik, engedelmes-
kednek neki, valóban támogatják 
őt és a vállalkozását, s egy ilyen „en-
gedelmeskedés” nélkül teljességgel 
tehetetlen lenne; amivel szemben 
az óvodában vagy a rabszolgaságban 
– vagyis abban a két szférában, ahol 
az engedelmeskedésnek még volt ér-
telme, és ahonnan átvitték a külön-
böző politikai ügyekre – a gyerekek, 
illetve a rabszolgák tehetetlenek vol-
tak, hogyha megtagadták az „együtt-
működést”. Még egy szigorúan bü-
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rokratikus szervezetben is, melynek 
rögzített hierarchikus rendje van, 
sokkal értelmesebb lenne a „kis fo-
gaskerekeket” és a kerekek műkö-
dését egy közös átfogó vállalkozás 
támogatásának tekinteni, ahelyett, 
hogy – mint ahogy az szokásos – az 
elöljárókkal szembeni engedelmes-
ségről beszélnénk. Ha az ország tör-
vényeinek engedelmeskedem, ak-
kor valójában ennek alkotmányát 
támogatom, amit könnyen föl lehet 
ismerni, ha – mint a lázadó engedet-
lenség esetében – ezt a hallgatólagos 
konszenzust megtagadják.

Így nézve azok, akik egy diktatori-
kus uralom alatt nem vesznek részt a 
nyilvános életben, egybeesnek azok-
kal, akik vonakodnak attól, hogy a 
diktatúrát támogassák, mégpedig 
azáltal, hogy kerülik a felelősségnek 
azokat a „helyeit”, ahol egy ilyen faj-
ta támogatást az engedelmességre 
hivatkozva, megkövetelnek. És csak 
egy pillanatra képzeljük el, hogy mi 
történne az eff éle kormányzattal, ha 
elég sok ember „felelőtlenül” csele-
kedne, és megtagadná a támogatást, 
aktív ellenállás vagy fölfordulás nél-
kül is, hogy lássuk, milyen hatékony 
fegyver lehet az ilyetén magatartás. 
Micsoda erő rejlik az ebben az évszá-
zadban újra fölfedezett erőszak nél-
küli ellenállási formákban, mint pl. 
a polgári engedetlenségben. Amiért 
tehát ezeket az új bűnözőket, akik 
nem voltak se gyerekek, se rabszol-
gák, hanem felnőtt emberek voltak, 

felelőssé tehetjük mindazért, amit 
tettek, a következő: politikai és a 
morális dolgokban nincs helye az 
engedelmességnek. Az egyetlen te-
rület, ahol ezt a szót nem rabszolga 
felnőttekre alkalmazni lehet, a val-
lás: ez egy olyan tér, amelyben az 
emberek azt mondják, hogy enge-
delmeskednek Isten szavának vagy 
parancsának, mert az Isten és az em-
ber közötti viszonyt joggal lehet úgy 
látni, mint egy felnőtt és egy gyerek 
közötti viszonyt.

Következésképpen azoktól, akik 
közreműködtek, engedelmeskedtek 
a parancsoknak, sosem azt kéne kér-
dezni: „miért engedelmeskedtél?”, 
hanem ezt: „miért támogattad a 
rendszert?” A szavak ilyetén kicseré-
lése nem ártatlan szemantikai játék 
mindazok számára, akik ismerik a 
puszta „szavak” különös és hatalmas 
befolyását az emberek gondolko-
dására, akik elsősorban mégiscsak 
beszélő állatok. Sokat nyernénk az-
zal, ha az „engedelmesség” végzetes 
szavát törölni tudnánk a morális és 
a politikai gondolkodás szótárából. 
Ha átgondoljuk ezeket a kérdése-
ket, akkor visszanyerhetjük az ön-
bizalomnak, sőt a büszkeségnek is 
egy bizonyos mértékét – azt, amit 
korábbi korszakokban méltóságnak 
és tiszteletnek neveztek, ha nem is 
az egész emberiség, de legalábbis az 
egyes emberek vonatkozásában.

FORDÍTOTTA WEISS JÁNOS
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Utószó

Azt nem tudjuk pontosan, hogy ez 
az előadás milyen alkalomra készült, 
de az biztos, hogy erősen magán vi-
seli az Eichmann Jeuzsálemben című 
könyv nyomán kialakult heves vita 
hatását. (A könyv Amerikában 1963-
ban, Németországban 1964-ban jelent 
meg.) A fogadtatás erősen meglepte 
Arendtet, hiszen ő úgy gondolta, 
csak „tudósított” egy bírósági el-
járásról. Erről már Hans Mommsen 
ezt írta: „Azoknak a kritikusoknak, 
akik a hiányzó részleteket és a nem 
teljes ábrázolást vetették a szemére, 
azt válaszolta, hogy ő elsősorban egy 
perről szóló tudósítást publikált, és 
nem volt célja egy szisztematikus el-
mélet kifejtése. Azt azonban mégis 
aligha lehet vitatni, hogy Arendt-
nél a holokauszt összértelmezéséről 
van szó […].”4 De bármiről is legyen 
szó, Arendtet a vita nemcsak meg-
lepte, hanem nagyon meg is viselte. 
1963. október elején írta barátnőjé-
nek, Mary McCarthynak: „Ha itt 
lennél [Arendt ekkor Chicagóban, 
McCarthy Madridban tartózkodik], 
akkor értenéd, hogy ennek az egész 
ügynek – néhány kivételtől eltekint-
ve – semmi köze a kritikához vagy a 
polémiához, ahogy ezeket a kifejezé-
seket használni szoktuk. […] A kriti-
ka egy olyan »image«-ra irányul, ami 
annak a könyvnek a helyébe lépett, 
amit én írtam.”5 A német kiadás-

hoz írt előszóban Arendt ezt szinte 
szó szerint megismétli: „E könyvvel 
szemben még a megjelenése előtt 
szervezett kampányt indítottak, 
amely azonos frazeológiával került 
át Amerikából Angliába, hogy vé-
gül aztán az európai kontinensre is 
átgyűrűzzön, sokkal azelőtt, hogy a 
könyv ott egyáltalán hozzáférhető 
lett volna. Ezek a támadások lénye-
gében arra irányultak, hogy egy pro-
paganda-fantomot, egy úgynevezett 
»image«-t kreáljanak, aminek az ered-
ményeként egy olyan könyvről folyt 
a vita, amelyet sohasem írtak meg.”6 
A McCarthynak írt levélben Arendt 
azt mondja, hogy hovatovább nem is 
annyira az egyes ellenvetésekre kel-
lene válaszolni, hanem inkább ezt a 
hangulatot magát kellene megérteni. 
Mindenesetre ez a könyv volt a nem-
zetiszocialista múltfeldolgozás első 
nagy átfogó kísérlete; és nagyjából 
ugyanekkor, 1963 végén, Frankfurt-
ban (Fritz Bauer kezdeményezésére) 
elkezdődött a nagy Auschwitz-per is. 
De a fölháborodás megértése helyett 
inkább mégis azt javaslom, hogy a 
legfontosabb „vádpontokkal” néz-
zünk szembe.

(I) A könyv alcíme: „Tudósítás a go-
nosz banalitásáról”. Még nem telt el 
húsz év a háború vége óta, és most 
kezdődik a diskurzus egy hatal-
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mas történelmi tragédiáról: a hang-
nem óhatatlanul is patetikus lesz. 
Arendt tárgyilagos próbál maradni, 
azt mondva, hogy amiről beszélünk, 
a gonosz, tulajdonképpen banális. 
Ezen talán elsősorban azt értette, 
hogy Eichmann nem egy démoni bű-
nöző, hanem egy unalmas parancs-
végrehajtó volt. „Ő mindig törvény-
tisztelő polgár volt, Hitler parancsai 
pedig, melyeket legjobb képességei 
szerint hajtott végre, a Harmadik 
Birodalomban »törvényerővel« bír-
tak.”7 És ehhez Arendt zárójelben, 
mintegy kitekintésként hozzáfűzi: 
„A védelem Eichmann tézisének 
alátámasztásához a Harmadik Biro-
dalom összes alkotmány-szakértőjét 
idézhette volna, akik mindannyian 
részletesen írtak arról, hogy a Füh-
rer parancsa volt az érvényes jog-
rend magja.”8 Az egyszerű törvény-
követésben semmi heroikus, semmi 
démoni nincs. A Joachim Fest által 
készített rádióbeszélgetésben Han-
nah Arendt tényleg nagyon belefe-
szül e fogalom pontosításába. „Nos, 
van itt egy félreértés: azt hihetnénk, 
hogy ami banális, az egyúttal közna-
pi is. […] Én ezt nem így gondolom. 
Én semmiképpen sem gondoltam 
azt, hogy Eichmann bennünk la-
kozik, hogy mindannyiunkban van 
egy Eichmann, vagy tudja ördög.”9 
(Csak megjegyzem: Arendtnek ta-
lán nem a köznapiságot kellett vol-
na felfüggesztenie, hanem azt, hogy 
ebből már az is következik, hogy 

Eichmann mindannyiunkban ott 
lakozik. Eichmann nem egyszerűen 
törvénykövető, hanem törvénykö-
vető a gonosz körülményei között.) 
Ezen kívül Arendtnek két lényeges 
pontosító vagy megvilágító kísér-
lete van, de azt hiszem, egyik sem 
túl sikeres. (1) Ernst Jünger mesélte, 
hogy Pomerániában találkozott egy 
paraszttal, akihez nem sokkal koráb-
ban orosz hadifoglyokat utaltak ki 
egy táborból, és akik természetesen 
nagyon ki voltak éhezve. És a paraszt 
ezt mondta Jüngernek: „Micsoda 
egy alja nép ez, mint a barmok! Ezt 
jól mutatja: még a disznók elől is el-
eszik az ételt.”10 Jünger ezt fűzi hozzá: 
„Néha az az ember benyomása, hogy 
a német népen az ördög lovagol. És 
ezzel nem valami »démonikusságra« 
célzok.”11 Nem, a kijelentés mögött 
semmiféle démonikusság nem áll; 
Arendt közönséges butaságnak ne-
vezi. Ami nem démonikus, az a ba-
nális? És a banalitás egyúttal butaság 
is? Mintha csak belebonyolódnánk a 
fogalmak egy hálójába, miközben a 
köztük lévő kapcsolatok egyáltalán 
nem plauzibilisek. (2) „Eichmann 
egészen intelligens volt, miközben 
[bizonyos értelemben] buta is volt. 
És ez a butaság volt az, ami annyi-
ra fölháborító volt.”12 Okosságon 
Hannah Arendt egyrészt azt értheti, 
hogy a záporozó keresztkérdésekben 
is általában konzisztens tudott ma-
radni (a vádlók állandóan azt akar-
ták bizonyítani, hogy nem mond iga-
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zat, de csak az emlékezetkieséseknél 
nem szolgáltatott információkat),13 
másrészt képes volt olyan diff eren-
ciálásokra (és ezek fenntartására), 
mint pl. hogy Isten előtt igen, de a 
törvény előtt nem érzi magát fele-
lősnek. Ezzel szemben a butaság azt 
jelenti, hogy a tettei mentesek a ref-
lexiótól, és egyszerűen előírásokat 
vagy parancsokat követnek. (Rész-
ben erre válaszolva Fest megjegyzi, 
hogy a perben Eichmann többször 
is Kantra hivatkozott, azt állítva, 
hogy egész életében Kant morális 
parancsait követte. Ezen Arendt föl-
háborodik: a kanti morál diametrá-
lis ellentéte az engedelmeskedésnek. 
„Kantnál egyetlen embernek sincs 
joga az engedelmeskedésre.”)14

(II) A könyv egyik valóban nagyon 
kényes része a zsidó szervezetek köz-
reműködése a tömeggyilkosságban. 
Hans Mommsen írja: „Azzal a lapi-
dáris megállapítással, hogy a zsidó 
funkcionáriusok kooperációja nél-
kül a »végső megoldás« politikája 
nem lehetett volna sikeres […], Han-
nah Arendt egy tabu-zónát érin-
tett, amely mind a mai napig nincs 
teljesen földerítve, és amelynek föl-
hánytorgatását azok, akik túlélték a 
katasztrófát, érzéketlennek és arro-
gánsnak tekintették.”15 – A kor leg-
jelentősebb hebraistája, Gershom 
Scholem, aki ekkor már több évti-
zede Jeruzsálemben élt, fogalmazta 
meg a legélesebb kritikát: „Könyve 

[…] minden egyes döntő pillanatban 
csupán a zsidók gyengeségéről szól eb-
ben a világban. Kész vagyok elfogad-
ni ezt a gyengeséget, de az Ön köny-
ve olyan hangsúlyt helyez rá, amely 
véleményem szerint, megszünteti 
a beszámolója objek tivitását és fel-
veszi a rosszindulat felhangját.”16 
Scholem ezt a körülményt úgy írja 
le, hogy szinte automatikusan kö-
vetkezik belőle: „A zsidó tradícióban 
van egy nehezen defi niálható, mégis 
meglehetősen konkrét fogalom, az 
Ahavat Jiszrael: »a zsidó nép szerete-
te…«. Önben, kedves Hannah, mint 
oly sok baloldali német intellektuel-
ben, ennek kevés nyomát találom.”17 
Hannah Arendt egyrészt elhárítja a 
német baloldalhoz tartozást, egysze-
rűen nem abban a tradícióban szo-
cializálódott. De a neheze még hátra 
van: „Teljesen igaza van – a »szeretet-
nek« ez a fajtája nem hat meg, még-
pedig két okból: soha életemben 
nem »szerettem« egyetlen népet sem 
vagy közösséget, sem a német népet, 
sem a franciát, sem az amerikait, sem 
a munkásosztályt vagy ehhez hason-
lót. Én valóban »csak« a barátaimat 
szeretem, és az egyetlen fajta szere-
tet, amit ismerek, amiben hiszek, az 
a személyek szeretete. Másodsorban, 
ez a »zsidók szeretete«, nekem meg-
lehetősen gyanúsnak tűnik, mivel 
magam is zsidó vagyok. Nem szeret-
hetem magamat vagy bármit, ami-
ről tudom, hogy a saját személyem 
része és darabja.”18 Scholem azt veti 



332000

Arendt szemére, hogy van ben-
ne egyfajta rosszindulat, Hannah 
Arendt viszont azzal védekezik, hogy 
a kért jóindulat ebben az esetben (a 
fenti két ok miatt) nem is valósítható 
meg. De akkor mondhatjuk azt, hogy 
a zsidó szervezetek közreműködésé-
nek leírása korrekt volt? Mommsen 
azt írja, hogy az együttműködésnek 
különböző fázisai voltak, és ezekben 
különböző erősségű kényszerek mű-
ködtek. Ám alapjában véve: „Hogy 
az 1936 előtti időben volt egy együtt-
működés a Gestapo és a cionista 
szervezetek között, azt éppoly ke-
véssé lehet vitatni, mint azt a tényt, 
hogy mindkét oldal számára adott 
volt a célok negatív identitása.”19 De 
Scholem valóban azt akarta monda-
ni, hogy ilyen együttműködés vagy 
affi  nitás nem volt? Csak gyanítani 
tudjuk, hogy Arendt érezte, hogy a 
kicsit hetyke válasza ellenére itt még 
nagyon sok kérdés nyitva van. Scho-
lem csak annyit akart mondani, hogy 
az együttműködés hangsúlyozása túl-
zottan meghatározza Hannah Arendt 
perspektíváját. És valóban volt a 
munkának egy olyan fázisa, amikor 
Arendt ezt tekintette a könyv döntő 
újításának.20

„A könyv ma is hozzáférhető és 
sokan olvassák. És bízvást mondhat-
juk, hogy a legtöbb embernek kevés-
bé tűnik vitathatónak, mint az első 
megjelenésekor […]. Az embereknek 
akkor szükségük volt egy szörnyre, 
hogy valamiféle értelmet tudjanak 

vinni a borzalomra való emléke-
zésükbe.”21 De ez Arendt számára 
komoly válságot jelentett. Ezen az 
alkotói krízisen a Joachim Festtel 
folytatott (a fentiekben már idézett) 
beszélgetés segítette át, mintegy jó 
másfél évvel a könyv megjelenése 
után, 1964 novemberében. Mintha 
csak Fest (akinek szintén 1963-ban 
jelent meg a Das Gesicht des Dritten 
Reiches című könyve) kimondatlanul 
is ezt kérdezné Arendtől: miért ártja 
bele magát a történészek munkájá-
ba, miért nem foglalkozik a morális 
aspektussal? A beszélgetés forgató-
könyvében olvashatjuk: „Milyen 
lehetőségek vannak egy totalitárius 
rendszerben arra, hogy bűn nélkül 
maradjunk? Hogyan maradhat meg-
óvva a szemrehányástól az, aki nem 
»hős«, de nem is bűnöző? Mit jelent-
het ebben az összefüggésben, hogy 
valaki tudott valamiről?”22 A be-
szélgetésben Arendt több menetben 
is nekirugaszkodik, hogy a morális 
felelősséget a lehetőségei felől szem-
ügyre vegye. „Volt alternatíva, itt is 
és ott is [és ez azt jelenti: a tettesek 
és az áldozatok oldalán is]: nem köz-
reműködni, önálló ítéletet alkotni, 
azt mondani »köszönöm szépen …, 
ebben nem veszek részt«.”23 Ez lesz 
Hannah Arendt új érdeklődési te-
rülete: milyen feltételei vannak a 
morális viselkedésnek?24 És most 
Hannah Arendt úgy tesz, mintha ez 
nem is annyira Fest érdeme lenne, 
hanem az Eichmann Jeruzsálemben 
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vitájából adódna: „A vitát kísérő 
sok nyilvános és privát diszkusszió-
ban számomra szembeszökő volt az 
a tény, hogy egy sor olyan szigorúan 
morális kérdés merült föl, amelye-
ket én sohasem tettem föl, és voltak 
olyanok is, amelyeket csak melléke-
sen érintettem.” Vagyis az eredmény 
nagyjából ez lehetne: a morális kér-
dések felvetésének mindig vannak 
társadalmi körülményei (feltételei). 

Morális cselekedetek csak akkor 
lehetségesek, ha a társadalmi kö-
rülmények támogatják az autonóm 
személyiség kialakulását. Ellenke-
ző esetben jön a közreműködés és 
az együttműködés, amely „diktato-
rikus körülmények között csábító 
könnyedséggel válik »magától érte-
tődővé«”.25
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