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BEVEZETŐ 

 

1. A téma 

A politikát többnyire a hatalom felől értik meg, nem az emberi világ felől. A hatalom 

külsőként jelentkezik be az emberi világba, és dominancia-viszonyokba rendezi el az 

embereket. Az emberi világ értelmét azonban máshonnan is meg lehet közelíteni. Más 

látószög származik az ókori demokrácia eszmetörténetéből és annak modern filozófiai 

interpretációiból, illetve abból a típusú politikai diskurzuselméletből, amely a politikát 

emberek nyílt tevékenykedésének fogja fel. 

Az emberi világ megérthető úgy, mint ember-közötti világ. Emberek alkotják, akik 

egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól, és akiknek egyforma módjuk vagy részük van 

az általuk belakott közös világ teremtéséből. Ezt a világot nem kívülről hozza létre egy külső 

akarat, hanem az emberek maguk alkotják. A teremtés módja a beszéd és a tett egyaránt, amik 

bár különböznek, de mégsem válnak el egymástól. A világ tehát nem gondolható el az emberi 

beszéd és cselekvés nélkül, de azon emberek nélkül sem, akik alkotják, és akiknek otthonul 

szolgál. A klasszikus értelemben vett demokrácia annak a politikai közösségnek a modellje, 

ami befogadta és bevonta a nyíltság régióiba a teremtett emberi világ teljességét, és ezzel 

lehetővé tette azt is, hogy az emberek megmutatkozhassanak az így létrejött térben. 

A demokrácia eme nyílt, összegyűjtő és alkotott koncepciója viszont még nem ad számot 

arról, hogy az emberek nem egyformák, és hogy a politikában csoportok vannak. A politika 

elemi tapasztalata az, hogy konfliktusos: különböző csoportok a maguk világképe alapján 

feszülnek egymásnak, szövetségeik és ellenségteremtéseik dinamikája formálja ki a politika 

térképét. A politikai dolgok természete konfliktusos, de ez nem következik szükségszerűen 

abból a feltevésből, hogy a demokrácia emberek nyílt és tartós összegyűlése. Tulajdonképpen 

ez két, meglehetősen eltérő szempont. 

Ugyanakkor állítható más is: az, hogy a demokratikus politikai közösséget az emberek 

közötti különbségek hozzák létre és tartják életben; a demokrácia összegyűjti a 

különbségeket, fókuszálja, megmutatja azokat. De minden politikai közösség határán ott áll a 

különbözésnek az a formája, ami képes azt felbomlasztani. A konfliktus arca kettős, mert az 

emberek közötti különbségek mozgása felszínre képes felszínre hozni az alternatívákat, de 

előkészítheti a közösség összeomlását is. A demokratikus politikai közösségeket mégsem 

lehet elgondolni e feltételeken kívül, ami azt jelzi, hogy a demokrácia alapjai és működése is 
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politikai. 

E dolgozat olyan politikaelméleti-politikafilozófiai vállalkozás, amely ebből az utóbbi 

feltevésből indul ki, a demokrácia politikai meghatározottságából. Abból is, hogy az lényegét 

tekintve emberek olyan tevékenysége, amely egy közös, de nem homogén világ belakására és 

formálására irányul. A politikai közösség olyan felfogása az elmozdíthatatlan középpontja, 

amely egyszerre életet oltalmazó, valamint cselekvési és megmutatkozási lehetőséget és 

szabadságot teremtő tér.  

Elméleti és módszertani szempontból azonban alapvető jelentőségű az egész itt 

következő értelmezést illetően, hogy alapját a politikai diskurzuselméletek képezik, melyek a 

politikát esetleges alapokon nyugvó, retorikus világként értik meg, mely világ közösen 

teremtett.1 A politikai világ ebben a felfogásban episztémikus karakterű. A hermeneutikai 

diskurzuselméleti megközelítésben a demokrácia episztémikus és retorikus, illetve diszkurzív 

felfogása azon az előfeltevésen alapul, hogy a demokratikus politikai közösség és gyakorlat 

ott alakulhat ki és működhet, ahol az emberek összegyűlnek, hogy körbeállva létrehozzák és 

megoltalmazzák az egymás közötti egyenlőség ama terét, ahol a szabad beszéd és vita 

lehetséges. A szabad beszédnek, az iszégoriának e szabad és nyílt tere a demokratikus 

politikai tér megformálódásával azonos. 

Módszertanilag történeti alapú elméletalkotásról van szó, de a feltett és megválaszolandó 

kérdések modernek, a mi világunkhoz tartoznak. Ilyen probléma a valódi pluralitásé, és ez 

elméleti problémaként igényli a politika konfliktusos értelmezésére tett alapvető kísérletek 

értelmezését, melynek a kulcsfogalma az agón, ami küzdelmet vagy versengést jelent. 

Chantal Mouffe felfogása szerint pedig szemben áll az antagonizmussal, tehát az egymást 

totálisan kizáró ellenségeskedéssel (Mouffe 2005). Ez a problematizáció azért fontos, mert a 

politikának két halála van: ha nincsenek benne különbségek és konfliktusok, és ha ezek a 

konfliktusok totálissá válnak. A politika halála a változatlanság és a háború, és valahol a kettő 

közötti mezőben értelmezhető a politikai közösség.  

Írásom feltevése még, hogy a konfliktus és a pluralitás dilemmája a politika demokratikus 

kvalifikálását teszi lehetővé: azt a minimális többletet mutatja fel, ami a pusztán politikai 

közösségeket megkülönbözteti a demokratikusaktól. Ez azonban csak minimális többlet, 

hiszen egy arisztoteliánus érvelésben „jó élet” élésének feltételei is a politika megértésének 

feltétele lehet, mégis fontos, mert ezen a módon a demokrácia a politika felől határozható 

                                                 
1 A diszkurzív politika értelmezésére Szabó Márton munkái az irányadóak, de nem módszertani, hanem olyan 
politikaelméleti szövegekként olvasva, amelyek a politika és a politikai közösségek létrejöttének és 
működésének a feltételeivel foglalkoznak. Ezt episztémikus demokráciafelfogásnak is lehetne nevezni. Főképp 
ezekre a munkákra, egyes részeikre vagy szemléletükre gondolok: Szabó 1998, 2003a, 2006, 2011. 
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meg. Mindez viszont nem tagadása annak, hogy a politikai életben ne volna lehetséges a 

háború: ehelyett arról szól, hogy nem mindegy, az emberek milyen politikában élnek vagy 

kívánnak élni, végül pedig hogy miképpen értjük meg a politikát magát. Éppen ezért fontos a 

klasszikus athéni polisz értelmezése: a politika életforma-tapasztalata, formaadó képessége 

miatt, amelyhez nem véletlenszerűen, hanem lényegileg kötődik a démosz koncepciója, mind 

a démosz cselekvési hatalma (démokratia), mind tagjainak egyenlő összegyűlési és 

jelenléthez való joga (iszonomia), mind beszédszabadsága (iszégoria) formájában, melyek 

történetileg a tulajdonképpeni politikai tér létezését tették lehetővé. 

Az emberi világ pluralitásának, a politikai világ ember-alkotta természetének, illetve a 

konfliktusoknak és a pusztulás tapasztalatának a megfogalmazásához az ókori athéni 

demokrácia politikai gondolkodása képezi talán a legjobb alapot, ami a huszadik század 

folyamán rendkívül inspiráló tudott lenni. Ez nem pusztán csak azzal lehet összefüggésben, 

hogy a nyugati filozófia alapjai mélyen ebben a kontextusba vannak lehorgonyozva. Az egyik 

fontos összekötő kapocs az, hogy a klasszikus demokrácia, hasonlóan a mai demokráciákhoz, 

a nyilvános jelenlétet tette meg a fókuszává, napjainktól eltérően pedig a politizálást a 

közvetlen emberi részvételre alapozta, végül pedig a politikára életformaként ismert rá. Ez az 

életforma olyan szorosan kapcsolódott össze az emberi minőséggel, hogy Arisztotelész már 

azt állíthatta, hogy az emberi nem megkülönböztető sajátossága az, hogy politikai társulásra 

képes. 

A demokratikus politizálás életforma-jellege és a diszkurzivitás politikát megalapozó 

karaktere együttesen olyan kiindulópontot jelentenek, amely a kortárs politikai elméletalkotás 

számára is vonzó lehet. A politika és a demokrácia közös terminus technicusa ebben a 

szövegben ezért a polisz, mindazokkal az eszme- és filozófiatörténeti elemekkel, amiket az 

magával hoz. E politikafogalom, mivel nemcsak a demokráciát határozza meg önmaga 

viszonyában, de közel is vonzza magához azt, normatív karakterű választást jelent. 

E klasszikus alapokon nyugvó politikai elméletalkotás forrásai szükségszerűen sokfélék. 

Érvényes ez mind a klasszikus antikvitás forrásanyagára, mind pedig a kortárs értelmezésekre. 

Heterogén szövegekről van szó, és mindkét mező inspirációs forrásul szolgálhat. A huszadik 

század egyik legeredetibb politikai filozófusa, Hannah Arendt számára az ókori athéni polisz 

hasonlóképpen erőteljes és legalább részben megalapozó jellegű gondolkodási forrás volt. 

Gondolkodása összekötő kapcsot képez a klasszikus politikai gondolkodás és a kortárs, a 

politikát diszkurzív és rétorikus univerzumként megértő politikakoncepciók között. Arendt 

elsősorban azért fontos, mert úgy vélte, hogy a politika emberek által teremtett, méghozzá az 

egymáshoz és egymással történő beszéden keresztül teremtett valóság, amelyben a világ 
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dolgai különböző arcukat mutatják meg, eltérő, de összekapcsolódó jelentéseket hozva létre, 

melyek azonban együttesen adják ki a közös politikai világot. A politikai világ beszélt és 

teremtett karaktere olyan episztémikus közösség képét rajzolja ki, ami azért tekintheti magát 

szabadnak, mert tulajdon részei, amelyek alkotják, maguk is szabadok. Világot alkotni viszont 

azt is jelenti, amit az „alkotás” kifejezés kétértelműsége sugall: a részének lenni és egyben 

teremteni is azt. Arendt éppen a beszédre, a közösre, a teremtettre és a jelentésre helyezett 

fókusza miatt fontos szerző, és fontos azért is, mert a politika természetének megértéséhez a 

klasszikus demokrácia politikai tapasztalatát használta fel.2 

Amikor ezeket az ókori athéni politikai gondolkodást tekintem alapnak, akkor arról is 

gondolkodok, hogy a demokrácia hogyan gondolható még el további formákban. A 

demokrácia és a politikai közös lehetőségeiről lesz szó következőkben, melynek a hátterében 

az a humanisztikus feltevés húzódik meg, hogy a politikai világ fókuszában az emberek 

állnak. A politikát ők maguk alkotják és az ő életükről szól. 

 

2. A szemlélet és a módszer 

Ez az értekezés tehát a kortárs politikai diskurzuselméletek látószögét alkalmazza, ezen belül 

a magyar variációét, és a klasszikus anyagban találja meg a lehetőséget e problémák 

kifejtéséhez, mindenekelőtt a politika eredendően diszkurzív és közösségi karakterének az 

értelmezéséhez. 

Elméleti kiindulópontom a politikát retorikus teljesítménynek látja, ezt az episztémikus 

demokratikus politikát pedig értéknek, amihez a forrásválasztások is igazodnak. Fontos 

viszont hangsúlyozni, hogy a módszertani szempontból filológiai, történeti, de még szigorúan 

vett politikai eszmetörténeti tanulmányról sincs szó – írásom ráadásul az antik forrásokat már 

közvetítő nyelven használja, magyarul és angolul. De feltétlenül épít ilyen munkákra. Ez két 

olyan következménnyel is jár, melyek közül az egyik lehetőségként benne van még a 

legszigorúbb történészi vagy filológiai értelmezésmódokban is. Az egyik az, hogy a források 

és azok különböző látószögű olvasatai pusztán csak intellektuális ugródeszkaként szolgálnak 

másfajta, bár hasonló problémák megfogalmazásához és a válaszok elgondolásához. A másik 

következmény a félreértés vagy a félreolvasás lehetősége, vagyis az az eset, amikor a szó 

szoros értelmében véve félreértjük az anyagot. Noha ez adott esetben kínos is lehet, mégis 

                                                 
2 Elsősorban a magyarul 2002-ben megjelent A sivatag és az oázisok című kötet első részére, az Arendt 
hagyatékában fennmaradt politika-töredékekre hagyatkozom; ugyanakkor részben használom az 1958-as Human 
Conditiont is (Arendt 1998). Mindemellett hangsúlyoznom kell, hogy nem Arendt-kutatóként viszonyulok e 
szövegekhez, ehhez Olay Csaba Arendt-kötete nyújthatna kiváló keretet, hiszen a legtöbb olyan kérdéssel 
foglalkozik, ami számomra is fontos volt a politika értelmezésében (Olay 2008). 
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érdemes egy másik értelmező kritériumot szem előtt tartani: azt, hogy az így újraírt 

eredménynek létezik autonóm funkciója és helye az elméletben magában (vö. Euben 1986). 

Mindezek azzal a következménnyel járnak, hogy egymás mellé kerül egy sor olyan 

szerző és munka, mely között a kapcsolat talán első látásra nem szükségszerű; például 

Hannah Arendt, a szofisták, Carl Schmitt vagy Chantal Mouffe. A szerzők közötti kapcsolat 

nem eredeti, inkább az eredmény felől kapcsolódnak össze, ami azt jelenti, hogy például 

amikor Arendtet értelmezem, akkor nem „Arendt” filozófiáját magát kívánom felvázolni. E 

szerzők tehát értelmező segítséget nyújtanak és jelentenek, ahogyan maga a klasszikus anyag 

is. 

E munkát is a saját kérdései, tulajdon fogalmi és nyelvproblémái szervezik. 

Legkarakteresebb vonása azonban mégis az, hogy a klasszikus politikai gondolkodásra 

alapozva épít fel egy diszkurzív alapú politikai elméletet. Mindazonáltal a klasszikus 

demokrácia értelmezőszerepére szintén megkérdőjelezhető, hiszen az antikvitás politikai 

tapasztalata és intézményei empirikusan nem fedik le a modernitásét. A modern demokrácia 

egyértelműen és nyilvánvalóan más, mint az antik, sőt, a különbség olyannyira fontos, hogy a 

modern demokrácia nem is létezhetne, ha annakidején nem utasítják vissza a közvetlen 

részvételi jelleget.3 Tehát e kritika szerint az intézményi szerkezet determinálja azt, hogy a 

klasszikus demokrácia mintaadó szerepe lehetetlen. Az is felvethető, hogy a modern politikai 

gondolkodás szintén más, mint az antik, és hogy a modern képviseleti demokrácia forrásai 

olyan sokrétűek, hogy gyakorlatilag nincs közvetlen eszmetörténeti kapcsolat az i. e. 5. 

századi Athénnal. A demokrácia azért lehetett képes megjelenni a modernitás, és különösen a 

19. század politikai horizontján, mert sikerült elszakítani a közvetlen részvételi jellegtől, noha 

a démoszra való utalás mindvégig megmaradt, hiszen ez szubsztantíve tartozott hozzá a 

                                                 
3 A görög demokrácia fejlődéséről, politikai eszméiről néhány rövid összefoglaló, Hornblower 1995, Farrar 
1995, a Spártához való viszonyhoz (egalitárius közösségi jegyei vannak, de nem demokrácia), Raaflaub–Wallace 
2007. A demokrácia fogalma a hellenisztikus és római korra jórészt negatív értéktöltetet kap (lásd Meier 1999, 
Buchstein–Jörke 2007), a rómaiak identitásának nem része (vö. Tatum 2009), de előkészíti a későbbi vegyes 
alkotmány-koncepciókat (lásd Hahn 2009). A középkorban a népre hivatkozás sporadikus (lásd Canning 2002), 
ill. a középkori alkotmányok, amelyek tartalmazzák az együttdöntés intézményét, azt nem kapcsolják össze a 
demokráciával (Reimann 1999). Később, a 19. században ez német nyelvterületen bevett toposz (Koselleck et al. 
1999: 57., kül. Maier 1999: 102–105.). Alkalmi felbukkanások vannak „népuralom” jelentésben nagyjából a 16-
17. századtól (német nyelvterület, Brunner et al. 1999: 47.). A francia forradalom a demokrácia eszméjét 
radikalizálja és diszkreditálja (lásd Fontana 1995). Fejlődéstörténetét egy időre az határozta meg, ki miként 
viszonyul a francia forradalomhoz (Maier 1995: 191–192., Brunner et al. 1999: 81–85.). A 19. század jó 
részében (ahogyan Magyarországon is) pártpolitikai vagy individuális értelemben demokratának lenni egyet 
jelentett a politikai szélsőségességgel (lásd Brunner et al. 1999: 129–134., Schlett 1982). Amerikában az 1820-as 
években jelent meg a Demokrata Párt. A demokrácia pozitív fogalommá csak kb. az 1840-es évektől vált (lásd 
pl. Hansen 2008a, Brunner et al. 1999). A 20. századi történet további rétegek rárakódásáról vagy további 
variálódásokról szól. A 20–21. század fordulója a demokráciaelméletek burjánzása is: egy szerző több, mint 
ötven olyan – néhány kivételtől eltekintve egymást nem kizáró – jelzőt gyűjtött össze, melyeket a kortárs 
demokráciaelméletek önmegjelölésre használnak (Dryzek 2004). 
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fogalomhoz, és nem lehetett esetleges komponensé minősíteni. Ez az interpretáció viszont 

érzékelhetően meghatározza a klasszikus demokrácia sajátosságainak a megértését is. A 

modern demokráciakoncepcióban a participációt felváltotta a képviseletiség, és a deliberatív 

intézményi modellekben, melyek ideálként tekintenek Athénra, továbbra is a közvetlen jelleg 

az, ami meghatározó jegye az athéni rendszernek. Ám ha a demokrácia fogalmában a démosz 

közvetlen részvételét a képviseleten keresztüli jelenlét váltja fel, akkor a „népakaratot” 

közvetlen módon érvényesítő gyakorlatok hatékonysága már nem lesz összemérhető az 

eredeti közvetlen modell politikai teljesítményével. 

Ha ilyen nagy az eltérés az intézményi szerkezetet illetően, az eszmetörténeti kontinuitás 

pedig nem áll fenn, sőt, a démosz politikai képességét értelmezve az emberi jelenlét és 

cselekvés csak akcidentálisan, nem pedig, mint az eredeti athéni gyakorlatban, lényegileg 

kapcsolódik hozzá a demokrácia fogalmához, akkor már okkal merülhet fel a kérdés, hogy 

miért érdemes mégis klasszikus szövegeket olvasni. Létezik egy általános hermeneutikai és 

egy specifikus, tárgyat érintő válasz is. Az első a klasszikus politikai gondolkodásban olyan 

megismerési eszközt lát, ami felhasználható a kortárs politikaelmélet-alkotásban. A másik 

specifikus válasz abból indul ki, hogy a történetileg létezett athéni demokráciának megvan a 

maga nagyon sajátos politikai jellegzetessége, a diszkurzivitás és a retorika középponti helye 

a politikai gyakorlatban. 

Az egyetemes válasz szerint a klasszikus szövegek olvasásának megismerési értéke van, 

és amennyiben a kérdések a jelenre irányulnak, vagy onnan származnak, akkor valójában már 

nem is önmagában a klasszikus szövegeket ismerjük meg, hanem egyfajta intellektuális ide-

oda ingázás és kölcsönösen feltáró értelmezés során azt értjük meg, ami számunkra itt és most 

kérdésként adódik. Ebben az értelemben az ókori szövegek megismerése nem más, mint az 

önmegértés formája egy szakadatlan párbeszéd formájában – úgy, ahogyan a huszadik századi 

hermeneutikai filozófia tanítja. 

Hasonló következtetésre lehet jutni a klasszikus fogalmán keresztül is. Peter J. Euben írja, 

részben Gadamerre alapozva, hogy a klasszikus fogalma azt jelenti: valamit megőriztek, mert 

úgy gondolták, hogy megőrzésre érdemes, és éppen ezért a klasszikus már önmagában is 

szelekció, a szelekció ismérvei pedig mindig az adott kultúrában vannak lehorgonyozva (lásd 

Euben 1986, 1997, ill. vö. Braun 2001). Klasszikus szövegeket olvasni olyan önmegismerés, 

ami éppen a klasszikus fogalmán keresztül állapítja meg ennek a megismerésnek a 

sarokpontjait. A filozófiában ráadásul jellegzetesen van valamilyen hajlandóság arra, hogy 

vissza-visszatérjen ahhoz, amire eredetként ismert rá, és eme eredethez való viszonyában 

gondolja el magát. Ha valamit elfogadnak eredetként, akkor ezt azért teszik, mert hisznek az 
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értékességében, és úgy gondolják, hogy segítséget nyújthat bizonyos alapvető kérdések 

megfogalmazásához és megválaszolásához. Ám Euben arra a közismert tapasztalatra is 

felhívja a figyelmet, hogy a klasszikus egyben el is távolít a világtól, hiszen azzal a lépéssel, 

hogy klasszikusként kerítik körbe, nyomban halottá is változtatják. Ebből pedig az 

interpretáció kényszere következik, vagyis a válaszok pusztán csak lehetőségként vannak 

beleírva az anyagba, de az anyag soha nem mondja el maga, hogy mit jelenthet azoknak az 

embereknek, akik már nem annak a világnak a polgárai, amelyben megszületett. A klasszikus 

lehetőség, de olyan lehetőség, amelyet beszéltetni kell, hogy elérjen a jelenbeli megértés 

feltételrendszerébe, és intellektuális értelemben valóságossá váljon benne. Végső 

következményként pedig mindez azt jelenti, hogy a politikáról való gondolkodás diszkurzív 

hagyományába beléptetett klasszikus szövegeket mindig tovább kell olvasni, tovább annál, 

mint ameddig tartanak. Az újraírás nem hiba, hanem módszertani követelmény. 

A klasszikus szövegek általában véve azért hasznosak, mert lehetővé teszik bizonyos 

éppen itt és most adott problémák megfogalmazását, és fogódzót nyújtanak a válaszok 

kiformálásához. A klasszikus szövegek korpusza pedig ezért valamennyire mindig adott, 

esetünkben ez az i. e. 5. és 4. századi források bizonyos köre. A klasszikus athéni anyagnak 

azonban megvannak a maga sajátosságai: a politika létrejöttében és működtetésében alapvető 

jelentősége van a nyilvánosságnak és a beszédnek, továbbá a beszédtérnek s általában a 

politikai tér oltalmának. A klasszikus athéni politikai gondolkodás forrásai pontosan ezért 

válhatnak egy diszkurzív szemléletű politikai elméletalkotás alapjaivá.  

Mindazonáltal ennek a forrásanyagnak megvannak a maga sajátosságai. A klasszikus 

athéni demokrácia működésének idején ugyanis nem igazán törekedtek arra, hogy 

kidolgozzák annak az apologetikus politikai filozófiáját. Az athéni demokrácia egyszerűen 

csak működött, és sokkalta inkább az a típusú elméletalkotás vált erőteljessé, ami 

szembeszállt azzal.4 A demokrácia kritikája ráadásul jóval hatékonyabban hagyományozódott, 

s különböző faktoroknak köszönhetően a pro-demokrata politikai filozófia, ami egyébiránt 

létezett (Prótagorasz például), végül a filozófiatörténet margójára került (lásd Kerferd 2003).  

Valójában nem pusztán néhány kanonikus szövegről van szó, hanem egy egész korszak 

forrásairól, illetve ezek szakirodalmi, kortárs kritikai és elméleti értelmezéséről. Az athéni 

politikai tapasztalat egy egész közösségé, amelynek a nyomai jóval tágabb mezőben vannak 

szétszórva, mint a hagyományosan klasszikusként kanonizált szerzők munkái. Ez viszont 

                                                 
4 A problémát a 20. század közepén is megfogalmazták, és Josiah Ober lényegében az életművén keresztül adott 
rá választ, lásd pl. Ober 1994, 2008a. A demokrácia-kritika a klasszikus demokrácián belül, Ober 1998, illetve a 
kritika kiterjedtségére (Platónon és Arisztotelészen kívül) lásd még a következő forrásokat, Németh 2003. 
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egyfajta fókuszeltolódást is jelent; részleges elfordulást Platóntól és Arisztotelésztől. Az 

athéni demokrácia megértéséhez nem elegendő pusztán a politikai filozófia klasszikus 

hagyományát felidézni, és ezért az általánosan bevetthez képest egy másfajta hagyomány 

képezi az elméletalkotás bázisát, az, ami időben is megelőzte a politikai filozófia állítólagos 

megformálódását: a szofistákra és a preszókratikusokra kell gondolni. Ezek együtt olyan 

kérdéseket tesz tárgyalhatóvá, mint a változás, a konfliktus, a jelenlét, a vita, az egyenlőség, a 

politikai közösség, illetve utóbbinak a szabadsága. 

Következésképpen olyan szövegeket is felhasználok, amelyek a legtöbb politikai elmélet 

számára nem klasszicizálódtak. A politikai filozófusok leginkább Szókratészra, Platónra és 

Arisztotelészre hivatkoznak, de a történeti szofistákra már csak ritkán, és bizonyos politikai 

kulcsszövegek is csak inkább a történészek számára ismertek, mint például Pszeudo-

Xenophón munkája. Annak ellenére viszont, hogy a tulajdonképpeni klasszikusok nem voltak 

demokraták, lehet alapozni rájuk, mert ez nem zárja ki azt, hogy ne használták volna fel 

azokat a demokratikus eszméket és értékeket, amelyeket közvetlenül maguk körül találtak; 

Platón és Arisztotelész kétségívül jó ismerője ennek az értékrendnek. Mindazonáltal az ő 

praxisuk paradoxona az, hogy még demokrácia-ellenes politikai filozófiát is csak abban az 

Athénban tudtak művelni, amely, hogy Platónt idézzem, az a hely a hellén világban, ahol az 

embereknek igazán a legnagyobb a hatalma a szabad beszéd gyakorlására (Platón, Gorgiasz 

461e). 

A klasszikus szerzők köre tehát kibővül a szofistákkal, akik egy része kapcsán a 

demokrata karakter egyszerűen megkérdőjelezhetetlen (lásd kül. Romilly 1992). Mivel ezek a 

források meglehetősen szétszórtak, feltétlenül építeni szükséges a szakirodalomra, ezen belül 

azokra a munkákra, akik történeti szerzőkként gondolták el őket, nem pedig Platón 

szépirodalmi hőseiként.5 Egyszerre vannak jelen a lokális elemzésekben, de a modern 

szempontból történő rátekintés és kapcsolatkeresés során is, vagyis akkor, amikor vagy 

magyarázóértéket vagy normatív funkciót kapnak. Ők lehetnek ugyanis a legfontosabb 

forrásaink a demokrácia politikai tapasztalatának az értelmezésénél. Ma már az is 

elfogadottnak számít, hogy fontos és önálló filozófiai szerepet töltöttek be, és a platóni elítélő 

hangnem sokkalta inkább Platón kísérlete arra, hogy kiformálja a maga filozófiáját, semmint 

valamilyen objektív tényleírás. A 19. század közepétől kezdődő újraértékelési folyamatban a 

szofisták kezdik megtalálni a helyüket filozófusokként is a filozófia történetében, és nemcsak 

a platóni filozófia megérthetőségéhez szükséges negatív kellékekként. Ez ráadásul figyelemre 

                                                 
5 Itt követett értelmezésem alapja G. B. Kerferd műve a szofista filozófiai mozgalomról (Kerferd 2003). 
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méltó párhuzamosságot mutat a demokrácia fogalmának, s magának a demokráciának a 

pozitív újraértékelésével.6 

A legfontosabb szofistákkal sokat foglalkozom, főleg Prótagorasszal, az ismeretlen 

szerzőjű szövegekkel (Anonymus Iamblichi, a Disszoi Logoi), valamint Prodikosszal, részben 

pedig Gorgiasszal, illetve, tágan értve a szofista kifejezést, Thuküdidésszel és Hérodotosszal 

is. Az általam használt kulcsfogalmak és a problémák egy része pontosan ebből a mezőből 

származik: ilyen a sztaszisz, a kairosz és a logosz fogalma, a nomosz és a phüszisz közti 

különbség, a homo mensura-tétel, és az antilogikának juttatott értelmezőképesség. Az 

átemelést éppen azért lehet megtenni, mert a szofisták egy sor olyan kérdéssel foglalkoztak, 

amelyek újra csak valamikor a 20. század folyamán váltak problémákká, s ekkor fogtak hozzá 

a válaszok újbóli, más szempontú és kifinomult kifejtéséhez. Ilyen volt a nyelv, a valóság, a 

tapasztalat viszonyának újraértékelése, miközben a demokrácia általánosan elfogadott 

politikai intézményrendszerré vált, és a nyilvánosság és a kommunikáció, valamint a politika 

közötti kapcsolat szorossága is egyértelműen megmutatkozott (lásd Kerferd 2003: 10.). 

Ezen a ponton azonban visszaérünk a politikai diskurzuselméletekhez, vagyis a 

kiindulóponthoz, hiszen ezek a problémák azokban teljesen természetes módon kötődnek 

össze. Munkám célja végső soron politikaelméleti és politikafilozófiai, és a politika, valamint 

a demokrácia kapcsolatával foglalkozik, hátterét pedig a diszkurzivitás jelentősége alkotja. 

 

3. A dolgozat szerkezete 

A szövegnek van egy átfogó, jellegzetes vonása: egy kívülről befelé haladó mozgás logikája 

alapján épül fel. Egyfajta metaforikus politika-térképet használ, és a belső, demokratikus 

politikai tér értelmezése felé halad, kezdve annak a határaitól. Az utolsó fejezet külön 

egységet képez, mert visszakérdez erre a mozgásra, és – más szempontból – 
                                                 
6 Az átértékelés folyamata a 19. század közepétől indul meg az angolszász tudományos-filozófiai kultúrában 
(lásd Kerferd 2003: 12–24.). A 19. század elején-közepén még általános a negatív értékelés Magyarországon is 
(például: „pénzre vágyó üres fejü emberek az emberi tudat eme magas tárgyait igy bitangolták, kiket a’ görög 
statusok democratiai alkotmánya is segitett az által, hogy minden szellemi munkásságnak egészen szabad mezőt 
engedett.” Közhasznu ismeretek tára 1834: 30.; további példák Warga 1866: 25–28., 36–37.; Koltai 1901: 156.; 
illetve lásd még Steiger 1993), ami a 19–20. század fordulójára változásnak indul (magyar példa: Alexander é. n. 
[1901–1902]). A platóni negatív interpretáció hatása azonban továbbra is rendkívül erős (a szofisták lehetséges 
kategorizálásai a filozófusoktól a spin doctorokig, Osborne 2004), amire van két remek példa angol (Gagarin 
2002) és magyar nyelvű kontextusból, utóbbit, különösen mert művelt politikaelméleti munkából származik, 
idézném: „látnunk kell, hogy [a] pártok kormányzása és a demokrácia nemcsak a sokszor emlegetett demagógok, 
hanem a szofisták, mai nevükön »kommunikációs és pr-szakértők« uralmát is elhozta. Bárki mellett találhatóak 
nagyon-nagyon jó érvek” (Molnár 2011: 48.), ami a szövegben egyértelműen elmarasztaló ítéletnek számít. 
Érdemes utalni rá, hogy a szofisták értékelése szorosan összefüggött a demokrácia értékelésével is, és az 
amerikai politikatudomány jelentősége miatt fontos megemlíteni a Föderalista antik demokráciával kapcsolatos, 
rendkívül elutasító véleményét (lásd Hamilton–Madison–Jay 1998 [1787–88]: 6. sz., 10. sz., és más helyek). 
Utóbbi rámutat arra a tényre is, hogy a modern demokrácia teljesen új fejlemény, és nem vezethető le az athéni, 
de a spártai kormányzati formából sem (vö. egyéb szerzők mellett Raaflaub 2007a). 
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rekontextualizálja a politika határaira feltehető kérdést. A szöveg, így értve legalábbis, 

logikailag nem-lineárisan építkezik. Ennek a kívülről befelé haladó építkezésnek az egyik 

lehetséges hozadéka az, hogy egy sor kulcsfogalom időről időre, problémáról problémára 

újrakontextualizálódik, és e helyek jellemző aspektusai alapján további értelemrétegeket vesz 

magára. A fogalmak ismétlődései és jelentésvariálódásai árán, de a szöveg egyes részeinek 

értelmi egysége, valamint az egész szöveg kívülről belülre haladó mozgása így tartható fenn, 

ami a fogalmak esetében azt a lehetőséget is nyújtja, hogy a jelentéseiket a maguk lehetséges 

(bár soha nem kimerítő) sokoldalúságában mutathassák meg. 

A nagy szerkezeti egységek kirajzolják a dolgozat legátfogóbb, de még tartalmasan 

megfogalmazható gondolati ívét is. Négy nagyobb részre és egy rövidebb kitekintő 

összegzésre tagolódik, az egyes részek három-öt fejezetet fognak át, melyek további 

pároldalas, egy-egy problémát kifejtő szövegrészekre, a dolgozat alapegységeire bomlanak. 

Az alábbi pár bekezdésben a gondolati ívet a nagy egységek alapján vázolom fel. 

Az első rész a politikai fogalma körül fókuszálódik, vagyis azzal foglalkozik, hogy 

milyen válasz adható a kérdésre, hogy mi a politika mint olyan. Mivel Schmitt 

konfliktuselméleti felfogása radikális formájú, és aligha alkalmazható a demokratikus 

politikai térben annak felbomlása nélkül, érdemes végiggondolni, valójában hogyan érthető 

meg ez a (kortárs) demokráciák elméleti kontextusában. Az alapprobléma más 

megfogalmazásban az egy és a sok kapcsolata, vagyis az a dilemma, hogy a politikai 

közösség létezését hogyan sikerül összeegyeztetni annak belső pluralitásával. A kiinduló 

kérdés arra irányul, hogy mit tarthatunk valódi pluralitásnak, és melyek ennek a fennmaradási 

feltételei. A politikai fogalma újragondolható és kibővíthető, és ebben értelmezőszerepet kap 

a politikai közösség is. A politikai közösség fogalma normatív szerepet tölt be a szövegben, 

de nem valamely azonosságot vagy homogenitást előíró értelemben. Az értelmezés érdekében 

a klasszikus demokratikus polisz koncepciójához fordulok, ami ez az egész szövegen 

végighúzódó keretprobléma felállítását jelenti. A politika konfliktusfogalmának azonban 

minden korlátossága ellenére is értelmezőképessége van, ami olyan extenzív, hogy képes 

rámutatni: még a megbékélés is politikai tett, vagyis a politikai közösség alapjai szintén 

politikaiak. 

A második rész közelítés a politikai közösség fogalmához, így még nem közvetlenül a 

politikai közösségre magára irányul. A közelítés formája a politikai közösség határainak az 

értelmezése, az, hogy mi történik ezen a vidéken, bár ez a kérdés minden esetben a politikai 

közösség vonatkozásában van feltéve.  A kiindulópont egy klasszikus megkülönböztetés, 

amely a pusztán hatalmi, dinamikus és korlátokat nem vagy csak alig ismerő tér, illetve a 
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politikai tér között húzódik. Utóbbi mindig tartalmaz már valamilyen korlátozást, pusztán 

csak azért is, hogy fennmaradhasson a küzdelmek parttalan tengerében. Közelítésként az 

elemzés annak a politikai közösség szempontjából döntő mozzanatnak a megértésére 

törekszik, hogy mit jelent az a „közös”, ami az alkotott, szabad, dinamikus, ám mértékkel 

lekorlátozott emberi világban formálódik ki. A határelemzés ennek érdekében a polgárháború 

és a zsarnokság kérdésével foglalkozik, ahogyan a hallgatással és az elhallgattatással is, végül 

a prótagoraszi demokratikus politikaértelmezést, a poliszalkotás képességének ismérveit 

vezeti elő. 

A harmadik rész már konkrétan a politikai közösségre fókuszál, és itt pontosítom a 

politikai közösség jelentését. Az athéni demokrácia politikai tapasztalata kerül a középpontba, 

ideértve részben az intézmények működését vagy a politikai kulcsfogalmak jelentését. A 

politika közvetlenségének és a részvételi jellegnek a következményeit tárgyalva 

értelmezhetővé válik az emberi világ és a politikai világ egymást átfedő karaktere, és a 

közvetlen demokrácia jelentette intenzív politikatapasztalat is. Ennek a demokráciának a 

versengés és a nyilvános emberi megjelenés az éltető eleme, továbbá az emberek 

összegyűlése és a világteremtés az egymással való beszélés folyamatában. Mivel a megjelenés 

és a versengés a nyíltszíni politikát rajzolja körül, ezért az a kérdés is tárgyalásra kerül, hogy 

mit jelent megjelenni és eltűnni a politikai térből, és az, hogy miképpen szűnhet meg a 

politikai tér maga, ahogyan az is, hogy a politikai létezés eme intenzív formája, azaz a 

klasszikus demokrácia hogyan értődik meg életformaként, illetve közös vállalkozásként. 

A negyedik rész az előző rész előkészítette talajon immár a közös, nyílt politikai tér 

jellegzetességeivel foglalkozik, és a retorikaelmélet, valamint a szofista filozófia alapján 

értelmezi a politikai világot. A retorika rámutat a politikai tudás bizonytalan, vagyis emberi 

alapjaira, illetve arra a jelentős tényre, hogy mindig létezik másik ember, aki minduntalan 

mint másik mutatkozik meg a világban. A retorika továbbá a lehetségesség valóságalkotó 

jelentőségére, illetve az eltérő perspektívák magyarázóképességére is rámutat, beleértve ebbe 

azt is, hogy a politikai közösségek cselekvési szabadsága szorosan össze van kötve azzal, 

hogy egy dolog többféleképpen látható. Végül pedig a politikai közösség cselekvései 

megérthetőek olyan cselekvésekként, amelyeknek a céljai önmagukban vannak, és a közösség 

mint olyan fenntartására irányulnak. A politika és a lehetőség kapcsolata viszont nemcsak az 

ókori anyagon, hanem kortárs politikaelméleti munkákon keresztül is elemezhető. Ezt teszi a 

negyedik rész zárófejezete, ami abból indul ki, hogy a modernitásban a politikus a 

tulajdonképpeni politikai cselekvő, aki a lehetőségeket keresi, illetve teremti. A lehetőségek 

teremtése, valamint a beszéd és a cselekvés viszonyának elemzése arra mutat rá, hogy a 
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politika megérthető a tulajdonképpeni lehetőségvilágként is, azonban mindennek a 

hozzákötése a kivételes politikai cselekvőhöz, teljesen más politikaképet formál ki, mint a 

klasszikus modellből levezethető. Mindez továbbvezet egy másik problémához, ahhoz, hogy 

mi a cselekvők viszonya az univerzális szinthez. Ugyanakkor nem törli el a retorika és 

nyilvános beszéd politika- és lehetőségformáló karakteréről tett állítások érvényességét. 

A záró fejezet összegzi az előzőeket és kitekintést jelent, az összegzés során pedig 

nemcsak politikai, hanem etikai szempontokat is bevezet. A kiinduló kérdés a valódi 

pluralitás volt, ezen a ponton viszont az életforma-választások sokféleségében rejtező 

pluralitás kérdésé kerül elő. A megfogalmazhatatlan vagy a politika peremvidékén  várakozó 

tapasztalatok politikai értelmezése jelenik meg itt, valamint az is, hogy az emberi boldogság- 

és életforma-igények miképpen illeszthetőek össze a politika mint életforma korábbi 

választásával. Írásomban végül ahhoz a gondolathoz térek vissza, hogy a politikának vannak 

bizonyos lezárhatatlansági pontjai, amelyek az egyéni életforma-szabadság és a pluralitás 

fenntartásának zálogai. 

A dolgozat tehát abból az egyszerű kérdésből indult ki, hogy „mi a politika?”, de ez a 

kérdés valójában egy dilemmákkal és ellentmondásokkal terhelt kérdés, mint ahogyan az a 

tapasztalat is az, ami megfogalmazhatóvá teszi a válaszokat. Utóbbiak minden bizonnyal 

lezárhatatlanok, és írásom is ezek közé tartozik: egy sajátos nézőpontú, a klasszikus 

demokrácia választásán alapuló válaszkísérletet jelent a politika kérdésére. 
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I. fejezet 

KONFLIKTUS ÉS POLITIKAI KÖZÖSSÉG 

 

1. Pluralitás és konfliktus 

Intuitív tudásunk, továbbá rendkívül erős gyakorlati tapasztalatunk van arról, hogy a modern 

politikai közösségek plurálisak. A modern demokráciák olyan komplex társadalmakban 

léteznek, amelyeken belül a különbségek nem pusztán csak egyféle értelemben vannak jelen. 

Néhány példát hozva: a képviseleti parlamentekben különböző pártokhoz vagy frakciókhoz 

tartozó képviselők foglalnak helyet; a döntő különbség a kormánypártok és az ellenzék között 

van. A politikai képviselet intézményei mellett vannak más, alternatív politikai részvételi 

formák is, például a mozgalmak. A kormányzati szervezetek mellett vannak nem 

kormányzatiak. Ami pedig az embereket illeti, ők különbözhetnek kultúra, neveltetés, vallás, 

etnikum, társadalmi osztály, nemi identitás és egyéb életforma-típusú különbségek alapján. 

Mivel a pluralitás fogalma valamely dolog egyszerű duplikátumára vagy duplikátumaira utal 

(ahogyan van egy „atom” és van minden további atom eme atom mintájára), ezért hasznosabb 

a különbségek másneműségére is utalni, nem csak arra, hogy valami számszerűen több. Tehát 

a modern politikai közösségek eltérő minőségű különbségek befogadói. 

De különbség tehető aközött, hogy a pluralitás, illetve a komplexitás a politikában 

pusztán csak van, és aközött, hogy az olyan létállapot, amely minduntalan konfliktusokat 

teremt. Sőt konfliktusos formában létezik: a politikai pluralitás létmódja a konfliktus. A 

konfliktusként értelmezett pluralitás nem pusztán csak a demokráciák jellemzője, azaz nem a 

demokrácia egyfajta ideológiájáról van szó, hanem ennél jóval általánosabban, a politika 

alapszerkezetéről vagy alapelvéről. A kérdés tehát nem pluralizmuselméleti, de a pluralitás a 

politika feltételeként értelmezendő. De ami a politikát általában jellemzi, annak jellemeznie 

szükséges a demokráciát is, miközben a demokráciát illetően további megkülönböztető 

kvalifikációkat is képesek lehetünk bevezetni, mint például normatív szempontként a 

pluralitás és a hatalom totális mozgásának kontextusában az élet oltalmazásának a képességét. 

Az eltérő minőségű különbségek és a konfliktusok, valamint a pluralitás kérdésének az 

összekapcsolása a pluralitás valódi minőségére kíván rákérdezni. A politikai világ természete 

az, hogy tele van konfliktusokkal, és e konfliktusoknak az eredete nem pusztán csak a hatalmi 

értelemben vett „(nagy)politika”, legegyszerűbben megfogalmazva a kormánypárt és az 

ellenzék harca. A politikai konfliktusok forrásai máshonnan is származhatnak, és ezeknek a 

leggyakoribb formái az életforma-alapú identitások voltak a 20. században. Sokan persze ezt 
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nem tekintik politikainak, de a határ a politikai és a nem-politikai között nem húzható meg 

ilyen könnyen; valójában nem dönthető el előre, és ez minden bizonnyal a modern politika 

természetéhez tartozik. Ha pedig valaki mégis eldönti, mi politikai és mi nem, jó eséllyel 

maga is politikai döntést hoz. Sokak szerint például nem politikai kérdés a mosogatás vagy a 

gyereknevelés, mások szerint azonban társadalmi nemi szerepekhez és sztereotípiákhoz 

kötődik, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők háttérbe szorulnak az élet legtöbb 

területén, aminek a következményei aztán megjelennek az olyan, konvencionálisan is 

„politika-közelibb” területeken, mint a vezetés és végül a politikai aréna, utóbbiban például a 

női képviselők vagy miniszterek arányában. A határvonás ezekben az esetekben már 

önmagában is politikai aktus, mivel valami olyasmit akar „a politikán” kívülre rekeszteni, 

amit valakik viszont azon belül akarnak látni, vagy eleve azon belül látnak. Nem mindenkinek 

ugyanaz számít politikainak, és ez rámutat, hogy a politikai minőségért folytatott küzdelem 

maga is politikai és ennek következtében csoportok között megy végbe. Egy dolog, csoport, 

esemény politikaiként való elismertetése, vagyis a politikai jelenlétért való küzdelem, maga is 

politikai. A politikai határai politikaiak, és emberek küzdenek e határok megváltoztatásáért. 

Egy bevett felosztást követve, ezek a képzetes határok olyan diskurzusokban alakulnak, 

amelyeknek a következményei valóságosak és egyértelműen hatással vannak az emberi 

életre.7 

A konfliktus tehát nem csak a „politikán” belül jelentkezhet, hanem a határain is. A 

„politikának” nem csak a „tartalma” politikai, hanem a peremvidéke is. Sőt, sok esetben a 

„politika” nem is politikai, hiszen például sok parlamenti döntést különösebb ellenkezés 

nélkül fogadnak el a képviselők, miközben más esetekben – szinte egyidőben – a harcok 

feneketlen katlanába zuhannak. Mindez viszonylag világosan mutatja meg azt, hogy a 

„politika” és a „politikai” nem esnek egybe, pontosabban szólva a „politika” bevett értelme 

nem képes lefedni mindazt a sokféleséget és mindazt a mozgást, amelyre viszont a politikai 

fogalma képes. A politikai fogalma ugyanis két dologra képes: egyrészt képes arra, hogy 

mindig láttassa a különbségeket, hiszen a különbség alapozza meg azt a mozgást, ami a 

konfliktushoz vezet, másrészről képes arra, hogy a konfliktust a politika normál állapotaként 

mutassa be. 

A politikai élet pluralitásának elfogadása (az, hogy látom e pluralitást) azonban nem 

szükségszerűen jelenti a konfliktusok jelentőségének az elismerését. A pluralitást meg lehet 

érteni tényállításként, de meg lehet értékként is, és ennek az egyik politikafilozófiai formája a 

                                                 
7 Az elismertetés, határon állás politikai természetének értelmezéséhez (a feminista elméletalkotási mezőben) 
lásd még pl. Nagl-Docekal 2006, Butler 2007, Rushing 2010. 



I. FEJEZET ▪ KONFLIKTUS ÉS POLITIKAI KÖZÖSSÉG 

 

16 

konfliktus politikai szerepének és értékességének az elfogadása. Elmélettörténeti értelemben 

ez az agonizmus-elméletek (vagy agonisztikus demokráciaelméletek, ahol az agón versengést, 

versengő küzdelmet jelent) alapálláspontja, amelyek egy másik elmélettörténeti fejleményre 

alapozva értik meg a politika világát, a schmitti politikai-fogalom segítségével (lásd pl. 

Fossen 2008). Ez alapján a politikai/a politika lényege épp az a mozgás, ami az emberek 

között létező valóságos különbségekből formálódik ki, és ezeket, amelyek konfliktusokat 

generálnak, nem eltörölni kell, például az elitek közötti alkudozással vagy az ésszerűségen 

alapuló meggyőzés eszközeivel, hanem mindenekelőtt elfogadni a létezésüket.8 A 

konfliktusok ugyanis nem szükségszerűen jelentenek fenyegetést, hanem sokkalta inkább úgy 

működnek, és úgy is érdemes megérteni azokat, mint amelyek különböző alternatívák 

hordozói, másként szólva a politikailag lehetséges világához tartoznak. Lehetnek persze ezek 

fenyegetőek azokra nézve, akik „belül” vannak, azaz a már kialakult politikai viszonyok 

otthonos világában foglalnak helyet. De a konfliktusok éppenséggel a változtatás, a módosítás 

vagy a javítás lehetőségét is hordozzák, és – akárcsak egy tragédiában – egyenrangúvá teszik 

a nyíltszíni konfrontációban azokat a szereplőket, akik megmutatkozhatnak általa a politikai 

világban. Nem az erők vagy erőforrások egyenrangúságáról van szó (bár ez sem kizárható), 

hanem a megmutatkozásban létrejövő, akárcsak pillanatnyi egyenlőségről. A politikai 

szereplők közötti konfliktusok mindenekelőtt tehát viszonyokat jelentenek, a viszonyt magát: 

azt, ami összeköti a cselekvőket. Ebből pedig az következik, hogy a diszkurzív politikai 

közösségeket nem az egyetértés, hanem a versengés vagy a vita alapján érdemes megérteni. 

Másként megfogalmazva a politikai cselekvőket összekötő viszonyfogalom elsődleges 

tartalma a versengés, a küzdelem, a viszály, ami életben tartja a politikai relációkat 

megalapozó különbségeket. A különbözésük által megformálódott létüket megmutatja a többi 

résztvevőnek, illetve mindenekelőtt a démosznak: egy identitást az identifikáció érdekében. 

Ebben a játszmában mindegy, hogy a démosz aktív vagy passzív-e, vagyis hogy cselekszik-e 

a cselekvés erős fogalma szerint, például tüntet vagy szavaz-e. Egy diszkurzív közönség 

elsősorban vitaközösség, ahol a politikai cselekvés minimumfogalma az érdeklődés. Az 

érdeklődés egy viszony, ami embereket képes összekötni közösségi problémákkal, végül 

egymással. Egy reprezentációs (nem közvetlen részvételi) alapú politikában ez a 

minimumfeltétele a politikai közösség integrálásának. Annak diszkurzív dinamikáját a 

megkülönböztetések és azonosulások, az elutasítás és az elfogadás adja,9 és éppúgy lehet 

bináris (valamely szereplő, érték, diszkurzív minta elfogadása, közben a másik elutasítása), 

                                                 
8 Ebben a szövegben legfőképp Mouffe 2005. 
9 A közönség eme értelmezéséhez lásd Szabó 2006. 
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mint skaláris (egyiket egyesek jobban elfogadják, másikat kevésbé, egyiket jobban elutasítják, 

másikat kevésbé). A politika diszkurzív tere tagolt, és ez érvényes a konfliktusok intenzitására 

is. 

 

2. Identitás és agón 

Az agonisztikus elméleti pozícióban a konfliktus egyszerre a politika természetének a része és 

értéke, és mivel konfliktusról van szó, ami mindig csoportok között zajlik, ezért a csoportokat 

kialakító identifikációnak különösen jelentős magyarázóértéke van. Ráadásul a konfliktusos 

politika legjobban egy olyan radikális pontból érthető meg, ahol a konfliktusok nem írhatóak 

le egyszerű versengésként, hanem valóban formaadóak, például mert egy közösség számára 

valós alternatívákat tárnak fel.10 

A csoportok létéhez kötött politika-felfogás azonban sokak szemében kétes vállalkozást 

takar. Az ok az, hogy úgy látják, egy identitásalapú politikában az identitások mindig zártak, a 

csoportok és egyének a többiekkel szemben kirekesztőek, és emellett igen harcosak is. 

Cselekvéseik és gondolkodásuk érzelmi alapú, ezért nem racionálisak, és inkább pusztítóak a 

közösségre és a jó kormányzás céljaira nézve, mintsem hogy a közösségi lehetőségek 

megfogalmazói lennének. A különbségek nem – az emberek számára rendelkezésre álló – 

lehetőségek, hanem radikális határvonásokon alapuló megkülönböztetések, amelyek a 

csoportot mindig homogenizálják. A határvonások felett pedig az erőszak vagy a szuverén, 

esetleg mindkettő őrködik. A politikai közösség politikaiként és identitás-alapon megértve 

nem az életforma-szabadság, hanem a homogenizáció világa,11 hiszen egy harcos közösség 

szükségszerűen kizáró. Vagy pedig ha mégis plurális ez a közösség, és csoport-alapon az, 

akkor a politikai nem más, mint a pusztító összecsapások állandó lehetősége vagy gyakorlata. 

Bár ez egy erősen túlzó értelmezés, de valós problémára mutat rá, hiszen elvileg minden 

politikai konfliktus eljuthat abba az állapotba, hogy a csoportokat vészterhes konfrontációkba 

sodorja. Ezért fennáll a kérdés: miképpen értelmezhető a különbség úgy, hogy az ne vezessen 

el az esszenciális identitások vagy homogenizáló államok legitimálásához, de ne csapjon át az 

ellenkező végletbe, a polgárháborús szétesés elfogadásába sem. Utóbbiak a politika(i) határai, 

vagyis valamilyen értelemben, de a politika megszűnik létezni ezekben a határhelyzetekben. 

Például azért, mert átcsap puszta erőszakba, vagy mert azt a politikai közösséget semmisíti 

                                                 
10 Ez néha az irodalomban nincsen expressis verbis kifejezve, de a politikát úgy képzelik el, mint amelyben a 
politikai csoportok között alapvető különbségek vannak. Ezen az úton halad Carl Schmitt, Reinhart Koselleck, 
Christian Meier, Chantal Mouffe is (lásd Schmitt 2002, Koselleck 2003a, Mouffe 2005, Meier 1999). 
11 A kritika arra, hogy a baloldali politikaelméletben felfedezték a jobboldali Schmittet, a fentebbi 
mondanivalóval: Ely 1996. 
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meg, amely az egyetlen hely, ami képes arra, hogy értelmet adjon az emberi-politikai 

létezésnek azzal, hogy nyelvet ad hozzá, és hozzárendeli az értelem mércéjét rendeli a 

cselekvésekhez, amelyek máskülönben elvesznének a puszta dolgok hallgatag világában. 

Két kérdés fontos ennek kapcsán. Az egyik, hogy vajon a politika konfliktus-elméleti 

felfogása szükségszerűen azt állítja-e, hogy a politika szétesés vagy pusztulás, ha csoportok 

ütköznek benne. Ezen a ponton a mouffe-i agonizmuselméletet meg kell védenem. A másik 

kérdés viszont már egy vitára utal előre: a politika agonisztikus felfogása vajon 

szükségszerűen szemben áll-e a politikának a politikai közösségen alapuló, emberi cselekvést 

és részvételt, jelenlétet és megmutatkozást alapul vevő variációjával?  

A konfliktuselméleti felfogás valójában nagyon fontos dolgot ragad meg, és elméleti 

radikalizmusa lehetővé teszi azt, hogy ezt a vonást ne lehessen relativizálni. Mint jól artikulált 

elméleti választásnak, ami a benne rejlő radikalizmusból táplálkozik, a hátránya éppen abból 

fakad, mint amiből az előnye is. Az egyik előnye az, hogy rámutat, a politika létmódja nem a 

kihívásmentesség, a rögzítettség, változatlanság, és nem is a különbségek feladása a haladásba 

vetett hit, a politikai pólusok ambivalens („harmadik utas”) kiegyensúlyozása vagy a 

konszenzusteremtés elvárása (és így tovább) segítségével (vö. Mouffe 2005: 1–7., 64–89. 

többek között). Másrészről azonban nem is az antagonisztikus különbségek létezési 

feltételeinek a támogatása, vagyis a politika nem a kiengesztelhetetlen ellentétek 

gyülekezőhelye. Éppen ellenkezőleg; Chantal Mouffe, aki ennek az elméletalkotási 

irányzatnak a talán legfontosabb – de itt legalábbis sokat idézendő – szerzője, kifejti, hogy a 

demokratikus politika nem öltheti a schmitti barát/ellenség-konfrontáció formáját annak a 

kockázata nélkül, hogy a politikai társulás meg ne semmisülne. „A demokráciaelmélet 

alapvető kérdése az, – írja – hogy miképpen fogalmazható meg az antagonisztikus dimenzió – 

ami a politikai szempontjából konstitutív – olyan formában, hogy az ne omlassza össze a 

politikai társulást.” (Mouffe 2005: 52., kiemelések tőlem, HSz.)  

Ugyanis a tét nem más, mint a demokrácia fennmaradása. A konfliktusok is 

megsemmisíthetik, de az is, ha nem rendelkezik olyan érzelmi erőforrásokkal, amelyek 

elfogadhatóvá teszik az emberek számára. Mouffe kritikája jórészt a „liberalizmus” 

gyűjtőfogalma alá sorolt gondolkodásmód ellen irányul, ami, érvelése szerint, elköveti azt a 

hibát, hogy a tömegtől való – elitista – viszolygása miatt a politikából száműzi az affektív 

mozzanatot, azt az érzelmi erőt, ami az emberek „archaikus szenvedélyeit” mobilizálhatná. 

Ezzel pedig, ami a tömegpolitikával való szembenállást is jelenti, a demokrácia egyik 

alapvető erőforrása veszik el, az identifikáció és az érzelmek: „Nem elegendő, hogy a liberális 

elmélet csak elfogadja azt, hogy az értékek plurálisak. (…) Hogy a demokratikus 
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jellegzetességek mellett mobilizálni lehessen az embereket, a demokratikus politikának pártos 

karakterrel kell rendelkeznie.” (Mouffe 2005: 6.) 

A nem-háborús értelemben vett konfliktusok megmutatkozása elengedhetetlen a 

demokratikus politika számára, és ennek több oka is van. Az egyik az, hogy a konfliktusokban 

mutatkoznak meg azok az identifikációs lehetőségek, amelyek az emberek számára lehetővé 

teszik a választást valós alternatívák között. A másik az, hogy a demokrácia fennmaradásához 

olyan érzelmi elkötelezettségre van szükség, amit csak az identifikációs gyakorlatok 

nyújthatnak. Az identitásformálódás azonban mindig valamilyen külsőhöz képest jön létre, 

határvonáson alapul és konfrontatív viszonyokban létezik. A probléma viszont az, hogy a 

modern demokratikus politikai életben nem mindig sikerül megteremteni annak a valós 

pluralitásnak a feltételeit, ami alternatívákat szolgáltathatna a cselekvésirányok vagy az 

egyéni-kollektív identifikáció számára.  

Mouffe nehezményezi azt is, hogy a kortárs értelmezések képtelenek a politikát a mi/ők-

megkülönböztetés keretén belül megragadni, és így arra is képtelenné válnak, hogy 

figyelembe vegyék azt, hogy valójában mely konfliktusok elfogadhatóak egy demokratikus 

politikai közösségben, és melyek nem. Vagyis arról van szó, hogy a politika igenis 

konfliktusos, aminek a jelentősége az, hogy az identitások vagy csoportok akkor is felszínre 

bukkannak, ha nem akarják őket. Sőt, akkor jönnek csak erősen létre, amikor nem akarják 

őket. A kérdés tehát nem az, kellenek-e az érzelmek a politikába, vagy hogy vannak-e 

egymással konfrontálódó csoportok, hanem az, hogy milyenek legyenek ezek a csoportok (vö. 

Mouffe 2005, Norval 2000). A konfliktusról ezek alapján tehát elmondható, hogy önmagában 

nem rossz dolog, ahogyan a konfliktust megalapozó politikai különbségek, így a „mi” 

identifikatív létrehozása sem az (lásd kül. Mouffe 2011). 

A politikai konfliktusokat ráadásul azért is láthatóvá kell tenni, hogy politikailag 

kezelhetőek legyenek. Politikai alternatívákat csak úgy lehet megfogalmazni, ha jól 

artikuláltan jelen(het)nek meg a politikai térben; ebben az esetben beszélhetünk olyan 

alternatívákról, amelyek lehetővé teszik a választást. Méghozzá az egész aktív démosz 

részére, ami a mouffe-i elméletben az identifikáció (ebből a szempontból meglehetősen 

demokratikus) kategóriáján keresztül jelenik meg. Mouffe úgy érvel, hogy a 2000-es évek 

jobboldali radikalizmusai, illetve a nemzetközi terrorizmus jórészt abból táplálkoztak, hogy 

ezek a különbségek elmosódottak. A politikai szereplők nem arra törekedtek, hogy 

alternatívát mutassanak az embereknek, hanem inkább az volt a céljuk, hogy magukat 

hegemón szereplővé változtassák, így pedig a hegemónia elleni küzdelemben egyetlen 

lehetőség maradt az azt ellenzők számára: a radikalizmus. E radikalizmusok legtöbbször az 
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egész demokratikus értékrendszerrel szemben fogalmazták meg magukat, ami figyelmeztető 

kell, hogy legyen a pro-demokrata törekvések számára. Tehát valós alternatívákra van 

szükség, illetve arra, hogy olyan elköteleződés-lehetőségek nyíljanak meg az emberek 

számára, amelyek nem felszámolni, hanem támogatni akarják a demokráciát. 

Ám a helyzet kétségkívül nem ilyen egyszerű, és ez éppen a politikai kultúrák példájában 

nyilvánvaló. Egy polarizált politikai kultúrában az a normálállapot, hogy a konfrontálódó 

felek között nem létezik köztes út vagy semleges állapot (nihil est medium, ahogyan Schmitt 

fogalmaz), és Szolón nevezetes mondása is megtalálja a helyét, miszerint polgárháborús 

megosztottság esetén mindenkinek oda kell valamelyik csoporthoz állnia,12 elsősorban azért, 

mert a konfliktushelyzet döntéshelyzet is. Ez pedig éppenséggel nem az alternatívák 

kiformálódásának a lehetőségtere. Éppúgy felszámolja az alternatívákat, ahogyan egy csoport, 

világlátás, rend hegemóniája is ezt teszi. A különbség pusztán az, hogy a rend alapja nem 

egyetlen lényeg, hanem két lényeg ütközése. Egy homogén egység hegemóniája helyett egy 

összetett vagy megosztott egység hegemóniájáról lehet beszélni. Ez pedig azt jelenti, hogy a 

valós alternatívák megfogalmazásához másra van szükség, nem az embereket a világban 

elrendező szélsőségesen tiszta konfliktusokra. A konfliktus mindenekelőtt a konfliktusról 

szól, és azokról a csoportokról, amelyek részt vesznek benne; illetve amelyek ezen keresztül 

formálódnak, és a csoportidentitások gyakran csak addig léteznek, ameddig a konfliktusos 

helyzet maga működik (vö. Tilly 2002). 

Mindeme nehézségek ellenére az elméleti nyereség létező, és a demokrácia melletti 

elkötelezettség is valós kortárs kérdés. A konfliktusnak rendkívül fontos politikaképző 

szerepe van, e megközelítés mögött pedig egy olyan politikakép áll, aminek a lényege nem a 

hatalom, hanem a politikai cselekvés, az önkifejezés és a változás lehetősége. 

Az agonisztikus demokráciáról mások ezt írják:  

 

„Az agonisztikus demokrácia támogatói úgy gondolják, hogy a politikai konfliktus és egyet nem értés a 

politikai életet mindenütt átjárja, és nem oldható fel azzal, hogy a racionalitásra vagy az állítólagosan közös 

igazságérzetre utalunk. Nézetük szerint a politika konfliktusos vagy oppozíciós aspektusa nem olyasmi, 

amit, mivel nem csupán elkerülhetetlen, hanem veszélyes állapot is, szüntelen alkudozgatással ki kellene 

egyenlíteni és végeredményben minimalizálni; szerintük a polisz és a politikai tevékenység lényegét a 

politikai tevékenység expresszív és dinamikus dimenziója alkotja.” (Deveaux 1999: 3.) 

 

                                                 
12 „Látván pedig, hogy a városban gyakori a viszály, s a polgárok közül egyesek közönyösségből szeretik a 
dolgokat hagyni úgy, ahogyan maguktól mennek, külön törvényt hozott ezek ellen, hogy »aki a városban támadt 
belviszály esetén nem áll fegyverével egyik fél mellé sem, polgárjogaitól megfosztassék, és a közösségből 
kizárassék.«” (Arisztotelész, Az athéni állam 8.5.) 
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Az agonisztikus politika jellemzője tehát (1) a konfliktus léte, ami (2) eltörölhetetlen adottság, 

továbbá (3) értékes is. E három komponens: a konfliktus természetessége és konstitutív (vagy 

teremtő) ereje a konfliktuselméleti felfogások elméleti radikalizmusából származó hozadék. 

 

3. Agón és politikai közösség 

Kérdés vethető fel azonban azt illetően, hogy ebben az agonizmuselméletben el lehet-e 

gondolni a politikai közösséget. Néhány megfogalmazás arra utal, hogy már a politikai 

közösség fogalma is a pluralitást eltörlő, de legalábbis redukáló keret. A politikai 

küzdelmeknek keretet adó politikai közösség mintha hajlamos lenne azonossá válni egy 

homogenizáló, pluralitást kizáró renddel. Mouffe például – másokhoz hasonlóan – a 

klasszikus poliszban éppen egy ilyen közösségmintát lát. Ezt írja egyik elemzője: „Az ókori 

Görögország és a középkori Európa [politikai közösségei egy] szubsztantív közösségeszményt 

[foglalnak magukban, és] a közjó olyannyira mindent átfogó elképzelésén alapulnak, ami már 

egy Gemeinschaft-típusú közösséget hoz létre, egy tisztán premodern közösséget, ami 

összeegyeztethetetlen a kortárs modern demokráciák konstitutív elemét képező 

pluralizmussal.” (Torfing 1999: 265., röv. és kieg. HSz.) Mások pedig ezt írják az agonizmus-

elméletek jellegzetes politikai közösségképéről: „Az agonizmus, azt mondják a támogatói, 

nem előfeltételezi egy olyan tökéletesen összetartó etikai és politikai közösség létét, és nem is 

törekszik egy olyan közösség felépítésére sem, amelyet a közös morális vagy racionális 

intézmények és meggyőződések tartanak össze.” (Deveaux 1999: 4., kiem. HSz.)  

Mind etikai, mind politikai, mind pedig elméleti szempontból elfogadható ez az állítás. 

Az viszont már problémát jelent, ha a politikai közösségben a fent negatívan megragadott 

komponenseket látjuk. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy a konfliktusok elismerésével 

szemben a totálisan zárt esszenciális rend vagy politikai közösség áll, hogy a politikai 

közösségek minden formája és értelmezése szükségszerűen kirekesztő és homogenizáló. Ez az 

érv azt implikálja, hogy az identitások és csoportok nem zártak vagy esszenciálisak, de a 

politikai közösség igen, már a fogalmában is; hogy „etikailag és politikailag tökéletesen 

összetartó.”  

Valójában a demokrácia kapcsán pontosan egy nyitott, határait le nem záró politikai 

közösség képe látszik körvonalazódni a mouffe-i agonizmuselméletben is (lásd Mouffe 2005). 

A demokrácia valóban meghatározható úgy, hogy az a politikai közösség ilyen módon tovább 

minősített formája, egy hely, ami megengedi a pluralitást, a másik jelenlétét vagy érkezését 

(vö. Norval 2004). Egy sor dolog viszont vitatható, és ezeken a pontokon, úgy vélem, 

munkám jelentősen eltér Mouffe agonizmusától, mindamellett, hogy elfogadja a konfliktus 
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politikai szerepét és értékét. Ezek a különbségek: a politikai közösség hasznos elméletalkotási 

fogalom, a polisz fogalmának egyik lehetséges fordítása; az athéni polisz nem esszencialista, a 

pluralitást felszámoló közösség, hanem éppen ellenkezőleg, az egység és a sokféleség 

dilemmáját megmutató értelmezési keret; végül a klasszikus demokrácia nem a politikai 

elméletalkotásból kizárt, arra képtelen terület, hanem ebben nagyon is termékeny, ahogyan 

arra egyébként Hannah Arendt politikaelméleti munkássága példa lehet.13 A politikai 

közösséget ugyanis nem csak egy Gemeinschaft-típusú zárt rendként (vagy schmitti 

államként) lehet megérteni, hanem önmagát alkotó participatív közösségként is, a benne élő 

és azt szó szerint konstituáló embereket pedig arisztotelészi értelemben vett politikai 

élőlényekként, akiknek az élete össze van kötve a politikai közösséggel, és a cselekvéseik által 

kiformálódó politikai kozmoszban való bennelétet életformaként tapasztalják meg. A politikai 

közösség klasszikus alapú kifejtése pontosan a politika participatív, expresszív aspektusainak 

a bemutatására lehet képes. 

Éppen ezért így teszem fel a kérdést: milyen az a politikai közösség, hogyan, milyen 

elméleti eszköztárral értelmezhető, amelyben lehetséges, méghozzá a maga 

természetességében a konfliktus és a különbözés? E nézőpont előfeltételezi azt, hogy a 

politikai létezés értelemadta emberi lehetőségként pusztán csak politikai társulásban vagy 

közösségben, klasszikus fogalommal élve poliszban lehetséges. A politikainak és a 

demokráciának ezt a viszonyát először a politikai fogalmán keresztül, majd egy 

preszókratikus filozófiai kérdezésen keresztül közelítem meg. 

                                                 
13 Mouffe egyértelműen kizárja elmélete értelmezési mezejéből Hannah Arendtet (lásd Mouffe 2005: 9.). Ez egy 
olyan politikaelmélet esetében, ami különösen érzékeny a mozgalmi- vagy identitásalapú politikára, a feminista 
törekvésekre vagy a marginalitás értelmezésére, meglepő annyiban, hogy a participatív demokrácia közös 
platformot jelenthetne a számukra. Ellenvetésre és összekapcsolódásra viszont egyaránt van ok, lásd Pulkkinen 
2008: 124. skk. 



 

 

II. fejezet 

A POLITIKAI VILÁG KELETKEZÉSE 

 

1. A politikai és a konfliktus 

Egy értelmezés szerint a „politika” és a „politikai” abban különbözik egymástól, hogy a 

„politikával” a politikai élet zajló, változékony világára utalunk, így a politikai diskurzusok 

gazdagon tagolt világára is, a „politikaival” pedig ezt a világot filozófiai kérdezés tárgyává 

tesszük, és azt tudakoljuk, hogy miként érthető meg ez a világ, s mi alkotja a sajátos 

természetét.14 A „politika” világa a cselekedetek és értelmezések, a valóságteremtés és az 

együttlakás világa, amely azt a szövetet szolgáltatja, amelyen keresztül bármilyen politikai 

filozófiai kérdést fel tudunk tenni. Egy további specifikáció szerint a politikai élet eme zajló, 

konstruktív és dinamikus világát a „politikum” fogalmával is jelölhetnék, pontosan azért, 

hogy a közös világot formáló beszéd és a dolgok rendjét újraíró politikai cselekvések 

kozmoszává tágítsuk ki a politika manapság bevett, meglehetősen szűk értelmét. Így tehát a 

politikai fogalmán keresztül azt a kérdést tudnánk feltenni, ami a politika világteremtéssel és 

közös eléréssel bővített univerzumára irányul (mindenre és bármire, ami itt zajlik), és amivel 

e politika lényegére teszünk fel kérdéseket. 

A politika egyik lényegi kérdése magának a politikának a keletkezése és a halála. Ez a 

kérdés talán az első és a legfontosabb, amit a nyugati kultúrában feltettek a politikára, a 

politikát úgy ragadva meg, mint az eredeti emberi-társadalmi állapotot: a politikai létezést az 

emberi mivolt kibővített és minőségi jegyeként értették meg. Ezzel a kérdéssel azt tudakolták, 

hogy mi vezet el, mi az oka a politikai közösségek kialakulásának, és mi az, ami végül kivezet 

azokból. Egy olyan világban tették fel e kérdéseket, melynek mindennapi tapasztalata volt a 

háború, legyen az idegen állammal vívott vagy polgárháború, és egy olyan világban, ahol a 

politikai közösség (a polisz) volt az emberi létezés természetes rendje – és egy olyan helyen, 

ahol e politikai közösség az egyenlő emberek társulásán alapult, és melyet a legmagasabb 

rendűnek tartottak. A válaszok antropológiai előfeltevésekből indultak ki, az egyes ember 

gyengeségéből, de az alkotóképességének az elismeréséből; és az erőnél többre tartották a 

beszédet, valamint az ebből fakadó hatalmat; a szétszóródottságnál az összegyűlést és közös 

világteremtést; az uralmi viszonyok rögzítésénél a kölcsönös megbecsülést; a hatalmi 

lehetőségek végső kimerítésénél a méltányosságot; a tétlenség helyett a tevékeny életet; a 

                                                 
14 Lásd Mouffe megkülönböztetését a politika „ontikus” és „ontologikus” rétegéről, Mouffe 2011. 
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hallgatás, félelem, kényelemszeretet helyett az igazság(osság) melletti kiállást és az ebben 

oltalomra szorulók védelmét a politikai közösségen belül vagy az azon kívüli, számkivetetté 

válással szemben.15 

A kérdésre adható válaszok egy része történeti jellegű argumentáció, amely abból indul 

ki, hogy volt valaha az emberiség történetének egy szakasza, melyet politika- vagy 

társadalomelőttes állapotként érthető meg. A történeti jelleg itt csak arra vonatkozik, hogy ez 

az érvelés az időt használja fel a különbségek megmutatására (tehát lehet például mitikus 

formájú, vagy követheti akár a modern haladásgondolatot is). A történeti jellegű argumentáció 

mellett azonban logikai típusú argumentációval is lehetséges élni, ami azt jelenti, hogy 

például a preszókratikus természetfilozófia kiindulópontjai megismételhetőek az emberi-

politikai világ természetére feltett kérdésekben. Az egyik legfontosabb preszókratikus tézis 

szerint az, ami keletkezett, el is fog pusztulni, tehát a létezőt nem csak mint létezőt 

közelíthetjük meg, hanem mint határokkal bírót is. A még-nem-jelenvaló és a már-nem-

jelenvaló körülhatárolja azt a valamit, amit létezőnek nevezünk. Ez a körülhatárolás azonban 

nem képes kimeríteni a létezőt. Sokkalta inkább azt mutatja meg, hogy mi egyáltalán a 

feltétele a létezésének.16 

A preszókratikus filozófusok inspirációját akkor, amikor a kozmoszt akarták megérteni, 

valójában éppen az az emberi-politikai világ adta, amelyben éltek. A kozmoszt az emberi 

világ mintájára értették meg. Egy meglehetősen elterjedt közhely szerint azonban nem sokkal 

ezután a filozófiai vizsgálódás fókusza a kozmoszról az emberi világra mozdult el, és a 

szofisták ezt a világot tették vizsgálódás tárgyává. Ám ez minden bizonnyal csak úgy igaz 

kijelentés, ha hozzátesszük, a természetfilozófia nem tűnt el a vizsgálódások teréből, és talán 

az emberi világ értelmezésének a hátteréből sem. Ha ez így volt, akkor egy ide-oda ingázó 

mozgásban volt megérthető a világ, anélkül, hogy ez a megismerő játék eltörölte volna eme 

elkülönülő régiók sajátosságait. A kozmoszra feltett kérdés szerkezete, a létére, dinamikájára 

                                                 
15 Ez egy, a történeti Prótagoraszt (a szofista filozófust) követő felsorolás. Az eredeti politikaelméleti 
kérdésekhez, különösen, ami a demokratikus politikából való ki- és belépést illeti, vö. Cole 1961. A Prótagoraszt 
elemző irodalom szerencsére elég kiterjedt, lásd Kerferd 2003, kül. a következő szöveghelyek: 57–59., 107. skk., 
156–158., 173-182.; Levi 1940b; Versenyi 1962. Eredeti töredékek, források (DK 80 A, B): in Steiger szerk. 
1993: 9–28., Freeman 1948; Platón, Prótagorasz (passim), de különösen: 320c–328d. Prótagorasz eszmetörténeti 
kontextusához lásd: általában Romilly 1992; továbbá Anonymus Iamblichi, in Steiger szerk. 1993: 97–105., a 
kettő kapcsolatára Cole 1961; illetve (az előbbi tanulmány alapján) összevetésként, Cicero: A kötelességek (De 
Officiis) II. könyv, de ajánlhatóak az I. könyv társadalom- és politikai genezis-szakaszai is, I.4, I.16, melyek 
elképzelhető, hogy szintén prótagoraszi gyökerűek, de legalábbis prótagoraszi tematikájúak. 
16 Arisztotelész meg volt győződve arról, hogy a keletkezett pusztuló is, ám nem minden preszókratikus gondolta 
azt, hogy a világmindenség pusztulásra van ítélve. Hérakleitosz esetében például megoszlanak a vélemények, 
hogy elfogadta-e vagy sem (lásd Naddaf 2005). Mindenesetre Prótagorasz ismerte és használta a történeti 
argumentációt, melynek mitologikus formát is képes volt adni, és minden valószínűség szerint ismerte és 
használta a logikai-metafizikai argumentációt is, ráadásul ugyanazon tárgynál: az emberi politikai állapot 
magyarázatánál (vö. Platón, Prótagorasz 320c skk., Cole 1961). 
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irányuló alapvető kérdések olyan logikai viszonyokat tártak fel, amelyek – legalábbis 

bizonyos mértékig – megismételhetőek voltak a politikai közösségek viszonyában is.17 

Mint filozófiai kérdezésmód, ez az ingázó megismerés ma sem szűnt meg érvénytelennek 

lenni. Ebből a kiinduló premisszából az következik, hogy a politikai közösségek természetére 

nézve megismételhető a kérdés: mi a határuk, vagyis hogyan viszonyulnak a keletkezéshez és 

a pusztuláshoz, más szavakkal, mi a létezésük feltétele. 

Azonban e kérdezés mást is tartogat, mert mást kíván igazolni és bemutatni, nem pusztán 

csak a keletkezést és a pusztulást. Az agonizmus-elméletek, ahogyan látható volt, azt állítják, 

hogy a politikai élet lényegileg konfliktusos. A konfliktus azonban minden veszélyessége 

ellenére is értékes, hiszen azon alapszik, hogy léteznek azok a szereplők, akik képesek 

konfrontálódni, és hogy egyáltalán ez a konfrontáció megengedett. A konfliktus, vagy 

általánosabb fogalommal élve, az agón – Arendtet, Nietzschét, Hérakleitoszt is felidézve – azt 

előfeltételezi, hogy ha van egy cselekvő, akkor feltétlenül van egy másik is. A 

konfrontációban az mutatódik fel, hogy a világ, amelyről beszélünk, s amelyben az 

megmutatkozik, az alapstruktúráját illetően is plurális. Mivel a demokráciák alapja a valós 

pluralitás, vagyis az a fajta rivalizáció, amely a közösség számára további lehetőségeket képes 

feltárni, ezért a demokráciáknak elemi szükségük van a konfliktusra. Más megközelítésben 

viszont a kérdés mégiscsak az, hogy mekkora konfliktust bír el a demokratikus közösség. Ami 

lehetővé teszi a demokratikus politikai közösségeket, az el is pusztíthatja, ezért pedig a 

politikai közösség határai a konfliktus felől értelmezendőek. Ha rivalizáló kooperációnak 

nevezzük azt, hogy a demokráciák képesek lehatárolni a konfliktusok parttalanságát, és a 

cselekvők, a riválisok úgy képesek egyazon kozmoszban közös otthonra lelni, hogy mégis 

mások maradnak egymás számára, noha elfogadott mások, akkor az elméletalkotási feladat a 

rivalizáló kooperáció filozófiai értelmezésére és igazolására irányul (a fogalomhoz lásd Szűcs 

2010: 23–25.). 

 

2. A konfliktus és a politikai genezis 

A politikai cselekvők között létező egyik viszony a konfliktus, ami különböző intenzitást 

nyerhet. Amikor a politikai közösségen belül válik parttalanná, akkor polgárháború lesz 

belőle, és a politikai közösség megszűnik létezni. Amikor két olyan csoport küzd vagy harcol 

                                                 
17 A kozmosz és politikai világ összefüggésére Nietzsche is felfigyelt (1988a), és többször megismétlődik a 
modern szakirodalomban is. A szofisták jellegzetességeként értett fókuszeltolódásra, de a kozmológiai kérdezés 
fennmaradására, lásd Kerferd 2003, illetve a Disszoi logoi kijelentését a rétorról, 8.1–2, 5. Az viszont nehezen 
azonosítható, ha azonosítható egyáltalán, hogy ennek milyen volt a specifikus formája a politikára és 
társadalomra irányuló kérdezésben. Amit itt az érvelésben felhasználok: a feltételezés, amivel Cole 1961: 145. 
él, illetve a keletkezés és pusztulás dinamikája. 
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egymással, akik soha nem alkottak egyetlen közösséget, abban az esetben eleve értelmetlen 

közösségről beszélni. Ezek a politikai közösség határai, abban az értelemben véve, hogy ezen 

a ponton válik lehetetlenné a politikai közösség kialakulása, illetve fogalmi szinten magának a 

politikai közösségnek az értelmezése. Mivel ez egy radikális lehetetlenségi pont, érdemes 

megvizsgálni azt, milyen feltételek mellett alakulhat ki mégis politikai közösség ebből. Ennek 

a vizsgálata ugyanis képes lehet rámutatni a politikai közösség sajátos aspektusaira, azokra a 

vonásokra, amelyek megkülönböztetik minden más lehetséges emberi viszonytól. 

Azt már Arisztotelész megfogalmazta, hogy a „fegyverbarátság” önmagában soha nem 

teremt poliszt:18 az egymással közös védelmi szerződéssel egyesülő partnerek viszonya 

semmi olyan sajátos, megkülönböztető tulajdonsággal nem rendelkezik, ami megalapozhatna 

egy politikai társulást. A katonai „barátság” önmagában nem hoz létre politikai közösséget, 

ahhoz valamilyen többletminőség szükséges. Hérodotosz a természetes emberi társulások 

alapjának az ethnoszt tartotta, a közös nyelvet, vallást és szokásokat. Ez viszont nem 

szükségszerűen jelent politikai közösséget, pusztán csak azt az állapotot rajzolja körül, 

amelyben az emberek hasonlóak egymáshoz, legalábbis azokban a dimenziókban, amelyeket 

ő közösségformálónak tartott. Platón egy helyütt hasonlóan érvelt, azzal a különbséggel, hogy 

naturalizálta e sajátosságokat, és azt állította, hogy akik olyannyira hasonlóak egymáshoz, 

hogy egymás testvérei, nem harcolhatnak egymással a másik végső elpusztításáig, csak a 

győzelemig.19 A testvérek pedig a hellének, a harcoló felek a hellén poliszok (mint Spárta és 

Athén), vagyis azt feltételezte, hogy már eleve létezik valamilyen közös vagy valamilyen 

közös hasonlóság, amely erkölcsi gátat szab az egymással való harcnak. Vagyis Platón azt 

állította, hogy a háborúnak kétféle célja van: a győzelem, illetve a másik elpusztítása, mint 

ahogyan az ellenség és kétféle: az, aki hasonló, és az, aki idegen. Ennél pedig jóval fontosabb 

az, hogy burkoltan azt állította: a hasonlóval vívott és pusztán csak a győzelemig vitt harc 

végül elvezethet a békéhez, és az alapja lehet egy közös világnak, a testvérek közös politikai 

világának (vö. még Steiger 2005). 

Platón az ádáz harcot rivalizációvá értelmezte át, az átértelmezés alapja pedig az a 

feltételezés volt, hogy a küzdő felek között már eleve van valami hasonlóság, vagy valami 

                                                 
18 Szümmakhia, katonai szövetség az igazságtalanság ellen: Arisztotelész, Politika 1261a24–25, 1280a85–86. 
19 „Amikor ezután nagy háború tört ki, és az összes görög pusztítva, haddal támadt vidékünkre, hálátlanságot 
tanúsítva városunk iránt, a mieink tengeri csatában legyőzték őket, és vezetőiket, a spártaiakat Szphagiánál 
elfogták, s noha megölhették volna, megkímélték és kiadták őket, s békét kötöttek abban a meggyőződésben, 
hogy vérrokonok ellen csak győzelemig szabad harcolni, és nem szabad a város indulata és haragja miatt a 
görögök közös javát elpusztítani – a barbárok ellen viszont a megsemmisítésig kell küzdeni.” (Platón, 
Menexenosz 242d; vö. még az Állam egyes passzusaival.) Hasonló megkülönböztetés bukkan fel Cicerónál is, 
lásd A kötelességek I.12, 19, 25. Koselleck ezeket a szövegrészeket is értelmezi, igaz, más szempontból és 
konklúzióval, lásd Koselleck 2003c. 
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közös. Ez pedig arra képes rámutatni, hogy a harc alapja lehet a politikai közösségnek, 

amennyiben hasonlók vívják egymással. A hasonlóság azonban nem szükségszerűen az 

ethnosz kritériumán alapul, mert szó lehet az erők hasonlóságáról is. Hogy ezt megmutassam, 

egy olyan érvelést alkalmazok, ami leginkább gondolatkísérletnek nevezhető, ami egyébiránt 

nem volt korszakidegen gondolkodás, hiszen jelen van a szofista filozófiai gondolkodásban 

vagy Hérodotosznál is (vö. Gera 2000). Vagyis egy olyan hipotetikus modellt vázolok, 

amelyből kiindulva összevethető a külső és erőfölényben lévő hódító, valamint az egymáshoz 

– akár több szempontból is – hasonlók közösségalkotó képessége.20 

Az állításom az, hogy könnyebb egy belső ellenséget egyenrangú szövetségessé tenni, 

mint egy külső ellenséget. Ez a tézis abból indul ki, hogy a politikai közösség egyenlő felek 

együttműködését jelenti, vagyis a hasonlóság alapja az, hogy az erőviszonyoknak vagy 

kiegyenlítettek szükséges lenniük, vagy közelíteniük kell egymáshoz. Arisztotelész szerint az 

emberek szükségszerűen sokfélék (megváltoztatva a megváltoztatandókat, a csoportok is), 

mint fogalmaz: „azon egyedek, melyekből az egységnek ki kell alakulnia, lényegükben is 

különböznek. S így aztán az egymással szembeni egyenlőség az, ami fenntartja a 

városállamokat.” (Politika 1261a81–82.) A sokféleségnek egyesülnie kell a sokféle ember 

(vagy csoport) közös egyenlőségében, különben egymással szembeni mércéjük is sokféle lesz: 

azt mindenekelőtt az erősebb és a gyengébb viszonya fogja meghatározni. Lényegében tehát 

nem fog változni semmi ahhoz képest, ami a háborús világban zajlott, csak az erősebb és a 

gyengébb viszonya egymás mellé kerül és intézményesül. Azt a lehetőséget, hogy az 

igazságosság – ami a politikai közösségeket összetartó legfőbb tényező – az erősebb jogán 

alapuljon, még az antidemokratikus érzelmű ókori szerzők is elvetették. Pedig kiváló érvelés 

lett volna amellett, hogy egy hódító birodalom a maga elitjét helyezze egy népesség élére. 

Csakhogy ebben az esetben a politikai közösséget inkább az erőszak fogja összetartani, és 

nem a különféle emberek közös szándéka. Talán egy olyan mozzanatot lehet megnevezni, 

ahonnan ez politikai közösséggé alakulhat át: ha a mérvadó különbségek olyan szinten 

jelentkeznek (pl. társadalmi, etnikai csoportok vagy egyének), ahol az erők 

kiegyenlítődhetnek a kulturális, vallási, nyelvi stb. különbségek mellett is. 

 Egy belharcban azonban az erősebbnek nem csak az áll módjában, hogy meghódoltassa a 

legyőzöttet, mivel neki több van, mint amannak, hanem az is módjában áll, hogy kevesebbet 

tegyen, mint amire módja van. Ez azt jelenti, hogy képes tulajdon hatalmát uralni, képes 

                                                 
20 Ennek az érvelésnek egy komoly korlátja van: politikai közösségnek a szabad, s végeredményben 
demokratikus politikai közösségeket tekintem, az alávetett közösségeket pedig szolgáknak, vagyis nem-
szabadoknak, puszta eszközöknek (a „szolga/szabad” összevetésre lásd Arisztotelész, Politika I.4, 1253b–
1254a). 
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engedményt adni, és ezzel lehetőséget adni arra, hogy az egyenlőség kiformálódhasson, ami 

pedig a közösség békéjét készíti elő. Azonban még emögött is ott áll a hatalom, és az, hogy a 

puszta erő megvalósítható a világban. De az a feltételezés is, hogy az emberi élet kereteit 

mégiscsak fenn kell tartani; a világ, amiért küzdenek, az egykori vagy a lehetséges otthonuk. 

Akkor viszont, amikor egy külső ellenség törekszik a győzelemre, a célja nem az egyenlőség, 

hanem az alávetés, és a másik fél az ő számára pusztán csak erőforrás, az erőforrással pedig 

nem annyira kiegyezni kell, mint használni azt, és csak amellett engedhető meg a kiegyezés 

bármely formája, hogy a használhatóság állapota fennmarad. Ebben az esetben a másik fél 

tehát eszköz, és mint eszköz, nem lehet a maga ura, más megfogalmazásban: nem szabad 

cselekvő. A másik esetben az erősebbnek lehetőséget kell adnia a másik számára a szabad 

cselekvésre, ám ez szinte lehetetlen a másik valamilyen elismerése nélkül, melynek 

legradikálisabb formája az egyenlőség. Végeredményben pedig az ellenségeskedés két típusa 

két olyan modellt jelent, melyben az egyik közelebb áll a politikai közösség kialakulásának a 

lehetőségéhez, a másik viszont távolabb van tőle. A politikai tevékenység legkarakteresebben 

pedig akkor mutatkozik meg, amikor a felek közötti viszonyt próbálják meg átdefiniálni, 

mindenekelőtt azokban az esetekben, amelyekben az ellenségeskedés helyét a közös (világ) 

helyévé akarják átformálni. 

Ahhoz tehát, hogy a harc egy eljövendő politikai közösség alapja lehessen, a harcoló 

felek közötti viszonyoknak átalakíthatóknak kell lenniük. A transzformáció iránya egalitárius, 

erkölcsi formája az elismerés, eszközei a politikai cselekvés egész skáláját felölelik az erő 

talonban tartásával. Ehhez a folyamathoz nem szükséges előzetesen elfogadni azt, hogy a 

hasonlóságnak eleve léteznie kell; az inkább a politikai cselekvések iránya, és bizonyos 

dinemziókat érint, amint a kialakítandó politikai közösség problémájává teszi azokat. 

 

3. A cselekvés szabadsága és teremtőereje 

A politikailag legtermékenyebb hasonlóság az erők hasonlósága. Arisztotelész írja azt, hogy 

legádázabb harc a testvérharc,21 de ez pontosan az a fajta totális konfrontáció, ami hasonlók 

között megy végbe. Olyanok között, akik képesek és akár szándékuk is irányul arra, hogy az 

erőviszonyok kiegyenlítésébe fogjanak, ami azt jelenti, hogy az erősebb méltányosságot 

gyakorol, ám eközben képes arra, hogy erővel megsemmisítsen minden olyan ellenállást, 

amely ellentétes ezzel a céllal, és amely az egyenlőség-viszonyok formálódásának az útjában 

áll. A legfőbb kérdés ezért az, hogy a felek miképpen alakítják át a háborús viszonyt úgy, 

                                                 
21 Arisztotelész egy elterjedt mondást idéz, ahol a „harcra” használt kifejezés a polemosz: Politika 1328a17. 
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hogy abból politikai közösség legyen. 

Az átdefiniálás során a viszony maga változik meg, hiszen a háború éppúgy emberek 

közötti viszony, mint ahogyan a politikai közösség is az. Mindez teoretikus szempontból azért 

fontos, mert minden olyan viszony, ami emberi, emberi szándék alá vonható. Más 

megfogalmazásban az emberi viszonyok az emberi-közösségi szabadság részévé tehetőek. Az 

emberi szabadság azt jelenti, hogy a cselekvést körülvevő feltételrendszer nem determinál. A 

cselekvőnek módjában áll az, hogy lehetőségekben gondolkodjon, és módjában áll az is, hogy 

megteremtse a cselekvés feltételeit. Mindenképpen szándékot és erőfeszítést igényel az, hogy 

valamit, ami előzetesen nem volt az, mégis az emberi cselekvési szabadság részévé tegyenek. 

Az is elmondható, hogy az ember-közötti viszonyok abban az esetben változtathatóak meg, ha 

lehetséges mozgósítani azokat a hatalmi erőforrásokat, melyek a viszony fenntartásáért 

felelősek. Ebben a szándékolt aktusban az erővonalak elmozdításáról van szó. A viszálykodás 

parttalanságában rejlő hatalom pedig arra mutat rá, hogy a viszálykodást fenntartó mozgás 

feltartóztatása a hatalom kontrollját igényli, méghozzá abszolút értelemben, azaz a 

hatalomnak a hatalomból magából kiinduló kontrollját. Az újratermelődés, a poiézis 

feltartóztatása a hatalom lényegére mutat rá, arra, hogy a hatalomban mindig benne van az a 

tendencia, hogy mindig nagyobbá és nagyobbá váljon, egészen addig, amíg összes teremtőjét 

és összes teremtményét fel nem falja, átcsapva a fejük és szándékaik fölött. Ennek az 

átcsapásnak és pusztításnak, a hatalom parttalanságának a kontrollja nevezhető az abszolút 

hatalomnak. Úgy néz ki, hogy ez a kontroll csak akkor állítható elő, ha az emberek arra 

törekednek, hogy tulajdon cselekvési szabadságuk részévé tegyék a viszony megváltoztatását. 

Ez tudatosságot követel meg, vagyis annak a pontos tudatát, hogy – akármilyen emberi 

szándékrendszerből eredjék is – a viszonyok emberi beavatkozással megváltoztathatóak. Az 

ellenségeskedésből béke vagy politikai közösség akkor formálódhat ki, ha az ellenséges 

viszonyban munkáló hatalommal szemben a szándékot, az emberi tudást és a szabadságot 

állítják. 

A politika az emberi cselekvések világa, ahogyan a politikai közösség megteremtése a 

parttalan viszálykodásból is cselekvés. A háború ebben az értelemben a politikai tekhné része, 

alá van vetve annak (lásd Platón, Prótagorasz 322b). A cselekvés jelentéséhez hozzátartozik, 

és ez adja értelmező erejét, hogy mindig a szabadság valamely létező fokán alapul, ahogyan a 

rétorikában feltáruló idő is a lehetségességben rejlő szabadság-fokokban különbözik 

egymástól. Ám a szabadságot mindig valamilyen meghatározott értelemben kell vennünk, 

vagyis a szabadság pusztán csak a tulajdon létét lehetővé tevő korlátok vagy feltételek között 

értelmezhető. A szabadság ezért nem pusztán van, amennyiben van, hanem valamiként van, 
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valamilyen minőségben létezik.22 A szabadság tere határolt tér, vagyis mindig a (politikailag) 

reális lehetőségtéren belül kell elgondolni a cselekvési alternatívákat és eszközöket. Így tehát 

a cselekvés valóságosan is a múlt: a korlátok és erőforrások, valamint és a jövő: az 

elgondolható lehetőségek között foglal helyet, a kettő közti feszültségben formálódik. 

Miért fontos mégis mindezt hangsúlyozni? A cselekvés mindig valami emberi jelenlétére 

utal a világban. Továbbá értelmezhetővé teszi az emberi világot mint lehetőségekkel bírót. 

Nem csak cselekszünk a világban, hanem valamiképpen cselekszünk. A cselekvés képes 

minőséget nyerni, vagyis olyan jelenlétet biztosít, amelynek a többi ember értelme, beszéde és 

világlátása ad jelentést. A cselekvés azonban, eredetét tekintve, azt illetően tehát, ahonnan 

kiindul, mindig azon alapul, hogy valamit meg lehet tenni valahogy, és amennyiben valahogy 

meg lehet tenni, akkor meg lehet tenni máshogy is, ahol a nem-megtevés maga is cselekvés.  

A cselekvésről való gondolkodás előfeltételezi annak elfogadását, hogy a világban 

alternativitás vagy lehetőség van. Ebben az értelemben véve tehát az emberi cselekvés szabad, 

nem pedig a véletlenen, az elrendelésen, a parancson vagy az automatizmuson alapul.23 

Amikor tehát a politikai közösséget létre kívánják hozni, és a viszálykodást át kívánják 

alakítani, hogy létrejöjjön egy közös világ, előbb el kell tudniuk gondolni ezt a világot 

lehetségesként, olyanként, ami a már létező politikai kontextusból kiformálható. Szándékkal 

kell rendelkezni, és azzal, hogy a világ másképpen is látható és megérthető legyen, mint 

ahogyan éppen van. A cselekvésnek ez az értelme egyben tehát felülemelkedés a dolgok 

puszta rendjén. A dolgokon, amik pusztán adódnak, akár a természetből származnak, akár az 

emberi cselekvések eredményeinek tekinthetőek, mint amilyen a végtelen spirálba pörgő 

viszálykodás. 

                                                 
22 Görög értelemben a választási szabadság mindig feszültségben létezik és soha sem egy semleges térben. A 
görög tragédiák például az isteni és emberi világ feszültségében vibrálnak, és időről időre felvetik a kérdést, 
hogy mi az ember szabadsága, ha az istenek rendelik el a sorsát (lásd Schwartz 1986). Hérakleitosz azt mondja 
(119. töredék), az ember sajátos, s neki kiosztott, rá jellemző és őt oltalmazó minősége egyenlő az ember 
életsorsával (ami megérthető úgy, hogy az embert magamagának kell a sorsán keresztül megvalósítania). Platón 
is ad választ az isteni elrendelés és személyes sorsválasztás dilemmára, és azt mondja, hogy az ember 
(pontosabban a lélek) szabadsága a sors (az életforma és daimón) túlvilági megválasztásában rejlik, s „az isten 
ártatlan” (Állam 617e–618a). A dilemma adott: mi az ember szabadsága, ha annak a kontextusa vagy az isteni 
szándék, vagy a véletlen: a szerencse és a szerencsétlenség, úgymint a körülmények váltakozása; vagy a másik 
ember: az alávetettség, a parancsnak való engedelmeskedés; a tudás: a nem-ismert: az ismeretlen vagy a 
tudatlanság (példaként hozható az Oidipusz király, a Szophoklész-féle tragédia, de Pasolini feldolgozása is). A 
szabadság csak ezekben a viszonyokban képes formát nyerni. Ezért a szabadság mindig viszonyított, azaz 
valamihez-képesti, általánosabb megfogalmazásban a létezés mindig valamikénti létezés. 
23 Lásd még Arisztotelészt a Nikomakhoszi etikában; a cselekvés és beszéd viszonyához Arendt 1998 cselekvés-
fejezet első oldalait. A dolgok valamiképpeni, és nem puszta léte a szofista filozófiában, pl. a dolgok 
elkülönböződése a kairosz (megfelelő pillanat) alapján értelmezve, lásd Disszoi logoi II.19, a valamiképpeni 
létezésre V.15 (ill. vö. Prótagorasz DK 80 B1). Ezt a valamiképpeni létezést Kerferd az eredeti szofista 
kontextusban több helyütt is értelmezi, a legkövethetőbb módon e helyeken: Kerferd 2003: 111., 119. skk., és 
Kerferd 1955: 11. skk. 
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4. A különneműség és a közös 

A politikai közösség eredeteként az előbb a konfliktusnak adtam értelmezőszerepet, és azt 

állítottam, hogy a hasonlóság a meghatározó komponens a közösségek kialakulásában, noha 

ezt a hasonlóságot az erők kiegyenlítéseként érdemes megérteni, ahol is erre a kiegyenlítésre a 

szereplőknek kifejezett törekvésük irányul. Ez azonban minden bizonnyal csak előfeltétel. A 

politikai közösségeknek van másfajta megközelítése is, és ez a közös világ körül 

fókuszálódik. Egészen pontosan a sokféleség és az egység dinamikus viszonyáról van szó, 

arról, hogy a politikai közösség különnemű emberek összegyűlésének a helye, hogy tehát a 

politikumnak a világa, amely ebben és ekörül jön létre, alapjaiban plurális. Arisztotelész is 

beszél erről, és azt állítja, hogy a polisz mindig sokféle emberből tevődik össze, a politikai 

világ eme összetettsége redukálhatatlan:  

 

„Világos, hogy ha az egységesítés folyamata elér egy bizonyos pontig, akkor a polisz már nem lesz polisz. 

Mivelhogy a polisz természete szerint az emberek sokaságából áll, és ha az egységesítést egy bizonyos 

pontig elviszik, akkor a város a családra redukálódik, és a család az egyénre, mivel a családot jóval 

teljesebb egységnek kell tekintenünk, mint a várost, és az egyes embert is inkább, mint a családot. Így tehát 

ha a törvényhozó képes is lenne egyesíteni a poliszt, nem szabadna megtennie, mivel épp e folyamattal 

rombolná le azt. És nem csak emberek sokaságából áll a városállam, hanem különböző fajta emberekből. 

Az egyforma emberek még nem alkotnak poliszt.”24 

 

A polisz tehát emberek sokaságából áll, sőt nem egyszerűen sok emberből (a sok ember lehet 

pusztán a hatalom szimpla erőforrása is, mint a háborúkban vagy a választásokon a többségi 

demokráciákban), hanem különnemű emberekből. De a különnemű embereket önmagában 

nem tartja össze puszta különneműségük, ahogyan az sem, ha magasabb célért szövetkeznek, 

de ez a cél csak annak a hasznosítására épít, hogy a sokaság valóban sokaság: sok ember, 

nagy erőösszesség. Arisztotelész szerint a védelmi célú katonai szövetség az erő vagy a szám 

sokaságán alapul, és nem egyében; amit tehát a puszta sokaság konstituálni képes, még nem 

polisz, hanem csak hatalom. A politikai közösséghez valamilyen többlet létét kell 

feltételeznünk. Ez a sokaság fogalmát továbbértelmezve az, hogy a polisz azért létezhet, mert 

a létrehozói különféle aspektusokkal járulnak hozzá, vagyis a politikai közösség 

különbözőségeik gyülekezőhelye. Pontosan ez az, amire a polisz képes; az agora és az agón 

eredete (fogalmilag is) az összegyűlés.  

A politikai közösségalkotáshoz szükséges másik aspektus a közös létrehozása. Azé a 

                                                 
24 Politika 1261a18–24. Szemben a magyar fordítással itt saját fordítást közlök a Loeb-féle angol kiadás alapján 
(1949), a kulcsfogalmakat illetően hűebben követve az eredetit. 
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közösé, melyben az emberek a hasonlóságon osztoznak, és amely, érdemes hangsúlyozni, 

nem elvesz, hanem hozzáad az emberi világhoz, és képes hozzáadni a benne élő emberekhez 

is. Az emberi világban bizonyos javak kimeríthetőek és fogyó jószágok, és van valamilyen 

természetes törekvés arra, hogy megtartsák egy részüket közösként. Más javak azonban úgy 

közösek, hogy nem egyszerűen bővülnek és bővülő képességük van, hanem csak valamilyen 

közösségben képesek erre. Létezésük képes kiáradni és képes a közöst teremteni; ha tehát 

képesek erre, akkor arra kell rátalálni, hogy mik ezek. Mi biztosíthatja ezt a sokszorozódást, 

mi lehet az a közös tulajdon, ami nem fogy, hanem gyarapszik, ha adják (vö. Anonymus 

Iamblichi 3.5, Disszoi logoi 6.2.)? A klasszikus szövegek alapján két ilyen nagy terület van, a 

tanítás és a másikkal való beszéd; tovább bontva, az emberi interakció értelmében vett 

diskurzus, a tudás, a vélemény, és a közösség dinamikus, szociális aspektusa, ami egyben 

minduntalan politikai is, már csak azért is, mert a polisz mindezt tulajdon lényegeként 

intézményesíti. Az ókor másik feléből Cicerónak van egy felsorolása a nem csökkenő 

közösről, s ennek jelentős részét vagy a kommunikációs viszonyok, vagy az azokat biztosító 

feltételek teszik ki: „a forum, a szentélyek, az oszlopcsarnokok, az utak, a törvények, a jogok, 

a törvényszékek, a szavazati jog, az érintkezési formák, azonkívül a baráti kapcsolatok, sokan 

több emberrel állnak üzleti viszonyban.” (Cicero, A kötelességek I.17.) Ezek azok, amik egy 

politikai közösségben közösek, ahol a közös közösséget is kommunikációt is jelent. Egy 

alapvető, eredeti értelemben a politikai világ kommunikatív világ, a kifejezés eredeti, görögös 

koncepciója és latinos megnevezése szerint. 

A viszály átalakítása volt a politikai közösséggé válás minimumfeltétele, de ezt a 

teremtést a közös létéből magából is el lehetett gondolni. Míg az előzőt negativitásként, az 

utóbbit pozitivitásként lehet értelmezni; az egyik határ, a másik benső és teremtő. Ezt 

figyelembe véve a transzformációt közös teremtésként is át lehet fogalmazni, amivel egy 

olyan diskurzus követelményére utalok, amely a közös (keretek és feltételek) elgondolását 

célozza meg. 

Így a viszálykodás kapcsán mondottak újrafogalmazhatóak. Egyszerűen szólva a politikai 

közösségteremtés alapdinamikája az, hogy a zéró összegű játszmákat pozitív összegűvé kell 

változtatni. Ez pedig invenció, vagyis azon a kényszeren alapul, hogy képesnek kell lenni 

annak az elgondolására, hogy lehetséges olyan küzdelem, amelynek a végkimenetele nem a 

pusztulás. A részek, az elitek, az etnikai közösségek vagy az államok közötti küzdelem 

kimenetelének elgondolhatóságáról van szó, arról, hogy meg kell teremteni ezt a gondolkodási 

és cselekvési teret. 

Ez a tér azonban innentől fogva közös, következésképpen teremti a világot, 
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végeredményben tulajdon magát. E közös tér az, ami lehetőséget ad arra, hogy a különbségek 

megmutatkozhassanak. Pontosan az kellene, hogy a feladata legyen, hogy különbségekként 

fogadja be azokat a konfliktusokat, amik korábban a határain lévén még pusztítóak voltak. A 

politikai közösség teret ad a létezésnek, megnyílik az emberi megmutatkozás számára; ezt 

mondja Arendt és ezt előlegezi Heidegger is.25 Ez azt is jelenti, hogy a polisz nem tartalmaz 

az emberi létezés számára, még az emberi megjelenést megelőzően előírásokat arra nézve, mi 

alkotja és milyennek kellene lennie. A polisz természetét az rajzolja ki, akik alkotják; azok a 

minőségek, amelyek megmutatkoznak benne. Nem a politikai közösség írja bele az emberbe a 

létezés kívánatos mintázatát, hanem az emberi megmutatkozás alakítja ki a politikai közösség 

karakterét azzal, hogy a sokféleséget láttatni engedi benne az emberi megjelenésen keresztül.  

Ez pedig összegezve azt jelenti, hogy a politikai közösség létfeltétele a különneműség, az 

alkotórészeinek (az embereknek) a különneműsége. Az emberek azonban nem puszta létezők, 

akárcsak a kövek vagy a tölgyfák,26 hanem cselekvő lények, akiknek motivációik és 

szándékaik vannak. Ezek pedig eltérnek. A klasszikus, közvetlen demokráciában a cselekvők 

valóságosan is jelen vannak a politikai közösségben. Tetteik és szavaik által a jelenlétük 

konstituálja magát a közösséget. A hagyományok, törvények és egyebek természetesen 

lehatárolják e tetteket, de nem írják fölül azt, hogy a politikai közösség az emberek 

összességéből jön létre, következésképpen minden belső előírás vagy határ aszerint változik, 

ahogyan az azt alkotó emberek is változnak. 

E gondolat jelentősége pedig az, hogy azt állítja: a demokráciának nem a konfliktus, 

hanem a különbség a fogalmi középpontja; ami annak az állításnak a megismétlése, hogy a 

politika és a demokrácia (közös metszetének) alapja a pluralitás. A demokratikus politika, a 

politikai közösség mint polisz mindenekelőtt a különbségek befogadója. 

Összefoglalva az előzőeket: a kiinduló tézis az a meglátás, hogy a politika elemi módon 

konfliktusos, és a konfliktus nem kiiktatható belőle. A politikai világ dinamikáját éppen ez a 

jelleg adja. A politikai közösségek vagy társulások (és poliszok) határai képlékenyek abban az 

értelemben, hogy nem egyszer s mindenkorra létezők. Azzal, hogy kijelentjük: közösség van, 

azaz létezik, egzisztál, valójában megismételjük a preszókratikusok természetre feltett kérdése 

hátterében meghúzódó előfeltevést. E létezés-gondolat előkészíti azt a kérdést, hogy 

miképpen létezik e létező, és a politikai világ kapcsán azt a választ láttuk formálódni, hogy 

konfliktusban vagy különbségek által létezik. A létmódja valójában a pluralitás. 

                                                 
25 Különösen Arendt 2002, Heidegger számára az igazság feltárulásának a kerete a polisz, pl. 1992: 89–90. 
26 Platónt parafrazeálva, „Ugye tudod, hogy emberi jellem is szükségképp annyi fajta van, ahányféle alkotmány? 
Vagy szerinted ezek tölgyfából és sziklából támadtak és nem a polgárok szokásaiból?,” (Állam 544d–e) és egy 
pár évtizeddel korábbi szofista forrást felidézve, lásd Anonymus Iamblichi 7.12. 
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Ezek azonban további kifejtést igénylő kérdések. Az én itt követett eljárásom az, hogy a 

konfliktus értelmezését két fontos szerző körül fókuszálom, azt előfeltételezve, hogy egyrészt 

különböző problémákat képesek magukhoz vonzani, másrészt hogy képesek egymás 

kölcsönös megvilágítására. Egyikőjük a huszadik század első felében élt jogfilozófus, Carl 

Schmitt, másikuk az i. e. 500 körül alkotó filozófus, Hérakleitosz. Schmitt kapcsán nemcsak a 

konfliktusok politikai szerepét, hanem a depolitizálás szándékosságát is elemzem, vagyis a 

megbékélést is politikai tettként értelmezem. Hérakleitosz azért lesz fontos, mert az 

ellentéteknek döntő jelentőséget juttat minden egyensúlyi rendszer fennmaradásában. Ám arra 

is rámutat, hogy előfeltételezni kell az Egy valamiféle létezését a Sokaság létezése érdekében, 

de ez az egy soha nem egységes, soha nem homogén, és soha sem pusztán egyféle 

különbséget vagy egyféle azonosságot fogad be; miközben, akit befogad, azt mind kivétel 

nélkül egyenlőnek ismeri el, méghozzá önmaga viszonyában. Mindez az egalitárius politikai 

közösség keretében végiggondolt rivalizáció elméletét készíti elő. E problémákat járom körül 

a következőkben.  

 



 

 

III. fejezet 

A POLITIKAI FOGALMA 

 

1. A schmitti konfliktuselmélet 

Schmitt szerint valamely cselekvést akkor lehet politikainak tartani, ha az az embereket 

barátok és ellenségek szerint csoportosítja. Bár az emberi világban mindig többféle különbség 

van, de a politikaivá válás a megkülönböztetés intenzitásától, erejétől függ, és ez a 

barát/ellenség-megkülönböztetésben éri el a tetőfokát.27 Hérakleitosz pedig úgy tartotta, hogy 

„mindennek atyja a háború”, mindent a harc mutat meg és rendez el a világban.28 Rendkívül 

jelentős azonban az az implicit állítása, hogy ez nem szétzúzza a világot, hanem épp 

ellenkezőleg, a létmódját adja. E különleges küzdelem adja azt a dinamikát, amelyben a világ 

egyszerre ugyanaz és mindig változó. Ehhez hasonlóan, Schmitt írása arról tanúskodik, hogy 

szerzője számot vetett a háború eltörölhetetlen realitásával, de mindemellett azt is gondolta, 

hogy míg a háború – mint az emberi konfliktusok legszélső foka – az emberi-közösségi élet 

része, legalábbis lehetőségszinten mindenképpen, nem a célja is egyben. De ez távolról sem 

kiállás az egyetemes béke mellett, mivel végső soron az a belátás hajtja, hogy a háborút 

lehetővé tevő konfliktusok megsemmisülése egyben a politikai világ megsemmisülését is 

magával hozná (lásd Schmitt 2002: 23–24.). Schmitt értelmezői pozícióját olvasatomban egy 

olyan feszültség határozza meg, mely a fogalomalkotási igény jelentette klasszifikációs 

előírások, valamint a jelenségvilág lényegi klasszifikálhatatlansága között alakult ki. E 

probléma pedig tulajdonképpen egyidős a nyugati filozófiával, és éppenséggel maga Schmitt 

lehet az, aki rámutathat a jelenségvilág feltartóztathatatlan áramlása és a jelentésadás által 

megkövetelt rögzítési igény benső és mélyreható politikumára. 

Schmitt minden bizonnyal látta azt, hogy a politikai és a háború viszonyát is a 

klasszifikálhatatlanság jellemzi, vagyis szembesült azzal a fogalomalkotási nehézséggel, ami 

már a hérakleitoszi világmodellben is benne rejlett, és ami a konfliktusok radikális pontja 

felől akart kereteket felállítani a világ megértéséhez. A sajátos politikai jelleg és a 

megértéséhez segítségül hívott háborúfogalom olyan viszonyba kerül egymással, melynek 

eredménye egy olyan kérdés lesz, hogy mit jelent egyik és mit a másik. A politika és háború 

                                                 
27 „Minden vallási, erkölcsi, gazdasági, etnikai vagy más ellentét politikai ellentétté változik, ha elég erős ahhoz, 
hogy az embereket barátok és ellenségek szerint hatékonyan csoportosítsa.” Schmitt 2002: 25. 
28 Hérakleitosz D. 53. A továbbiakban Hérakleitosz töredékeire egységesen „D.” [Diels] betűindexszel 
hivatkozom. Döntően Kahn (2004) angol nyelvű fordításaira és értelmezéseire támaszkodom, ez magyar nyelű – 
többnyire már interpretáló – fordításaim alapja. 
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egyértelműségüket vesztett kategóriák lesznek, a különbségek elmosódnak, a közöttük 

húzható határok képlékenyekké válnak. A fogalmi megkülönböztetést segítő válasz az lehet, 

hogy a háború az emberi élet eltörölhetetlen realitása ugyan, de az emberi élet oltalmazása 

mellett csak akkor vívható meg, ha kizárólag egy fix határokkal rendelkező államközi térben 

zajlik (vö. Schmitt 2002: 8–9.). A háború és a politika viszonyába be kell tehát vezetni az élet 

oltalmának a kritériumát. Ha ugyanis a háború bekerül az államon belüli viszonylatokba, 

akkor az eredmény katasztrofális, mert a háború alapját képező ellenségeskedés „egy másik 

lét létszerű tagadása.” (Schmitt 2002: 23.) Végeredményben ez azt jelenti, hogy a konfliktus 

radikális elmélete nem alkalmazható a belső politikai térben, tehát a politikai kozmoszban 

vagy társulásban, közösségben, poliszban, államban s más olyan terekben, amelyek az emberi 

együttélés biztosítóiként gondolhatóak el. 

Ebben a gondolkodásrendszerben érthető az a választás, ami végül nem ismer el másfajta 

pluralitást, mint az államok közöttit (lásd Schmitt 2002: 36.). Ennek azonban lehet egy olyan 

következménye, hogy a schmitti elmélet önmagában nem szolgáltat eszközt a háborúhoz 

képest kisebb intenzitású konfliktusok politikai, mármint politikai közösségen belüli 

értelmezéséhez. Schmitt, amennyiben mégis a belső politikai életben értelmezzük, elsősorban 

a konfliktus tiszta formájának megragadásához szolgáltat intellektuális eszközöket. A kérdés 

így továbbra is adott: hogyan értelmezhető a konfliktus a politikai közösségen belül, mi a 

következménye ennek, és mi az értelmezés határa. Összekapcsolható-e a konfliktus és a 

pluralitás, avagy elképzelhető-e, hogy a demokrácia és a politika lehetőségfeltételei közösek? 

Végiggondolva a politikai fogalmának következményeit, eljuthatunk egy további 

értelmezőeszközhöz, ez pedig a politikai cselekvés.29 

Nézzük meg először röviden, hogy a schmitti politikai-fogalom milyen politikai 

konfliktuselméletet alapoz meg. Schmittet elsősorban az foglalkoztatja, hogy miképpen 

határozható meg a jellegzetes politikai minőség, méghozzá egy olyan világban, ahol 

alapvetően nem egyértelmű, hogy mi politikai és mi nem. A válasza szerint van „[egy] 

specifikus politikai megkülönböztetés,” olyan megkülönböztetés, ami a politikait sajátosan 

jellemzi, és ez „a barát és az ellenség megkülönböztetése.” (Schmitt 2002: 19.) Míg a 

gazdaság és a jog külön tárgyterület, és megvan a maga határkijelölő bináris logikája, addig a 

politikai nem hoz létre önálló tárgyterületet (uo.; lásd még Palonen 2007: 71.). A kiinduló 

tapasztalat éppen az, hogy „a politika” valójában nem lehatárolt területként helyezkedik el a 

                                                 
29 Kari Palonen egy tanulmányában szembeállítja a politika(i) kétféle értelmezését: az egyik táborba tartoznak a 
schmittiánusok, akik a politika egyfajta lényegét keresik, a másikba pedig azok, akik a politikát inkább  a 
cselekvés felől értik meg (Palonen 2007). 
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világot alkotó strukturált emberi tevékenységek között. Ezért a politikai jelenségek 

megértésében nem a politika, hanem a politikai fogalma a döntő. Értelmezői hangsúlyozzák, 

hogy ez fogalmi meghatározás, vagyis nem egy tárgyterület kimerítése, vagy valamilyen 

politikai lényeg meghatározása30 – bár Schmitt hatása a 20. századi politikai gondolkodásra 

nem kisrészt ebből a hasznos félreértésből származik (Palonen 2007). 

Egy értelmezés szerint a politikai nem kimerít, hanem megérint (és ezért expanzív); ezt 

jelenti az, hogy nem lényegről van szó, hanem kritériumról (Szabó 2003b: 78.). A különös 

politikai minőség mércéje az, hogy a cselekvő a világot úgy rendezi el, hogy vannak benne 

egyrészről a barátok, és vannak másrészről az ellenségek. Ez azonban nem teljesen 

problémamentes megközelítés, mivel szubsztancia és kritérium talán nem is áll olyan messze 

egymástól. Fel lehet tenni ugyanis a következő kérdéseket. Vajon elképzelhető-e, hogy 

valaminek a megítélési kritériuma független annak a minőségétől, amit megítél? Valamint 

hogy meg lehet-e ítélni valamely összetartozó osztályhoz viszonyítottan bármely dolog 

minőségét anélkül, hogy ne feltételeznénk, van valami, amiért azok a dolgok egyazon 

osztályba tartoznak, és ez nem másból, mint e dolgok (vélt vagy valós) tulajdonságaiból vagy 

minőségéből ered? Állíthatjuk azt, hogy a politikának nem a barát és az ellenség 

megkülönböztetése a lényege, hanem ez csak a politikát különösen jellemző minőség. Ám 

kérdéses, megtehetjük-e ezt anélkül, hogy ne gondolnánk egyúttal azt is, hogy a politikai 

világot azért jellemzi karakteresen e megkülönböztetés, mert különösen intenzív megjelenési 

formája olyan jelenségeknek, amelyeket a politikai életben tapasztalunk meg. Előzetesen már 

azt gondoljuk, hogy ami politikai, az konfliktusos, tehát már van valamilyen tapasztalatunk a 

politikáról. A politika eme tapasztalata és a nyelv, amivel megkísértjük, kölcsönösen formálja 

egymást. Tapasztalat és nyelv elválaszthatatlanok egymástól, ugyanakkor a politika 

konfliktusos tapasztalatának legintenzívebb formája a háború vagy a konkrét harc, nyelvileg 

pedig abban az aktusban jelenik meg, amikor hajszálpontosan kijelölik azt, hogy kik a 

szövetségesek és kik az ellenségek. 

A Schmitt-féle klasszifikáció azt előfeltételezi, hogy a világban különböző empirikusan is 

adott területek vannak, amelyek önállóak, és saját jellemzőkkel, külön minőséggel 

rendelkeznek. Klasszifikálni ebben az esetben is azt jelenti, hogy felosztani, valamint ehhez 

kapcsolódóan azt, hogy meg kell adni azt a kritériumot, amely alapján az egyes területek 

elkülöníthetőek. De a politikai jelenségek világára különösen jellemző a panta rhei, és ezért 

ebben az esetben a klasszifikáció azzal fog járni, hogy szükségszerűen bizonytalan határok 

                                                 
30 A kritérium-meghatározásra Szabó 2003b, a fogalmi nominalizmusra (a politika „mint olyan”) Schmittnél, kül 

Cs. Kiss 2002: 255. 
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állapíttatnak meg. A politika terület-értelemben klasszifikálhatatlan. A politika határai 

változóak, továbbá – idézve egy politika-fogalomtörténeti elemzést – „átpolitizálni” vagy 

„politikaivá tenni” kétféle eltérő típusú mozgást jelenthet: valamely középpontból kiindulva 

körkörösen kiterjeszteni a politikai hatókörét, és jelenti azt is, hogy teljesen új diszkurzív 

területeket bevonni a politikai látókörébe (Palonen 1993). Ráadásul ez a megfordított 

folyamatra is igaz: a depolitizálás is politikai tett, méghozzá annak „különösen intenzív 

formája.” (Palonen 1993: 12.) Tehát ami a politikaivá tételben, mindenekelőtt pedig a 

politikai jellegtől való szándékos megfosztásban jelen van, az az emberi világban 

elképzelhető legintenzívebb különbségek mozgásba hozása, vagy, még inkább, az azok feletti 

hatalom. Megint más értelmezésben, a politikai közösségeket teremtő szétválások és 

összekapcsolódások dinamikájában rejlő hatalom és e hatalom kontrollja, ugyanazon 

erőforrásokon keresztül.31
  

A keletkezés és a pusztulás, az összekapcsolódás és a szétválás, végső soron pedig a 

megkülönböztetés abszolút vagy tiszta fogalmára lelhetünk rá, ami értelemadási eljárásként 

egy olyan gyakorlatot jelent, amelyben a megkülönböztetést elvisszük a legvégső pontig, 

majd ennek a pontnak definíciós képességet tulajdonítunk. Ez azt jelenti, hogy az a tett fog 

politikainak számítani, ami megkülönböztet, de mivel az emberi élet bármely területén 

képesek vagyunk megkülönböztetésre, sőt, az osztályok helyes felismerésének feltétele a 

megkülönböztetés képessége, s ebben semmi specifikus nincsen, ezért az, és csak az számít 

politikainak, ami a megkülönböztetés megsokszorozott, megerősített vagy intenzív formáját 

alkalmazza. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a megkülönböztetésre úgy tekintünk, mint 

ami hatalmat vonzott magához, megsokszorozta és megerősítette magát. A megkülönböztetés 

felruházása az erővel, vagyis a hatalom hozzárendelése, az, ami ahhoz a különleges 

minőséghez vezet el, amelyet politikainak tarthatunk. A politikai zárja magába a 

tulajdonképpeni megkülönböztetést, tehát ez a tulajdonképpeni klasszifikációs eljárás, ami 

azért is elgondolkodtató, mert azt jelenti ki, hogy a világ dolgai közül a politikaiak képződnek 

azon a szinten, amelyeknek az összes többi emberi tevékenység alávethető, tehát azt sugallja, 

hogy a rész–egész vagy a partikuláris–univerzális viszonyokban ez az egész és az univerzális, 

azaz a döntő viszony.  

E látószögben a politikai határa és a politikai úgy van összeillesztve, hogy a politikai 

határa lesz a politikai erőforrása. A politikai határa az, ami nem-politikai, de a politikai mégis 

képes ebből meríteni az erejét, például a kulturális rivalizációból, aztán eltörölni az eredeti 

                                                 
31 Lásd: „A barát és az ellenség megkülönböztetésének az az értelme, hogy megjelölje az összekapcsolódás vagy 
szétválás, az egyesülés vagy felbomlás intenzitásának legvégső fokát.” Schmitt 2002: 19., kiemelés tőlem, HSz. 
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osztály sajátos aspektusait (bevett szóhasználattal élve átpolitizálni). Figyelemre méltó ez 

azért is, mert pontosan azt a fajta működésmódot írja le, ami a klasszikus értelemben vett 

hatalmat jellemzi. Forrása bármi és minden, és értelmetlen úgy megérteni, hogy a határai 

állandóak, így ebben az értelemben véve határtalan, mert mindig arra törekszik, hogy 

növekedjék, és ez a dinamika a hatalom benső lényegéből származik. A politikai tehát 

mindenekelőtt hatalom, amely az életből táplálkozik. A politikai mint olyan pedig az a 

fogalmi eszköz, ami értelmező erejét a politikai tér és közösség határhelyzeteiből meríti.  

 

2. A sajátos politikai minőség kétféle értelmezése 

A politika eme radikális konfliktuselméleti megfogalmazása felvet egy komoly kérdést, ami a 

politikai közösségek természetére irányul. Schmitt a specifikus politikai különbséget úgy 

ragadja meg, mint a lehetséges különbségek legmélyebbikét az emberi világon belül, ami 

ráadásul mindenütt jelen lévő lehetőség. A barát és az ellenség megkülönböztetése valójában 

mégsem a politikai helyzetnek a megkülönböztető jellemző sajátossága, hanem a háborúé. A 

háborúnak is lehetnek szabályai, a nemzetközi politikai tér is különféle módon lehet 

strukturált, sőt a háború lehet a politikai tekhné része is, alá lehet vetni a politikai bölcsesség 

kritériumának, vagy éppen egy közösség értékeinek és céljainak, ahogyan Prótagorasz utalt 

rá. A politikai fogalma azonban azért zavarba ejtő, mert valóságos léthelyzetre utal, és ez a 

háborús harc. Eközben világos az, hogy a háború és a politika fogalmilag nem ugyanaz, és 

Schmitt azt sugallja (meglehetősen közel állva ebben Hérakleitoszhoz), hogy a politikai 

megértéséhez a háborús helyzetből kell levezetni a fogalmi elemzés eszközeit. Ennek az 

ellentmondásnak a tisztázása során jelenthető ki az, hogy a politikai fogalma tulajdonképpen a 

politika határa felől definiál, vagyis nem valamilyen lényegre akar rámutatni, hanem arra a 

pontra, ahonnan összeomlik az egész rendszer, ha azt a maga tiszta, radikális formájában 

alkalmazzuk arra a világra, amelynek nem a kimerítésére szolgál, hanem csak körül akarja 

határolni.  

De ez a fajta szűkítő definíció csak akkor látszik érvényesnek, ha a legszélső eset 

valóságossága zárójelbe kerül. Máskülönben az emberi élet konfliktusaiból táplálkozó 

„politikai” egyenlő lesz a (polgár)háborúval. Vagy nagyon egyszerűen fogalmazva a politikai 

nem lesz értelmezhető a belső politikai életben, vagyis abban a világban, amelyet, miközben a 

demokráciáról beszéltünk, a tulajdonképpeni politikai világnak, tehát a politikai 

tulajdonképpeni helyének tekintettünk. Mindez végső soron ahhoz a követelményhez vezet, 

hogy a politikai kritériuma akkor érvényesíthető a politikai élet, azaz a politikai közösségek 

megismerésénél, ha a háború létszerű valóságosságát kiiktatjuk a rendszerből. 
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Schmitt a maga barát/ellenség-megkülönböztetése kapcsán beszél is a polgárháborúról 

mint reális lehetőségről (Schmitt 2002: 22.), és egy helyütt maga is idézi Duverger egyik 

1951-es munkáját, amelyben Duverger azt írta, hogy a modern politikai pártok fejlődését 

tulajdonképpen sztaziológiának kellene nevezni, az ógörög sztaszisz (viszály, polgárháború) 

kifejezés alapján; ugyanakkor Duverger azt is hozzátette, hogy a pártok napjaikban már nem 

fenyegetik a demokráciát.32 Schmitt ehhez azt a megjegyzést fűzi hozzá, hogy ebben az 

esetben Duverger-nek fel kellett volna vetnie „a barát/ellenség-megkülönböztetés különféle 

fajtáinak a vizsgálatá[t].” (Schmitt 2002: 86.) Vagyis Schmitt világosan látja, a politikai 

világban (mármint a politikai közösségen belül) a barát/ellenség-megkülönböztetések egész 

skáláját kell feltételeznünk, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy az ellenségeskedés 

„létszerűségére” és „valós lehetőségére” utalunk – ezek ugyanis valóban a sztaszisz, a 

polgárháború jellemzői. Vagyis más megközelítésben azt mondja, hogy a bináris viszonyokat 

skalárisakká kell változtatni, bináris alatt azokat a viszonyokat értve, amelyek egymással 

szemben álló, szélsőséges póluspárt alkotnak, skaláris alatt pedig az eme pólusok között 

kifeszülő teret, ahol bármely közbülső értéket fel lehet venni. Arisztotelész tehát 

megvádolhatná Schmittet azzal, hogy két toposz között ingadozik, és az elmozdulásokat 

elmulasztja bejelenteni. Bármilyen ellentmondásos is legyen akár a tiszta schmitti, akár a 

schmittiánus gondolkodás, egy lehetséges lépéssel mégis érvényessé vagy érvényesebbé 

tehető. A barát/ellenség-megkülönöztetést egyszerűen a politika határhelyzetének kell 

tekinteni, vagyis olyasminek, ami létszerűen nem lehet a politikai közösségi gyakorlatok 

része, máskülönben nem beszélhetünk politikai közösségről, ahogyan a (szó szerint vett) 

„sztaziológiában” ugyancsak járatos ókori görögök a polgárháborús viszályban megosztott 

polisz esetében többes számban beszéltek a poliszukról, vagyis úgy gondolkodtak róla, mint 

ami már megszűnt létezni, mivel a polgárháborúban nem egy, hanem több polisz jön létre (vö. 

Hansen 2004). 

Végeredményben tehát logikus eljárás az, hogy Schmitt kizárta a saját politikai-fogalma 

alapján értelmezhető pluralitást a politikából, vagyis abból, amit az imént politikai 

közösségnek neveztem. De ez mégiscsak abszurd eljárás: lehetséges volna úgy gondolnunk 

egy demokratikus közösség életére, hogy abban éppen a politikai minőség értelmezhetetlen? 

A politikai radikális konfliktusfogalma valójában nem a pluralitást tekinti előfeltételének, 

                                                 
32 Mindez egy, a 20. században végbemenő eszmetörténeti eltolódásra is utal. A pártokat fokozatosan úgy 
értették meg, mint a politikai közösség egyetemessége és az egyének individuális szintje közötti partikuláris 
közvetítőket, amelyek mindig pusztán csak részek és sohasem lehetnek képesek azonossá válni az univerzális 
(démosz, politikai közösség, állam stb.) totalitásával. (A demokrácia és a pártok közötti kapcsolat elfogadottsága 
nem olyan magától értetődő, mint amilyennek manapság, a 21. század elején tűnik; vö. Bryce é. n.) 
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hanem a polgárháborút (és közben mindig ingadozik a közösségi viszonyok lehetséges 

értelmezései között). Persze minden politikai megosztottság, a legkisebb politikai intenzitású 

konfliktus is válhat polgárháború alapjává, a lehetőségskála különböző pontjain állva, tehát az 

adott helyzetben nem szükségszerűen reális lehetőségként. Az elméleti probléma viszont az, 

hogy e politikai-fogalom nem a politikai közösség léte felől értelmeződik, tehát nem a 

politikai közösségben és politikai közösség által nyer értelmet.  

Az sem mindegy azonban, miféleképpen értik meg ezt a közösséget. Arisztotelész is 

elfogadta azt, hogy a politikai közösség az emberek különnemű törekvéseinek az összegyűlési 

helye, tehát azt nem az egyneműség, hanem a sokféleség hozza létre, ezt még akár az 

individuumok sokdimenziós mivoltaként is értve.33 A kortárs politikai filozófusok közül 

Arendt lényegében átemelte a politikát megalapozó pluralitás gondolatát. Számára a polisz 

nemcsak a sokféleség gyülekezési helye (agora és agón), illetve annak állandósulása, hanem a 

perspektívák megosztásának a tere is. Az igazság éppen ezért nem transzcendens, hanem az 

emberi világ viszonylatain belül jön létre, és ott lép működésbe. A másik létezésének az 

elfogadása abból az erőből táplálkozik, hogy ugyanazokat a dolgokat is sokféleképpen lehet 

látni, és hogy a sokféleség emberi értelemben megérthető és elfogadható. Arendt ezt írja: 

 

„[A] görög polisz (…) [ö]nmagát a homéroszi agora, a szabad férfiak gyülekezési és véleménynyilvánítási 

tere köré építette, s ezzel a tulajdonképpeni »politikait« – nevezetesen azt, ami csak a polisz sajátja, s amit 

ezért a görögök minden barbártól és nem-szabad férfitól elvitattak – az egymáshoz-, egymással- és a 

valamiről beszélés köré helyezte, s ezt az egész szférát az isteni peithó, az egyenlők közötti, kényszer és 

erőszak nélkül működő meggyőző- és rábeszélő-erő terepének tekintette.” (Arendt 2002: 114.) 

 

A pluralitásnak helyt adó politikai tér, feltételrendszer a polisz, a politikai közösség, amiben 

lehetséges a különbözés és a perspektívák megoszthatósága így a kommunikáció és a vita is. 

És politikai az, ami ezt a poliszt ekként jellemzi, erre a fajta politikai közösségre mutat rá. 

Kizárólagosan ezt jellemzi, ami a politikai minőségnek – leginkább metaforikus és valóságos 

térnek – Schmittétől eltérő értelmezése. Ami politikai, az ez a közösség.  

De az érmének van másik oldala is, ami érvényessé teheti a háborúból derivált 

megosztottság-koncepciót, ez pedig a politika tapasztalati alapja, ami persze nem minden 

politikai kultúrában mutatkozik meg ennyire evidensen, de mindenesetre jelen van. Egy 

megosztott politikai közösségben (vagy polarizált demokráciában) rendkívül plauzibilis 
                                                 
33 Arisztotelész elfogadja azt az ókori demokratikus közhelyet is, hogy a sokaság ítélőképessége jobb, mint az 
egyes emberé: „egyik ezt, másik azt veszi észre bennük [a zeneművekben – HSz], mind együttvéve aztán 
megítélik az egészet,” Politika 1281b, lásd Hansen 2008a, kül. Trott 2014. A sokdimenziós karakterhez 
Saxonhouse 2009b. 
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leírását nyújtja a politika valóságának, és megragadja az átpolitizáltság hétköznapi 

tapasztalatát, melyben a létező politikai táborok között nincs semlegesség vagy középút. A 

politikai fogalmával nem kimerítjük a politikait, és nem is beillesztjük a háború világába, 

hanem rámutatunk arra, ami politikai – méghozzá pontosan arra a politikaira, ami 

csoportokba rendez. A politikai fogalma tehát a politikának nem a valóságteremtő vagy 

együttélési aspektusára mutat rá, hanem a csoportvonatkozásaira, miközben azt sugallja, hogy 

az emberi-politikai világ változásai valójában e feltételrendszerből erednek. Ha nem is totális 

mértékben, de ez is érvényes állítás. 

 

3. Polgárháború és szándék 

A belső politikai tér felbomlásának a formája a polgárháború, a különös intenzitást elért 

konfliktus. Kérdéses viszont ennek a politikai életet értelmező képessége, különösen, mert 

egy olyan cselekvésfogalomra utal, ami egyszerre radikális (tulajdonképpen hősies) és 

exkluzív (nem a démosz egészéhez köthető), tehát valóban kivételes. A demokrácia 

létrejöhetőségének a feltétele a pusztulásának is a feltétele, ha konfliktus nélkül sem politika, 

sem demokrácia nincs, hiszen ez polgárháborúhoz vezethet. Ez nemcsak politikai közösség 

felbomlása, a polisz megkettőződése, hanem a jogszerűség erőbe és puszta hatalomba 

átcsapása is. 

Mivel azonban a háború nemcsak fogalom, hanem mindig reális lehetőség is, ami a 

különbségek totalizálásából táplálkozik, ezért a belső politikai életben a háborús fogalmak – 

mint a küzdelem vagy a harc – pacifikált fogalmak kell, hogy legyenek. A háború fogalmai 

csak másodrangúként használhatóak az elemzésben, ám felhasználhatóak, ugyanakkor azt 

sugallják, hogy a szavak és a dolgok (cselekvések) nem pusztán csak szétválnak, hanem 

egyenesen szembenállnak egymással. A dolgok vagy cselekvések, illetve a szavak valójában 

eltérő terekben nyerik el valóságosság-értékük maximumát. A háborús fogalmak 

primátusának fenntartása, illetve – akár ennek híján is – a cselekvés képességének az 

abszolutizálása az egyik lehetséges kifutása a szétválasztásnak. Ha a cselekvés-érték 

maximumát a háborúhoz kötjük hozzá, akkor arra a következtetésre fogunk jutni, hogy a 

háború a cselekvés, a demokrácia a szavak világa. Ebből viszont az is következhet, hogy a 

politikai demokrácia a puszta beszéd világának fog tűnni, amelyből viszont éppen ezért 

hiányzik a cselekvés képessége. 

Érdemes megnézni, hogy egy ilyen elemzés milyen gondolkodási keretek között lehet 

érvényes; ott, ahol nemcsak a cselekvés primátusa van kijelentve, hanem a cselekvés is annak 

elképzelhető maximuma felől definiált. A puszta és parttalan beszéd, valamint a hatalom 
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értelmében vett valóságosság-érték totalitását felmutató cselekvés szembeállítására már 

Periklésznek is volt válasza. Azt mondta, hogy nem a vita akadályozza meg a cselekvést, 

hanem az, ha előzetesen nem tisztázzák, mit is kell tenni (Thuküdidész II.40.). Ez az érv pedig 

nemcsak a cselekvés radikális fogalmát kívánja hatástalanítani, hanem abból a premisszából 

következik, hogy a politikai cselekvés kollektív cselekvés. Akármilyen is legyen a természete, 

a benne részt vevő emberek nem héroszok, hanem hétköznapi emberek. A polisz világához 

tartoznak, nem a háborúéhoz, még akkor is, ha éppen a háborúról beszélnek és döntenek. 

Mivel a demokrácia világa a hétköznapi embereké, ezért a cselekvéseket is hozzájuk mérten 

szükséges értelmezni. Ennek az elméleti következménye az, hogy ha a demokrácia természete 

a kérdés, akkor olyan fogalmakat kell felhasználni az értelmezéséhez, melyek közel állnak a 

demokrácia valóságához vagy megfelelnek ennek a természetnek. Konkrétabban, ha a 

demokratikus politikát az integrált sokféleség, a pluralitás feltételének problémája felől 

szeretnénk megragadni, akkor nem a háború létállapotához és annak fogalmi eszköztárához 

kell fordulni elsődlegesen, hanem ahhoz, ami e háborúhoz és harchoz ugyanúgy szükséges, 

mint a demokráciához; tehát ami közös egyikkel is, és másikkal is, mégis megmarad a kettő 

megkülönböztethetőségének a lehetősége. Ennek a feltételnek a különbség (illetve – később 

látható lesz – a lehetőség) fogalmai felelnek meg inkább, és a harc pacifikált vagy mérsékelt – 

és térsemleges, nem-geopolitikai – fogalmaként megértett konfliktus. 

Bár mindez akár triviálisnak is minősíthető, mégis különös súlyt ad neki az, hogy a 

polgárháború valóban lehetséges kifutása bármely konfliktusnak, legalábbis abban az 

értelemben, ha előzetesen különbséget teszünk valós lehetőség és elvi lehetőség között.34 A 

polgárháború tehát elvi lehetőség minden egyes demokratikus politikai közösség számára. 

Ezért jogos lehet felvetni, hogy milyen választ adható a konfliktusok intenzitásának 

mérséklésére. Más megfogalmazásban ez a dilemma azzal foglalkozik, hogy a politikai 

közösség határa milyen transzformáció segítségével lehet a közösség része. Ezen a ponton, a 

radikális határhelyzet transzformációjának útelágazásánál mutatkozik meg a politikai 

cselekvés igazi értelme. 

A pacifikáló politikaképek szempontjából paradoxon, a politikai mivoltot a konfliktusra 

és a sokféleségre visszavezető elképzelések szempontjából viszont következetes az állítás, 

hogy a politikai konfliktusok szélsőséges formái nem mérsékelhetők politikán kívüli 

                                                 
34 A harc tapasztalati paradigmája a phalanx, mert a testi küzdelem közvetlenségét jelenti (éppen ezért rendkívüli 
bátorságot követel): a phalanx nekivágódik az ellenségnek, a lándzsák és a kardok belevágnak a húsba, a 
harcosok keserű üvöltésekben omlanak össze. 
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eszközökkel.35 A depolitizáció politikai folyamat, ha depolitizáció alatt nem azt értjük, hogy 

valami egész egyszerűen, főképp az idő múlásának köszönhetően megszűnik politikai lenni. 

Schmitt szerint a depolitizáció „igent mond a háborúra, sőt a háború értelmére,” a háború 

felszámolása már maga is háborús tett. De miként lehetséges ez, és mi szükséges hozzá? 

Depolitizációról kétféle értelemben lehet beszélni. A depolitizáció általánosan értve 

valamely dolog, ügy, tárgyterület, esemény, gyakorlat politikaivá válásának az ellentéte, azaz 

a politikai minőség elvesztése. Ez történhet spontán módon, ami úgy néz ki, hogy a gyakoribb 

eset. Bizonyos dolgok, amelyek hosszú ideig átpolitizáltak voltak, és a politikai viták 

kereszttüzében álltak, máról holnapra egyszerűen elveszítik a jelentőségüket. Úgy is lehet 

fogalmazni, hogy politikai problémákat többnyire nem megoldják, hanem inkább túllépnek 

rajtuk.36 Mondhatni, az idő túllép rajtuk, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan ezt Szolón 

megfogalmazta: majd az Idő maga lesz az, ami megmutatja, hogy a cselekvő tevékenysége 

érdemes volt-e a fennmaradásra vagy sem.37 A szándékos tevékenység sikerességének 

megmutatója a nem-szándékos, ami csak úgy történik. A másik fajta depolitizáció a ’pusztán 

csak történőnek’ az ellentéte, mivel emberi szándék irányul rá. Mert olyasmit akar kivonni a 

harcból, ami a harc lényege, ezért mindig rendkívül erőteljes és érzékletes. Kari Palonent 

idézve, a depolitizáció a politikai különösen intenzív formája (Palonen 1993). A depolitizáció 

mint szándékos aktussorozat ugyanis éppen az erőket felhalmozó és működtető 

konfliktusrendet akarja megtörni, és a harc megtörése, amennyiben nem a pusztán magától 

múló természetes időre van bízva, hanem a szándékokban és cselekvésekben megjelenő 

emberi jelenlétre, akkor rendkívüli erőt igényel. A depolitizációnak rendkívüli erővel kell 

szembeszállnia. 

A depolitizáció olyan cselekvés, amely azt célozza, hogy a politikai tevékenység 

veszítsen intenzitásából. Tehát a depolitizáció egy olyan cselekvésfogalmat előfeltételez, 

amelynek a lényegi tartalma a szándék. Hannah Arendt úgy értette meg a cselekvést, hogy az 

mindenekelőtt valaminek a megkezdése. A cselekvés elhelyez a világban, akárcsak a nyelv, de 

a cselekvés, az eredeti értelemben véve nem más, mint az ember léte ebben a világban. A 

cselekvés az ember fel- vagy előbukkanása az emberi létezés értelmében, és egyfajta creatio 

                                                 
35 Schmitt ezt írja: „Ha a háború megakadályozására irányuló akarat olyan erős, hogy már magától a háborútól 
sem riad vissza, akkor ez az akarat ugyebár politikai motívummá vált, azaz még ha csak legvégső 
eshetőlegességként is, igent mond a háborúra, sőt a háború értelmére.” Schmitt 2002: 25. 
36 Schlett István hívta fel a figyelmemet arra a kissé lakonikus tényre, hogy számtalan esetben a dolgok 
egyszerűen spontán depolitizálódva „oldódnak meg.” Sokkalta ritkább eset az, hogy jönnek emberek és 
depolitizálni akarnak. Vö. Palonen felfogásával, 1993. 
37 „Abból, miért a nép szavamra összegyűlt, / Mit adtam én fel, míg minden célhoz nem ért? / Tanúm legyen, ha 
majd ítélni fogsz, Idő, / Az istenek nagy és kegyelmes anyja, Gé, / A barna föld, amelyből sok jelzőkövet / 
Kitéptem…” Szolón, in Arisztotelész, Athéni állam 12.4. 
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ex nihilóra utal. Az ember léte olyan teremtés eredménye, ami a semmi előzetességéből lép át 

a létezésbe. Ez az embernek a puszta léte általi (világ) kezdése (lásd Arendt 1998). A világban 

való benne-létnek a formája, amit cselekvésként értünk meg, valamely új kezdetet jelent. 

Olyan létrehozást, mely valami nem-létezőből vagy nem-jelenlévőből indul. Úgy születünk a 

világra, hogy előbb nem voltunk: létünk egyfajta csoda, egy ilyen értelemben vett megkezdés 

vagy kezdet.38 A cselekedet e fogalma azt mutatja meg a depolitizációból, hogy az 

szükségképpen egy olyan dologba való belefogás, amely nem adódik magától, nem 

valamilyen automatizmus, és olyan eltökéltséget igényel, mint a semmiből való 

világrahozatal, a kilépés a világba. 

Az arendti cselekvésfogalom a politikai cselekvések, s különösen az „intenzíven 

politikai” cselekvések erőteljességére lehet képes rámutatni, és mindenképpen fontos politikai 

cselekvésfogalom.39 De a cselekvést máshonnan is meg lehet közelíteni. Cselekedni ugyanis, 

egyfajta arisztoteliánus értelemben véve azt jelenti, hogy uralni a rendelkezésre álló 

előfeltételeket, vagyis a cselekvést megelőzően a cselekvéshez szükséges reális lehetőséggel 

kell rendelkezni. Arisztotelész egy helyütt a Rétorikában azt írja, hogy ami megtörtént, az 

lehetséges volt.40 A ’megtörtént’ az a tett, ami – arendti módra – átlépett a létezőbe, ám ezt 

nem a semmiből tette meg, hanem a létező egy sajátos régiójából, a lehetségesből. A 

lehetségesről tudjuk, hogy strukturált, és emberi beszéd szól róla. Lehetséges az, amit a 

létezőből fogalmazunk meg úgy, hogy az már nem lesz azonos azzal az előzménnyel, amire 

vonatkoztatva megfogalmaztuk: fel van ruházva az emberi világ többletével, újra van 

értelmezve benne, már nem puszta dolog. Ez a lehetséges azonban még nem szükségszerűen 

azonos azzal a lehetségessel, amelyik meg is valósítható. Például egy válságos helyzetben 

számos lehetőséget megfogalmaznak a politikai szereplők, de ezek közül csak néhány reális 

lehetőség, és azok közül is csak egy valósul meg. A létező strukturáltsága adja végül is a 

döntés politikai értelmezőszerepét, hiszen a döntés mindig alternatívák között megy végbe, és 

mindig lezárja a vitát. Az eldöntetlenség, amennyiben állapotként vagy egyfajta mezőként 

értjük meg, olyan meghatározatlanság, amely nem rendeli el előre, hogy a megfogalmazott 

lehetőségek közül mi reális, mi nem az, mit kell megvalósítani, mit nem.41 A cselekvés az, 

ami megtörtént és ezzel lezárult, ebből következően mindenképpen jelen volt a lehetséges 

                                                 
38 Kahn ír többek közt arról, hogy Heidegger (következésképp pedig Arendt) görögségfelfogásában a cselekvés 
ex nihilo jön létre, ami a középkori istenkép filozófiai értelmezésének a következménye, de ez idegen a 
klasszikus felfogástól (vö. Kahn 2009: 256–257.). 
39 Bence György is talán ezt a vonást érzékelte a legerősebben Arendtből (Bence 2007). 
40 A lehetséges és a lehetetlen kapcsán lásd Arisztotelész, Rétorika 1359a, II.19, 1392a–1393a; Az égbolt I.10–
12., kül. 280b9–11; 280b15–20; 281b3–16. 
41 Vö. még Norval elemzését a Derrida-féle politikai-értelmező fogalomról, az eldöntetlenségről, Norval 2004. 



III. FEJEZET ▪ A POLITIKAI FOGALMA 

 

46 

mezejében; és ha megtörtént és jelen is volt, akkor nem pusztán egyedüliként volt jelen.  

A politikai cselekvés, amennyiben valóban cselekvés, akkor előzetesen már mindig 

lehetőségformában is létezik, és ha így van, akkor plurális lehetőségmezőben létező. Ennek az 

a jelentősége, hogy a politikai cselekvés mindig megköveteli azt, hogy előzetesen létezzen a 

választás, a döntés vagy az értelmezés szabadsága. Ez a szabadság nem a lehető legjobb 

kiválasztására irányul, hanem ideális esetben is pusztán csak a reálisan lehetséges legjobb 

kiválasztására. De Arisztotelésszel szólva a politika is olyan mesterség, aminek a célja 

valamilyen jó,42 vagyis a reálisan lehetséges minden esetlegessége mellett is az emberi 

törekvés iránya az azon belüli legjobb választás. Ám ahhoz, hogy ez teljesülhessen, a világnak 

plurálisnak kell lennie, vagyis olyan struktúrával kell rendelkeznie, amelyben már létezik, 

vagy amelyből kibontható a lehetőség, vagy mindaz, ami másként is lehetséges. A világnak 

előzetesen alternatívnak szükséges lennie, és ez azt jelenti, hogy a megvalósítható dolgok 

száma legalább kettő.43  

De nem létezik világ cselekvő nélkül, ezért az alternatívák sem pusztán csak egzisztálnak. 

Ha csak egyszerű létezők volnának, akkor az emberi feladat az volna, hogy rájuk kellene lelni. 

Ám ha nem pusztán létezők, akkor fel kell őket találni, meg kell őket teremteni. De nem a 

semmiből, hanem az emberi lehetőségvilágból, hiszen minden alternatíva csak az emberi 

világból bontható ki. Az emberinek is plurálisnak kell lennie, ha igaz az, hogy a politika sem 

sziklák és tölgyfák szülötte.44 A dolgok világa azért lehet a reális lehetőségek szintjén plurális, 

mert az emberi világ is plurális. Prótagorasz tétele szerint „mindennek mértéke az ember, a 

létezőknek, amiként léteznek és a nemlétezőknek, amiként nem léteznek,”45 amelyet 

egyébiránt etikai terminusokban úgy is meg lehet fogalmazni, hogy mindenkinek az a 

boldogság, amit maga annak tart. Politikai etikai mezőben újrafogalmazva pedig ez úgy 

hangzik, hogy minden ember természete szerint abba az irányba törekszik, amelyet élete 

legfőbb céljának tart, és amelyet boldogságnak tekint, és e törekvés része az is, hogy hol 

mehet végbe mindez, és mi az, ami egyáltalán biztosíthatja ezt a törekvést. Prótagorasz szerint 

az élhető emberi életnek egyetlen helye létezhet csupán, és ez kizárólag a politikai társulás, a 

                                                 
42 Ahogyan minden mesterségé is, Nikomakhoszi etika I.1, 1094a. 
43 Ezért lehet a retorikának filozófiai szerepe a politikai létezés értelmezésében, hiszen a retorikának még a 
minimális tárgydefiníciója is úgy hangzik, hogy olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek másként is lehetségesek. 
Prótagoraszi meghatározással élve, velük kapcsolatban legalább két (ellentétes) állítást lehet tenni (lásd 
Prótagorasz DK 80 B 6, in Steiger szerk. 1993: 20., illetve Diogenész Laertiosz IX.51). A disszoi logoi mindig 
pluralitásra utal. 
44 „Ugye tudod, hogy emberi jellem is szükségképp annyi fajta van, ahányféle alkotmány? Vagy szerinted ezek 
tölgyfából és sziklából támadtak és nem a polgárok szokásaiból?” Platón, Állam 544d–e. 
45 A homo mensura tétel: „Minden [teremtett] dolognak a mértéke az ember, a létezőknek, [amilyen módon] 
léteznek, a nemlétezőknek, [amilyen módon] nem léteznek.” DK 80, B1, magyar fordításban in Steiger szerk. 
1993: 18., melyen azonban módosítottam, kül. Kerferd 2003 alapján. 
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polisz. A létezők mértéke az ember, ami logikai parafrázisaként fogható fel annak a 

hérakleitoszi gondolatnak, miszerint a háború mindenek atyja (lásd Arendt 1998: 158., 23. lj.). 

Tehát a létező és nem létező dolgok aszerint léteznek vagy nem léteznek, hogy az emberek 

miféleképpen valósítják meg azokat szavakkal vagy tettekkel. Másként szólva a lehetőségek 

mértéke az ember, a világteremtés helye pedig a politikai közösség. 

Mi e cselekvésfogalom lényege és értelme? A cselekvés, ha politikai, mindig lehetőséget 

követel meg létrejöhetősége feltételeként, és egy nem-homogén, plurális világra mutat rá. A 

cselekvés ugyanakkor valami olyannak az elkezdése is, amellyel a lehetőség a világba 

emelődik, tehát megjelenik benne. Mindezek a ’szándék’ fogalmában összegezhetőek, mert a 

szándék azt jelenti, hogy meg akarunk valósítani valamit, és ez a valami valahol előzetesen 

vagy van, vagy megteremtettük, vagy éppen teremtjük, de mindig valóságos. A szándék 

akarati tartalma, vagy az, amit Arendt a radikális kezdet lépéseként értelmez, a politikai 

cselekvésnek azt a tartalmát húzza alá, hogy a cselekvés szakítást jelent az előzményekkel, 

vagy megsokszorozott erejű váratlan előrelépést jelent a háttérben meghúzódó 

lehetőségvilágból. 

 

4. A depolitizáció politikai természete 

A politikai határai is politikaiak: a megbékélés depolitizáció, a depolitizáció pedig szándék. 

Olyan lehetőség, amely jellegzetesen emberi, az emberek közötti világban bukkan fel, és 

közös perspektívaként kell megmutatkoznia. A reálisan lehetséges az emberi szándékok 

kereszteződésében áll. Amikor i. e. 404–403-ban, az Athén katasztrofális vereségével 

végződő és Spártával vívott több évtizedes háború véget ért, a demokráciát elsöpörte az 

oligarchia uralma, és kezdetét vette Athén történetének legvéresebb, leszámolásokkal teli 

időszaka, mintegy nyolc hónap. Végül az oligarchiát sikerült megdönteni, majd 

megkezdődtek a tárgyalások a kettészakadt poliszban tíz-tizenöt spártai közvetítő 

segítségével, tehát nem kis részt spártai nyomásra, vagy legalábbis a spártai hatalom 

segítségével. Több egyezmény és eskü született; miközben próbálták területileg is leválasztani 

az oligarchákat, és egy sajátos megegyezéssel pacifikálni a közösséget.46 

Az Athéni állam szövege felidézi azt a szöveget, ami az első ismert amnesztiatörvény. 

Eszerint az elmúlt dolgokat nem szabad felhánytorgatni a jövőben. Az elmúlt dolgok 

kétségkívül tele vannak sérelemmel, és a polgárháborúk természete az, hogy ezek a sérelmek 

nem apróságokon jelennek meg, hanem gyakran rokonok elvesztésén, személyes 

                                                 
46 Az amnesztia felfogható az athéni demokrácia jelentős politikai teljesítményének is, lásd Huang 2008. 
Továbbá Nails 2002: 219–222., Németh 1996a, b. 
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megaláztatáson, menekülésen, kínzáson, és mindenekelőtt szinte folyamatos rettegésen. Amit 

a kiegyezők megkövetelnek a politikai közösségtől, hogy ne akarja vélhetően jogos sérelmeit, 

méghozzá ezeket a húsbavágó és fájdalmas sérelmeket felhánytorgatni. Érthető, hogy egy 

közösség elejét akarja venni a személyes bosszúnak, hogy a jog érvényesüljön vagy a közös 

szempont; itt azonban annak akarják elejét venni, hogy a személyes sérelmek sokasága 

bekerüljön és megjelenjen a jog és a közös szempontjai között. Ennek keretében lényegében a 

számadásról, de egyben, a számadást követően a kölcsönös hallgatásról döntenek.47 Ezzel 

ellentétben ugyanis a vádaskodás parttalansága áll, ami az erőszak előkészítője.  

Arisztotelész leírja, hogy azt, aki megszegte az amnesztiatörvényt, annak érdekében, 

hogy elejét vegyék a vádaskodás megindulásának, a szokásos bírói eljárás nélkül ítélték meg, 

egyszerűen kivégeztették: 

 

„mikor valaki a visszatértek közül vádaskodni kezdett, a tanács elé vitette és keresztülvitte, hogy bírói 

eljárás nélkül kivégeztessék. Mert azt mondta: most mutatják meg, hogy meg akarják-e őrizni a 

demokráciát és meg akarják-e tartani esküjüket; mert ha ezt futni hagyják, a többieket is felbátorítják az 

ilyenre, ha azonban kivégzik, mindenkinek példát szolgáltatnak. Így is történt, mert a kivégzés után senki 

sem hányta fel a múltat.” (Arisztotelész, Az athéni állam 40.2.)  

 

Megtehették, hogy kivégeztették, hiszen megvoltak az erőforrásaik hozzá. Az erőszak létezett, 

de kontrollált formában – még akkor is, ha nem jogszerűen – és kollektív céllal, a béke 

megteremtése erőforrásaként. Ezt aligha lehet másnak tekinteni, mint olyan cselekedetnek, 

ami politikai, és aminek a célja is politikai. A múlt tetteit ugyan nem lehet eltörölni, sőt, 

elfeledni sem, ám egy szándékolt döntés alapján hallgatni róla, már igen. Ha a történtek, 

amelyekben kétségkívül mindenkinek lenne felhánytorgatni valója, nem válnak, mivel nem 

válhatnak a politikai viták részévé, és nem tüzelik tovább a politikai közösség 

megosztottságát, azaz depolitizálódnak, vagy más szavakkal az intenzitásuk mérséklődik, 

akkor az nem történhet máshogy, mint politikai módon. A háborúval szemben a háború 

lehetősége áll, és ez a depolitizáció erőforrása, de a depolitizáció nem puszta erő és a 

legkevésbé sem erőszak. Mindig beszéd, vita, azaz olyan folyamat, amelyben folyamatosan 

formálják a megbékélés kereteit, és az összecsapások puszta világából átemelik a politikai 

közösség világába. Pontosan ez mutatódik fel a dialógus fogalmában: már önmagában 

megosztottságot jelent, két felet, akik azért beszélhetnek egyáltalán, mert ketten vannak, és 

                                                 
47 A szöveg így szól: „Az elmúltak miatt senkinek sem szabad vádaskodnia senki ellen, kivéve a harmincakat, a 
tízet, a tizenegyet és a Peiraieusz volt kormányzóit, de még ezek ellen sem, ha számot adnak tetteikről. Akik 
Peiraieuszban kormányoztak, a peiraieuszbeliek előtt adjanak számot, a városban kormányzók viszont a 
városban megbecsült vagyonnal rendelkezők előtt.” Arisztotelész, Az athéni állam 39.5. 
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mert intenciójuk irányul az egymással beszélésre. „Dialógust folytatni” nem egyetértést jelent, 

hanem egy folyamatot: ez a politikai közösség még csak a teremtődés állapotban van, vagyis 

éppen az hiányzik belőle, ami „közös”. Mindez fényt vet arra, hogy mi a politikai közösség 

minimumfeltétele, és arra is, hogy a „közöst” onnan érdemes megérteni, hogy az diszkurzív 

módon, dialógusban formálódó keretrendszer, mely szükségszerűen a határain túlra tolta az 

erőszakot.  

Az amnesztiatörvény tartalma talán még erőteljesebben mutat rá arra, hogy noha a 

megbékélés lehetséges, de ehhez szándék kell; és ha a megbékélés cselekvés, akkor a 

megbékélés folyamat is. Hangsúlyozni szükséges azt, hogy ez a politikailag érintettek, a 

cselekvők szándéka, vagyis a politikai viszony intenzitása szorosan összefügg a cselekvők 

szándékaival magával. Ráadásul egy dolog valószínűleg mindig szükséges lesz ehhez az 

intenzitás-csökkentéshez, depolitizációhoz, vagy megbékéléshez: az emberek közötti 

konfliktusok intenzitását magát kell politikai problémává tenni. A konfliktus intenzitását kell 

problematizálni, és ez abban az esetben, ha az átpolitizálódás és a depolitizálódás dinamikáját 

diszkurzív-kommunikatív mezőbe helyezve értettük meg (és ha ekként helyesen értettük 

meg), akkor azt jeleni, hogy végeredményben magát az intenzitásproblémát, az intenzitást kell 

átpolitizálni. De vajon hogyan? És milyen következményekkel? A megbékélés olyasmi, ami 

maga is vita tárgya, emberek beszélnek róla, és közel sem egyértelmű a végeredmény.  

De lehet ettől eltérő, másfajta választ is adni arra a kérdésre, hogy mi történik a 

depolitizáció folyamatában, és meg lehet érteni a politikai világ érzékeny komplexitását 

transzcendálva is, aminek az eredménye az, hogy a politikai ellentmondásos világából 

végeredményben nem marad más, mint a ’megbékélés’ tiszta, tulajdonképpeni fogalma – 

noha ez az eljárás tulajdon politikai feltételeinek komplexitását kívánja eltörölni.48 Platón a 

Menexenoszban az athéni polgárháború okát egyszerűen a „balvégzetben” nevezi meg, nem 

pedig az emberi „gonoszságban és gyűlöletben.” (Menexenosz 244a–b) Ráadásul előzetesen 

rögzíti azt a keretrendszert, hogy hiába harcoltak egymással a felek, ők már előzetesen 

összetartoznak, és ebbe illeszti bele tulajdon beszédpozícióját, és gyakorlatát egy depolitizált 

depolitizációnak lehet nevezni, egy szándékoltan nem-politikai depolitizációnak. Platón 

felmentése a felmentés maga, ami végeredményben nem politikai természetű dolog, hiszen a 

polgárháború okául megjelölt „balvégzet” uralhatatlan, olyan, mint jobbik párja, a 

„vakszerencse”. Ez nem tartománya az emberi cselekvéseknek, esetleg még a 

                                                 
48 Ráadásul azzal az eszközzel, hogy az erősebb pozícióban lévők értékeit és intencióit, az itt általam hozott 
példában az egyenlőséget vagy szimmetriát fordítja azok ellen. – A Menexenosz eme rövid elemzésében nem 
foglalkozom Platón sokat vitatott intencióival, de érdemes megjegyezni, hogy Platón valójában lépésről lépésre 
újraírja az eredeti periklészi szöveget. 
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következményének tekinthető, de ebben az esetben talán még annak sem. E felmentő 

diskurzusban az emberi cselekvések és motívumok képtelenek arra, hogy a polgárháború 

magyarázatává váljanak. A résztvevők végül a szövegben kölcsönösen kiengesztelik egymást: 

„mert mi, akik származásunkat tekintve azonosak vagyunk velük, megbocsátunk egymásnak 

mind azért, amit tettünk, mind azért, amit elszenvedtünk.” (Menexenosz 244b, vö. még Steiger 

2005) Platón mind a „mi”, mind az „ők” viszonyában szimmetrikusan megköveteli a 

megbocsátást, és ezzel egyenrangúvá teszi a két felet. Megoldása ki akar lépni a politikai 

cselekvések esetlegességéből és szándékosságából, ám ez még – minden ellentmondásossága 

ellenére is – hasznos lehet, ugyanis képes átvezetni a konkrét politikai feladat közös 

megfogalmazásához: a megbékéléshez, megbocsátáshoz, a felmentéshez. Ahhoz a helyzethez, 

amikor az erő vagy a hatalom önmagát uralva úgy lép be egy politikai viszonyba, hogy – az 

aszimmetrikus erőviszonyok biztos tudata mellett is – kiegyenlítve gondolja el a helyzetet, és 

a hasonlóságnak nem szubsztantív, hanem az erőben vagy hatalomban megtörténő 

hasonlóságára alapoz. 

Ez pedig mind fogalmi, mind gyakorlati szinten azzal a következménnyel jár, hogy az 

egykor egymással élet-halál harcot vívó felek közül sem az egyik, sem a másik nem kerül 

középponti helyzetbe. A megbocsátás lényege a kettő közötti viszony uralása, a viszony 

maga.49 Platón már nem a viták bizonytalanságában gondolkodik, számára ez már érdektelen. 

A kölcsönös felmentés érdekli, vagyis a megbékélés abszolút értelemben: a reciprocitás 

demokratikus elve, ami a polgárháborús felek mindegyikére érvényes (ami természetesen törli 

mindazt a kegyetlenséget, amit az antidemokraták valóban elkövettek a polgárháború alatt – 

hiszen mindkét polgárháború olyan rezsim uralomra kerülését jelentette, amelyben az 

oligarchák felszámolták a demokráciát). Így lesz a háború egyszerű balszerencse 

következménye, és tulajdonképpen törlődnek az azt újból mozgásba hozni képes konkrét 

emberi élmények és érzelmek is. A viszony uralásával és megfordításával azonban egy új 

politikai közösség határai formálhatóak meg. 

A következőképpen lehetne összefoglalni azt, ami a politikai világot mozgató 

konfliktusról mondható az előzőek alapján, és figyelembe veszi az intenzitás növekedésének 

és a mérséklésnek a szempontját is. Az emberi világ természete az, hogy benne különbségek 

léteznek, és e különbségekből eltérő, és egymással potenciálisan konfrontálódó 

csoportosulások jönnek létre. Egy konfrontálódás-lehetőség mindig a konfrontációk 

                                                 
49 Barthes-ot érdemes idézni: „A Másik kápráztató eredetiségével szemben sohasem atoposznak, sokkal inkább 
besorolhatónak érzem magam (akárcsak egy túl jól ismert ügyirat). Olykor azonban mégis sikerül 
felfüggesztenem az egyenlőtlen képek játszmáját (…); rájövök, hogy az eredetiség igazi lelőhelye se nem a 
Másik, se nem én, hanem maga a kapcsolatunk. A kapcsolat eredetiségét kell meghódítani.” Barthes 1997b: 54. 
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intenzitásának skáláján valósítja meg magát. De érvényes az is, hogy miként egy 

szembenállás, az emberek csoportosítása emberi cselekedet (a barát és az ellenség 

megkülönböztetése, az önmagaság megkülönböztetése, vagy éppen a világot felosztó elvek 

bevezetése és az ezáltali megkülönböztetés), illetve az emberek közötti konfrontatív 

viszonyok intenzitása emberi cselekedetek eredménye, ezzel mérséklésük is csak az lehet. Az 

emberi elgondolható a politikai mint a totális megsemmisítés lehetőségét a horizontra emelő 

gyakorlat felől. De talán Arendt ragadta meg a legjobban azt, hogy a háború magyarázóereje 

sosem totális, léte pedig csak a politikai közösséghez képesti lehet: 

 

„Ez az egész tulajdonképpeni emberi szféra, amely a szorosabb értelemben vett politikumot képezi, 

erőszakkal elpusztítható ugyan, de nem erőszakból született, s nem az a rendeltetés rejlik benne, hogy 

erőszakos pusztítás vessen véget neki.” (Arendt 2002: 110.) 

 

A kényszer és az erőszak nem politikaiak, mert „[e]zek a politikum fenoménjához tartozó 

peremfenomének, s ezért éppen hogy nem maga a politikum.” (Arendt 2002: 72.) 

A politikai viszonyfogalom, ahogyan az a mindenkori tartalom is, amit a politikai 

körbehatárol, viszonyokból áll. Egy politizálási gyakorlat kitűzheti maga elé azt a konkrét 

célt, hogy elérje eme viszonyok saját uralma alá vonódását. A különösen intenzív 

konfliktusok mérséklése mindig igényelni fogja a politika emberek-közötti viszonyainak 

uralását. A politikai közösség létében és értelmezésében a konfliktus legszélső valóságos 

eshetősége, amely a politikait egzisztenciálisan definiálja, határmozzanat. 

 



 

 

IV. fejezet 

A POLITIKAI ÉS A DEMOKRÁCIA KÖZÖS FELTÉTELEI 

 

1. Rend és igazság 

Az előzőekben látható volt, hogy a politikai állapot alapvetően konfliktusos, ám a 

konfliktusok intenzitása mindig kérdés kell, hogy legyen. Szélsőségesen megosztott politikai 

közösségekre jellemző, hogy egy eredendő konfliktus vég nélkül ismétli magát az egész 

politikai és nem politikai univerzumon belül, sőt, tulajdonképpen ez az állandóan iterálódó 

konfliktus az, ami végül összeköti az egyes szférákat azzal, hogy beléjük hatol, és 

folyamatosan semlegesíti azok belső érvényességi logikáit vagy küzdelmeit.50 A végső pont, 

ameddig ez elvezethet, a valóságos formát öltött polgárháború, ami viszont eltörli a politikai 

közösséget. Ez olyan változás, ami lényegileg alakítja át a politikai világot (a politikai 

kozmoszt): a politikai egzisztencia legmélyére hatol. A polgárháború radikális változás, 

melyben nem egyszerűen mennyiségi változás történik, vagyis nem az történik, hogy az egyik 

elem pusztán felülkerekedik a másikon. A polgárháború nem minőségváltozás ugyanazon 

renden belül, hiszen a rendet magát számolja fel. Az a változás, amelyet a polgárháború 

magával hoz, a lét totalitását érinti, a keletkezés és a pusztulás dimenziójában mozog, vagyis 

szubsztantív.51 

A konfliktusok egyensúlyban tartása maga is politikai tett. Az a kérdés viszont, hogy mit 

jelent a konfliktusok egyensúlya, nem könnyű, hiszen végső soron arról a problémáról van 

szó, hogy miképpen egy, ami sok, és miképpen sok az, ami egy. A konfliktus és a politikai 

közösség létének összeegyeztethetősége jelentős elméleti kihívás, és másként azt a kérdést 

jelenti, hogy miképpen lehetséges egy-léte annak, ami sokaság, és ezen belül különbözőség is, 

továbbá hogyan lehetséges a különbségek fennmaradása anélkül, hogy az szétrobbantaná ezt 

az egy-létet. Vagyis hogyan lehet, illetve lehet-e úgy gondolkodni a politikai közösségről, 

hogy az ne csak megengedje, hanem lehetővé tegye, támogassa, és folyton újraalkossa a 

különbségek létét és egyben fenn is tartsa magát. 

A nyugati filozófia történetében (a mitikus gondolkodás jelentette előzményeket 

                                                 
50 A puszta tagadás logikájához: „[a]zonban puszta ellenmozgásként, mint minden ellen-mozgalom, 
szükségképpen foglya marad annak, aminek nekiront.” (Heidegger 2006c: 190.) Ez a fogság nem a másikból 
magából, hanem abból a feltételezésből ered, ami a másik és annak a tette, és abban a térben jelenik meg és válik 
egyfajta zárvánnyá, amely a két szereplő között van. 
51 Figyelembe véve Arisztotelész gondolkodását a változásról (metabolé), lásd Lautner Péter jegyzetét Az 
égboltban, 1. lj. p. 7. Követtem továbbá Heideggert abban, hogy úgy látta, Arisztotelész számára a metabolé a 
változás maga, a maga radikalitásában vagy totalitásában (Heidegger 2003a: 234–235.). 
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leszámítva) a preszókratikusok voltak az elsők, akik az ellentétek világban játszott szerepére 

kérdéseket tettek fel, ahogyan az azonosságra és a harmóniára is. Nem véletlenül, hiszen 

természetfilozófiai válaszaikhoz tulajdon politikai tapasztalataik szolgáltatták a hátteret. Noha 

amikor a kozmoszról írtak, akkor a kozmoszról írtak és nem másról, fogalmaik és az azokkal 

felidézett koncepciók olyan erősen kötődtek az i. e. 6. századi politikai tapasztalathoz, hogy 

filológiai és eszmetörténeti értelemben is elhelyezhetőek az egalitárius gondolkodás 

keretében, előlegezve a demokratikus politikai gondolkodást (lásd Vlastos 1947, 1953). 

Következésképpen a preszókratikus természetfilozófiai gondolkodás egy része olyan 

prepolitikai álláspontok sokaságaként is felfogható, amely képes arra, hogy keretet nyújtson a 

demokratikus politikai közösségek értelmezéséhez. Ez megérthető annak a diskurzusnak a 

megnyílásaként is, amely a demokratikus politikai gondolkodáshoz vezet el. 

Az első, amiről a preszókratikusok kapcsán beszélni érdemes, a rend vagy kozmosz 

fogalma és az erre irányuló kérdezés szerkezete. A kozmosz a rendről szól, az 

elrendezettségről, és ez az elrendezettség mindig valamilyen értelmet takar. A rend 

természetes rend, a létező szövete. Bizonyos értelemben ez az igazság maga, vagyis az, hogy 

a dolgok a maguk megfelelő módján vannak elrendezve. Politikai értelemben a rend a polisz 

létezésére utal, arra az előzetes és általánosan létező struktúrára, ami a politikai közösség 

maga. Mint ilyen, mindig is létezett; a befogadás elgondolhatóságának egyetemes és 

formailag üres kerete. 

A kozmoszra feltett kérdésnek meghatározott formája van, és e kérdezés így hangzik: mi 

a világ, amiként van. A kozmoszra feltett kérdés a létezőre mint olyanra feltett kérdés.52 A 

kozmosz fogalmilag valami teremtettet jelent; a káosszal szemben feldíszítettség, többlet, 

elrendezés (lásd pl. McEwen 1993: 46.). Noha a kozmoszra utaló megállapítások mindig 

valamilyen rendet feltételeznek, ez a rend nem szükségszerűen jelent változatlanságot. 

Hérakleitosz számára a kozmosz állandó változásként rendezett: a világ természete az örök 

létesülésben levés.53 A rend feltétele a konfliktus vagy harc, és a kozmosz rendjének nincs 

                                                 
52 Lásd még Heidegger több helyütt, a példám: Heidegger 2003b: 140. (a kozmosz kérdése: a létező egésze, 
amiként van); a tudományos gondolkodás szemszögéből, Hussey 2003: 544. 
53 Vö. kül. Hérakleitosz D. 84, 124. – Hérakleitoszról érdemes pár szót szólni, mellyel hangsúlyoznám, hogy 
olvasatom csak az egyik lehetséges a sok közül. – Hérakleitosz alkotói korszaka kb. az i. e. 520–490 közötti 
időszakra tehető, és Kis-Ázsiában, a Milétosztól északra fekvő Epheszoszban élt (az i. e. 6. századi Milétosz volt 
a „nyugati filozófia és tudomány szülőhelye”, Kahn 2004: 2.). Hérakleitosz filozófiája jellegzetesen talányos, 
mindenekelőtt azért, mert még szorosan kötődik az orális hagyományhoz, és egyfajta orákulumi szerep miatt is 
(lásd Kirk–Raven 1971: 185.), amely azonban filozófiai pozíció. Hérakleitosz költőisége valójában interpretációs 
erőforrás (vö. még Robinson 2010). 
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sem isteni, sem emberi eredete, illetve eredete nem eldönthető vagy indifferens.54 A rend nem 

jelenti az elemek homogenitását, hanem, itt például, egymással egyenértékű különbségekből 

áll, végeredményben a változásból magából.55 A világot a különbségek (ellentétek) alkotják, 

dinamikáját a különbségek mozgásából nyeri. A világ identikusságát a folytonos változás 

adja.56 

A létező másik kérdése az, hogy az a keletkezés és a pusztulás dimenziójában mozog-e, 

vagy örökkévaló mivolt jellemzi, illetve az ellentétes pólusok közötti feszültség, azaz az örök 

változás dinamikus mozgása megy végbe benne (lásd még Naddaf 2005: 129. skk.). A 

politikai közösség léte és minősége értelmezése szempontjából figyelemre méltó különbségre 

lehet bukkanni Anaximandrosz és Hérakleitosz között. Kétféle különbséget írok le a 

következőkben, de ezek közül az a meghatározó, hogy bár mindketten rendezettséget 

feltételeznek a kozmoszban, de az igazságos rend helyreállását az egyik automatizmusként 

fogja fel, a másik pedig küzdelem eredményeként láttatja. 

Anaximandrosz arról beszél, hogy a dolgok keletkeznek és elpusztulnak: ez a kozmosz 

rendje. Ebben az egész mozgásban, ami a világba való belépésből származik, van valami 

eredendően igazságtalan, amely kiköveteli azt, hogy a rend orvosolja:  

 

„Ahonnan a dolgok keletkezésüket veszik, oda is kell, hogy elmúljanak, a szükségszerűség szerint; 

jóvátételt kell ugyanis fizetniük, és meg kell ítéltetniük az igazságtalanságuk miatt, az idő rendje szerint.”57  

 

A kozmosz tehát rend, ez a rend igazságos, azonban a létezők világra jövetele kiköveteli 

önnönmagából pusztulásukat is, és ez maga a normalitás, ezt adja az idő rendje. Csakhogy ez 

arra utal, és ez a zavarba ejtő, hogy minden, ami kilép a létezésbe vagy világra jön, e 

kilépéssel egy eredendő bűntettet is elkövet. Az anaximandroszi modell azt sugallja, hogy az 

                                                 
54 „A rend (kozmosz), ami mindenki számára közös, sem isten, sem ember által nem alkotott, hanem mindig is 
létezett és mindig létezni is fog; örökké létező tűz, melyet a mérték lobbant életre, és melyet a mérték lobbant 
majd ki.” Hérakleitosz D. 30. 
55 „Ugyanazok: az élő és a halott, az ébren lévő és az álmodó, a fiatal és az öreg. Mivel ezek felcserélődnek 
amazokkal, amazok pedig ezekkel” (D. 88.) és „Az út lefelé és felfelé ugyanaz [az út]” (D. 60.). Az elsőt 
(inkább) a narratív identitás felől érthetjük meg, a másikat viszont jóval tisztább formában tarthatjuk 
perspektivikus identitásnak. Az azonosságuk mindig igényel valamely további kvalifikációt, egy mérték 
bevezetését, amin keresztül a létező aspektusai elkülönböződnek (és talán hozzátehető, hogy ezzel mindig el is 
nyerik valós létüket, abban a formában, ahogyan aktuálisan megvalósulnak a világban). Ez az álláspont további 
nehézségeket vet fel (lásd pl. a Disszoi logoit), de jelen értelmezéshez elegendő elfogadni azt az állítást, hogy (1) 
a világ állandó létesülésben levő, (2) az ellentétek egyensúlya konstitutív a politikai közösséghez (kozmoszhoz) 
hasonló egység számára. 
56 Lásd még a preszókratikusok változásélményére, Kirk–Raven 1971: 186–187., Homéroszéra i. m. 16., a 
szofistákra (számukra a világ olyan, mint az Euriposz vize árapálykor) Platón, Phaidón 90b–c, Kratülosz, a 
szofisták és Hérakleitosz kapcsolatára Kerferd 2003, stb. 
57 A Heidegger által idézett Nietzsche-fordítás, in Heidegger 2006b: 279.  
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igazságosság érvényesülését éppen az akadályozza meg, hogy a létezők egyáltalán 

megjelentek a világban.58 Ugyanakkor van egy másik, jelentős vonása is: akármennyire 

ellentmondásos is az igazságosságot, a rendet és a pusztulást összekapcsolni, az igazságos 

rend megvalósulása mégis automatikus, azaz nem követel meg semmilyen aktivitást; a 

mozgás iránya bele van írva az idő által. 

A politikai közösséget a létezőre irányuló kérdezésen keresztül is meg lehet közelíteni, 

mégha az eredeti, a kozmosz egészét jelentő modell nem erről szól, és ha az emberi térben 

csak az említett negativitás pozitivitásba változtatásával fogalmazható újra. A közösségről 

ugyanis elmondható, hogy már eleve létező, azaz kilépett a létezés világába, akár igazságos ez 

anaximandroszi mértékkel mérve, akár nem, akár a megsemmisülése felé tart, akár nem. Az 

igazságos rend anaximandroszi modellje alapján a világot olyan különbségek alkotják, 

amelyek – megbolygatva azt – beléptek a világba, és amennyiben megbolygatták ezt a rendet, 

úgy annak helyre kell állnia. Ha pedig politikai alatt a létezők igazságát, nem pedig a 

pusztulók igazságát értjük (tehát negatívból pozitívba fordítjuk a kozmológiai modellt, amikor 

emberiként értékeljük újra), akkor az egalitárius kozmosz rendjének logikája arra mutat rá, 

hogy bár a közösségben különbségek vannak, de e közösség rendjét az biztosítja, hogy 

bizonyos jók természetes módon egyenlően vannak elosztva az emberek között, méghozzá a 

politikai közösségnek köszönhetően.59 A jó a közösség létéből származik, ez biztosítja az 

elosztását, és erre azért képes, mert a rendről magáról van szó. Ez a rend pedig igazságos, az 

igazságos a rend elemeinek egyenlő eloszlásában áll, és a világ mind rendként, mind 

igazságosságként meghaladhatatlan. E modell tehát ellentétben van azzal az elképzeléssel, 

hogy az igazságosság nem automatikusan, hanem harc eredményeként áll helyre, másrészről 

pedig biztonságosan egalitárius. 

Ha Anaximandrosz kozmoszmodellje a fentebbi módon olvasható, akkor végletesen 

statikus, és csak egyetlen egy relációt ismer a létezés vonatkozásában, igaz, ezzel a 

temporalitás radikális megfogalmazására is képes, ami a pusztulás. Bár ezt az értelmet az 

egalitárius és humán világ értelmezése kedvéért felfüggesztettem, általánosan véve mégis 

érvényes lehet annyiban legalábbis, hogy még egy politikai közösség is megsemmisülhet, 

mint ahogyan például egy közösség formális vagy névleges megmaradása mellett is 

megsemmisülhet a demokrácia, ha a változás – amelyet a külső vagy belső elemek cselekvése 

                                                 
58 Hangsúlyoznám, hogy olvasatom ismét csak nem autoritatív olvasat. De érvelésem politikai következtetése 
végeredményben oda fut ki, ahová Vlastosé, aki Anaximandroszban szintén rendkívül erős egalitárius vonásokat 
fedez fel (lásd Vlastos 1947, kül. 173., ill. 158. lj.). 
59 Ez az iszonomia eredeti fogalma, ami azért jelentős, mert a demokrácia lesz a váltófogalma. Vö. Meier 1999, 
Kerferd 2003, lásd még Vlastos 1953. 
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indukál – szubsztantív. Állítható volna, hogy egy közösség vagy demokrácia, vagy semmi, 

amivel a keletkezés és pusztulás dimenziója értelmessé tehető, és ez egy radikális demokrata 

gondolkodásban el is fogadható. A probléma viszont az, hogy Anaximandrosz felfogása nem 

vet fényt arra, hogy mi történik e kozmoszon belül, ott, a létezésnek azon a szintjén, ahol az 

elemek világra törekedtek és immáron már léteznek is. Éppen ezért Hérakleitosz-olvasatom 

már abból indul ki, hogy a kozmosz létező, és abban a pillanatban, hogy nemlétező, tehát a 

keletkezés pillanata előtt és a pusztulás pillanatától, már nem a kozmosz létstruktúrájához 

tartozik. Ebből következik az, hogy a konfliktusokat nem úgy értelmezem, hogy azok a világ 

megsemmisüléséhez, majd újralétrejöttéhez vezetne. Ez a pusztulás a politikai közösség 

esetben is reális eshetőség, és éppen azért zárom ki, mert nem az előttes és a követő állapot, 

hanem a létező léte (puszta léte, a léte mint olyan, vagy: a léte mint létező) vagy jelenléte az 

érdekes (vagyis a valamiként létezése, a kérdés a létezése hogyanjára), tehát a társulás 

(polisz/kozmosz) maga. A benső dinamikájának a törlődése a schmittiánus gondolkodáshoz és 

annak következményeihez hasonló, ezért vélem azt, hogy a hérakleitoszi kozmoszfelfogás 

filozófiai értelemben többet nyújt ennél. A tulajdonképpeni különbség és az abból származó 

konfliktus maga már egy adott kereten vagy renden belül lép működésbe, és ott válik 

értelmezhetővé.  

 

2. Egalitárius rend és harmónia 

A két preszókratikus esetében nem pusztán csak két világmodellről van szó, hanem két 

különnemű probléma megfogalmazásáról is. Az egyik világmodell azon alapul, hogy a világ 

igazságosan rendezett, és harmóniájának alapja az, hogy minden elem egyenlő módon 

részesedik az egész jelentette igazságosságból. A másik világmodell azonban arra kérdez rá, 

hogy mit jelent másnak lenni, küzdeni és felülkerekedni, ám továbbra is egy igazságos 

világban részesedni. Nem csak a Sokat összetartó Egy, vagy a sokaság és az azt összegyűjtő 

keret viszonyáról van tehát szó, hanem az egyenlőség és a különbözőség kapcsolatáról is. 

A predemokratikus világmodell egalitárius, és e modellben a világ rendje eredendően 

harmonikus, noha a harmónia alapulhat egyenlőtlen elemek közti arányokon és egyenlő 

arányokon is.60 Más szavakkal szólva a harmónia az erőegyenlőtlenségből kialakuló 

egyensúlyi viszonyok jelölője is, és nem pusztán, vagy nem automatikusan az egalitárius 

viszonyok rendezőelve. De előfogalma annak, és a politikai és a demokrácia 

viszonyrendszerében sokkalta inkább a politikai karakter megmutatója, mint a demokráciáé, 

                                                 
60 Ez az oka annak, hogy Alkmaión számára az egészség és az egyensúly iszonómia, lásd Vlastos 1953. 
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miközben előlegezi azt. Most éppen ezért a harmónia egalitárius értelmezésére helyezem a 

hangsúlyt, és ezt azért tartom fontosnak, mert egy olyan politikai világ fogalmi nyomairól van 

szó, amelyből majd kialakulnak az általunk is demokratikusként ismert politikai rendszerek. 

A harmónié szót a görögök már a homéroszi időkben is használták az egymással 

ellenségeskedők közötti „egyetértés” és „megegyezés” értelmében, de volt a „Megbékélés” 

megszemélyesítője, vagy pedig ahogyan Kahn fogalmaz, „a Küzdelem és a Konfliktus 

ellenpárjaként annak a megoszlásnak és egyetértésnek az elve, amely a potenciálisan 

ellenséges hatalmakból harmonikus egységet hoz létre.” (Kahn 2004: 196.) A harmónia 

domesztikálja az ellenségeskedést, amibe – meglátásom szerint – fogalom- és elméletalkotási 

szempontból még bőven belefér az, hogy az ellenségeskedőket összekapcsolja a harcban, 

ámbár ezzel már előlegezi ennek a „közös térnek” a további minőségi, politikai 

kvalifikációját. Ennek során több metamorfózison keresztül, de képes arra is, hogy egy utolsó 

lépésben magát a poliszt nyújtsa eszközként a cél (valamilyen erőegyensúly) 

megvalósításához.  

Etimológiai szempontból a harmónia szó gyökének a jelentése „összepasszolás” vagy 

„összekapcsolódás”, képszerűen pedig az ácsmunkával és hajóépítéssel hozható 

összefüggésbe, ezt felbukkanásának első forrásai is igazolják, mint a homéroszi művek. A 

harmónián keresztül felvillanó hajó-metafora végeredményben a harmóniafogalom említett 

kettősségét is megismétli. Érdemes kitérni a hajónak és hajózásnak a politikai képzeletben 

játszott szerepére. Az egyik elterjedt modell az emberek egymás közötti viszonyát a 

kormányos akaratának alávetett hajó metaforájával írja le, és egy arisztokratikus 

elrendeződést javasol.61 A másik hajómetafora, a hajóépítésé, pontosabban a hajószerkezetié 

már egalitárius mezőbe mozdul el. Az emberek közötti politikai viszonyra egy olyan 

metaforát nyújt, amely az embereket az egymáshoz képesti egyenlőség rendjébe helyezi el. A 

harmónia a hajóépítésnél „csaplyukkal és csappal való összeillesztést” jelent a homéroszi 

eposzok nyelvezetében (McEwen 1993: 48–51.). Odüsszeusz Kalüpszó nimfa szigetéről 

indulva útnak hajót ácsolt, ehhez a fákat legyalulta, majd „egymáshoz is illesztette, kifúrta a 

fákat, s összeerősítette eresztékkel, cövekkel.”62 A hajótest deszkáinak ez az összeillesztése 

az, amelyet a homéroszi szerző a harmónia kifejezéssel jelöl. A hajóácsolás logikája nyomán 

                                                 
61 Az állam hajóját irányító kormányos képe legalább olyan régi, mint maga a görög lírai költészet (Kahn 2004: 
272.). Ez egy arisztokratikus vagy monarchikus, de mindenesetre antidemokratikus metafora; erre is felhívja a 
figyelmet Woodruff 2005: 152–153. (Hérakleitosz számára a kozmosznak a villámlás-kozmikus tűz a 
kormányosa, D. 64.) 
62 Homérosz, Odüsszeia V.244–248, kiemelés tőlem, HSz (idézi McEwen 1993, akire itt alapozok). 
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a harmónia alapját két különálló és egymástól különböző, de összetartozó dolog képezi,63 ami 

ugyanazon – eredeti – dolog ismétlődését biztosítja. Az azonos összekapcsolódásokkal történő 

dinamikus ismétlődése hozza létre azt a rendkívül erős hajótestet, amely nélkül egyetlen egy 

hajó sem lehet az, ami.  

Két fontos mozzanatot érdemes meglátni ebben: egyrészt, hogy a harmónia 

összekapcsolódás, így a harmónia rendszer, amely egy komplex dolgon alapozódik meg; 

másrészről a harmónia elemei ismétlődőek és azonos szerkezetűek, továbbá azért készülnek, 

hogy összekapcsolódhassanak és létrehozhassák azt az egészet, ami éppen az 

összekapcsolódásnak köszönhetően lesz rendszer. Ez pedig egy olyan hajó-metafora, amely 

nem a kormányos kormányzását emeli fókuszpontba, hanem a hajó struktúráját. Ha a hajó 

oldalpallói hézagosak és hiányoznak, akkor nem csak rossz a hajó, hanem valójában nincs is 

hajó. Mivel is lehetne útraszállni, mit is lehetne kormányozni? A hajó megelőzi a kormányost. 

A politikai közösség vonatkozásában ez azt jelenti, hogy nem a jó kormányos természete 

lesz a döntő kérdés a közösség létét illetően, hanem az egymáshoz kapcsolódó pallók 

sokasága. Ebben az esetben tehát a harmónia egyenlő elrendeződés, egyenlő jelenlét és 

egyenlő jelentőség. Az elemek konstituálják az egészet, nem pedig valamely kormányzó léte. 

Minden egyéb, így az egésznek a kormányzása is csak onnantól fogva nyer jelentést, továbbá 

addig marad fenn, amíg ez az egész maga létezik és képes a fennmaradásra. Ez pedig nem 

pusztán csak a politikai közösség mint olyan meghatározása, hanem annak további 

kvalifikációja: az egalitárius – vagy demokratikus – politikai közösség. 

A harmónia ezen a ponton úgy mutatkozik meg, mintha egy demokratikus vagy 

demokratizálódó poliszról lenne szó. A harmónia volna tehát a kérdezés kerete, és a hajó 

értékelhető lenne úgy is, mint egy demokratikus politikai közösség metaforája. A 

demokratikus politikai közösségek formálódásában az egyenlőség, az egyenlő részesedés 

kulcsfontosságú. Ezt az egyenlőségkoncepciót azonban eszmetörténeti szempontból nem a 

harmónia, hanem a jóval egalitáriusabb iszonomia fedi le, a valamely adott körön belül 

élvezett egyenlőség maximumfogalma. Az iszonomia ezért a demokrácia előfogalma is (lásd 

Vlastos 1953: 337–339., és kül. 347., Meier 1999: 10–11.),64 és annak a mértéknek a 

bevezetődését jelenti, amely kijelöli a helyes rendet, e rend pedig később, a démosz politikai 

belépésével a jogok egyenlő elosztásán és birtoklásán alapul majd a poliszon mint közösön és 

egészen belül.  

                                                 
63 Ezt a hajótestet héjszerűen kiépítő deszka-furat-ereszték-cövek harmonikus dinamikája (egyensúlya) képileg is 
jól szemlélteti, lásd McEwen 1993: 50. 
64 Továbbá természetfilozófiai alapfogalom, Vlastos 1947, kül.: 156., 175. Lásd még Kerferd 2003, Svenbro 
2000, Schmitt 2003. 
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Van egy jellemző, ami figyelemre méltó különbséget jelent az ókori görög és a modern 

politikai gondolkodás között, és ez az, hogy számukra nem pusztán csak egyetlen fogalom állt 

rendelkezésre ahhoz, hogy kifejezhessék az „egyenlőséget”, hanem legalább egy féltucat 

(Cartledge 2009: 8–9.). Ide tartozik az iszonomia maga, de a legalább olyan hangsúlyos 

iszégoria, illetve az iszokratia és a szolóni eredetű iszomoiria is, melyek iszo- előtagja mind 

az egyenlőségre utal. De létezett még a hasonlók egyenlősége és a polgárok abszolút 

egyenlőségfogalma is.65 Az iszonomia egyenlő jogosultságot jelent a poliszban, illetve 

egyenlőséget egymás megbecsülésében (Cartledge 2007: 162.), de a polisz jogát önmagára is 

(vö. Meier 1999: 10–12.), nem függve semmilyen más hatalomtól.66 Az iszégoria az 

ügyekhez való hozzászólás és mások meghallgatásának egyenlő joga. Az iszokratia absztrakt 

egyenlőség, és a ritkán említett iszomoiria egyenlő birtokrészesedést (osztály-, vagy talán 

inkább sorsrészt) jelent (a három utóbbi fogalom jelentéséhez, Ober 2008b). 

Az egyenlőségfogalmaknak ezt a preklasszikus robbanását azon feltételrendszer 

megerősödése tette lehetővé, amire maguk a fogalmak utalnak. Ez leírható úgy, hogy a 

sokaság megjelenik a létezés színterén. A sokaság jelenlévővé válik a teremtett emberi világ 

színterein, megmutatja magát a hajóépítés, a zene és a kozmosz harmóniafogalma mögött, de 

megmutatja magát az építészetben is a templomok oszlopaiként is. Az i. e. 8–7. századi 

szamoszi és kis-ázsiai templomépítészetben az oszlopok a templom belsejéből kikerülnek a 

templom köré. A szamoszi Héraiont többször is átépítik, és kívülről mind több és több 

oszlopot csatolnak hozzá. Az oszlopsorok megduplázódnak, az oszlopok száma közel 

ötvenről száz fölöttire nő. Az oszlopok a képzeletben az emberekre utalnak, és az emberek a 

templomok rendje (a hagyomány, a kultuszok, a hatalom) középponti helye körül válnak 

láthatóvá, amiből végül, mint a polisz szívéből, a politikai beszédtér is kiformálódik.67 

Ahogyan az oszlopok sokasága, az emberek is egymástól egyenlő távolságra állnak, és 

egyetlen rendet alkotnak: preformálják azt a világot, amelyben az emberek sokaságán alapuló 

városállamok kiformálódnak.68 A jelenség összefügg azzal, hogy a tapasztalati világ 

                                                 
65 Raaflaub írja, hogy az arisztokratikus (spártai) egyenlőségeszmény a homoiotész, az egymáshoz való 
hasonlóság (a hasonlók egyenlősége) volt, míg a demokratikus az iszotész, az abszolút egyenlőség (Raaflaub 
2007b: 144.). A spártai egyenlőség relatív és a katonai életformához kötődik, továbbá nem vezethető le belőle az 
iszégoria. Mindemellett a spártai rhétrában (jóslat formájú „alkotmányban”) együtt fordul elő először együtt a 
kratosz és a démosz (damosz). Lásd Raaflaub–Wallace 2007. 
66 Erre is utal egy érdekes megállapítás az i. e. 6. század végi türannisz eltörlésének, és a polisz demokráciába 
való elmozdulásának (későbbi, i. e. 5. századi) forradalmi mitizálásáról. A közfelfogásban a zsarnokot egyetlen 
csapással eltörlő Harmodiosz és Arisztogeitón, a „zsarnokölők” váltak az iszonomia héroszaivá (iszonómmá 
tették a poliszt), nem pedig a reformer Kleiszthenész (ezt az összevetést lásd, Funke 1999: 28.). 
67 Ezt a nézetet osztja McEwen, és részben Arendt is, továbbá egy sor szerző, lásd különösen J. P. Vernant-t. 
68 „Vitruviustól kezdve egészen a 18. századig minden építészetelméleti szerző hangsúlyozta azt, hogy az 
oszlopok az emberekhez kapcsolódnak: az emberekhez, akik – úgy mondanám – összegyűlnek, hogy 
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mozgásba lendül: az istenektől kezdve a hajókig minden mozog, és mozognak a városok is, 

ahogyan az emberi világ összegésze maga is (McEwen 1993: 98–104.). Ám a világ állandó 

mozgásával nem pusztán csak az bukkan a felszínre, hogy az emberek pusztán vannak ebben 

a világban, hanem az is, hogy valós létezők, jelenlétük jelentőséggel bír a világ létének egésze 

szempontjából. Az emberek jelenvalóvá válása a politikában a demokrácia előlegezője, és 

olyan eltérő karakterű diskurzusokban bukkan fel, mint a költészet, a természetfilozófia vagy 

az építészet. 

 

3. Feszültség, elrendeződés és a létezés kerete 

Ha ez a rend: az emberek sokasága, és az emberek egyenlő távolsága egymástól, továbbá az a 

fajta részesedésük, ami egyenlően rendezi el őket, akkor felmerülhet egy további kérdés is; az, 

hogy mit jelent a különbözés ebben a rendben. Felidézve a polisz összetettségére vonatkozó 

arisztotelészi érvet, a politikai közösség rendje végeredményben kompozíció, és ez a 

sokféleség összegyűlése is, nem pusztán csak sok emberé. A sok ugyanis csak mennyiségi 

jellemző, a sokféleség viszont minőségi, mert minőségi különbségekre utal. A sokaság 

fogalma talán az, ami leginkább képes átfogni a kettőt, ez a különbözők összegyűlése, az 

agora kavargása. 

Az ókorban többen is amellett foglaltak állást, hogy a közösségteremtő (és vágyott) 

harmónia, miközben a létezés totalitásának dinamikusságán alapul, egyúttal soha, de soha 

nem végződhet abban, hogy az egyes elemek közül végül egyetlen kiemelkedik és uralni 

kezdi az egész mezőt.69 Az i. e. 6. század végén élt orvos és természetfilozófus, Alkmaión 

szerint a test egészsége az ellentétes erők egyensúlyában áll, és az ideális állapotra már az 

iszonómia egyenlőségfogalmát használja: „az erők egyenlősége (iszonomiája) tartja fenn az 

egészséget, de a monarchia köztük betegséget eredményez.”70 (Alkmaión DK 4. Freeman 

1948 és Huffman 2005 alapján.) Vagyis az Egész, az egészséges egész (tehát a minden 

értelemben teljes és természetes) ellentétekből, erőkből és ellenerőkből áll. Ám ezeknek ki 

kell egyenlíteniük egymást, semelyik sem kerekedhet felül. Az egymással küzdő elemek 

iszonómok, azaz (politikai értelemben is) egyenlőek, az egyik elem felülkerekedése pedig 

                                                                                                                                                         
iszonómként állják körbe a hatalmat, amely en meszón [középen] helyezkedik el, ahogyan az oszlopok is állnak, 
méghozzá egyenlő távolságra egymástól, körbevéve az első peripterális [mind a négy oldalán oszlopokkal 
körülvett] templomok naoszát [belső szentélycsarnokát].” McEwen 1993: 119., kieg. HSz. 
69 Ez később hellenisztikus toposszá lett, a polisz kompozíciós karakterével együtt, és a püthagóreus irodalomban 
is jelen van (Bugár M. István 50. jegyzete a pszeudo-arisztotelészi A világrend 5. fejezetéhez). 
70 Vlastos rámutat, hogy az alkmaióni iszonomia-fogalom egészen más, mint a püthagóreus harmónia, mert az 
iszonomia alapja az egyenlő arány (mint az 1:1), míg a püthagóreus harmóniafelfogás 2/1, 3/2, 4/3 stb. A 
preszókratikus kozmológiák jellemzően az iszonomia-típusú harmónia elvét működtették (lásd Vlastos 1953: 
345.). 
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monarchia, az egyetlen uralma, és betegséget okoz. Más szavakkal szólva, a világ 

ellentétekből áll, de ha ezek nem egyenlők, akkor az egész is megromlik, végül pedig 

megsemmisül.  

Hérakleitosz azonban jóval radikálisabban ragadja meg az erők és ellenerők mozgását a 

világban, amikor ezt írja: „mindenek atyja a háború, és mindenek királya a háború.” 

(Hérakleitosz D. 53., részlet) Bármilyen háború vagy küzdelem előfeltétele az összecsapást 

megalapozó különbségek létezése. Következésképpen a világ nem lehet homogén; 

különbségek vannak benne. Ezek a különbségek egyenértékűek, mert egyenértékűségük a 

feltétele annak, hogy az összeütközés megtörténhessen, és nem pusztán egyedi vagy kivételes 

aktusként, hanem olyasmiként, ami állandóan megtörténik és az egész létezésmezőt átfogja. 

Ez pedig akkor teljesül, ha az elemek valóságosan is találkoznak, vagyis ha valós ellentétet 

képeznek egyugyanazon renden belül. Másrészről pedig ezek az ütközések soha nem lehetnek 

olyan jellegűek, hogy végérvényesen megsemmisítsék a másikat, mert ekkor nem volna 

biztosítható a harc folyamatossága. Mindkét feltétel, a találkozás és a küzdelem 

kiegyenlítődése azt írja körül, amit a kozmosznak és politikai közösségnek lehet nevezni. 

A hérakleitoszi világgondolat tehát úgy szól, szemben a kiegyenlítődések 

automatizmusával (lásd Anaximandroszt), hogy az igazságosság pusztán csak önmaga által 

nem képes kikövetelni tulajdon maga ellentétéből (tehát az igazságtalanságból) önmaga 

érvényesülését (az igazságosságot) a dolgokon átvonulva (tehát a kozmosz rendjében, minden 

zugán áthatolva, minden elem-viszonyrendszerének megbolygatásával és újrarendezésével, 

ahogyan a „nomosz” – törvény, rend és újraosztás – fogalma sugallja), hogy aztán azonossá 

váljon a kozmosz rendjével (tehát hogy maximálisan megvalósuljon benne, hogy a logosz 

azonos legyen a létező struktúrájával, ahogyan egyébként a hérakleitoszi világmodell 

elgondolja a phüsziszt). A különbségek összeütközéséből előálló küzdelem az, ami létrehozza 

a kozmosz struktúráját, a rendet, vagy a létezés keretét. A különbség elsődleges az 

azonossághoz képest. Az ütközés – a harc, a háború, a viszály – a rend maga.  

Ezen a ponton a további magyarázatadáshoz Hérakleitosz egyik példázatát értelmezem, 

melynek a legjelentősebb gondolata az, hogy a világ összetartva marad. Az íjról szóló töredék 

így szól: „Nem értik, miképpen tarthat önmaga felé egyetértésben egy olyan dolog, ami 

vitában áll magával; összeillés (harmónia) ez, amely visszatér magába, miként az íj vagy a 

lant [esetében történik].” (Hérakleitosz D. 51. Kahn fordítása, jegyzetei és kommentárja 

alapján.) A szöveg kulcskategóriái az egyet-nem-értés és az összeillés. Olyan dologról van 

szó, amely meghasonlott, és mégis egyetértés jellemzi, és olyan folyamatról, amely a kettő 

közötti kapcsolatot biztosítja. Az összeillés, a harmónia az, ami megtörténik ebben a 
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viszonyban, és ez visszatérést, visszahúzódást, visszacsapódást, összességében 

kiegyenlítődést jelent. Az erő és ellenerő dinamikus képzetét idézi fel, amely viszont csak az 

által válhat elgondolhatóvá, ha létezik az, amin ez az elinduló és visszatérő mozgás 

végbemehet.71 

Az íj két vége között feszültség van. Az íj önmagában megfeszülés, ami viszont nem 

létezhetne a húr nélkül, ahogyan a húr sem az íj íve nélkül. Egy íjat mindenekelőtt a feszülés 

stabilizálása hoz létre, vagyis egy hajlékony rúd végeinek összeközelítése és fixálása. A 

feszültség itt jön létre, ez is engedi ki, vertikális struktúrájával ellentétes irányú mozgásként. 

A szisztéma mozgásba lendítéséhez azonban szükséges a cselekvő, és ő az, aki megbolygatja 

az íjba írt feszültséget; de az íj feszültségét éppen ezért, a megbolygatásért, a mozgásba 

hozásért alkották meg. Az ellentétek összhangba hozása vagy működésbe léptetése tehát egy 

radikálisan temporális mozzanat. Kahn ezt írja: „Az ellentétes erők »egy[ség]ként beszélnek«, 

amikor a nyílvessző kiröpül.” (Kahn 2004: 198–199.) Az ellentétek egy axis létét feltételezik, 

egy axis pedig már rendszer. Van valami, ami a különbségeket, a mozgást összekapcsolja, és 

ezt kell feltételezni általában a létező kapcsán is. 

Miért fontos mindez a politikai közösség értelmezésében? Két okból is az: először is, 

rámutat arra, hogy egyetlen különbség sem létezik pusztán önmagában, és az, ami a 

különbségeket összeköti, egyben a rendet is megteremti. Ezt a rendet nem úgy kell felfogni, 

mint ami örökkön ugyanaz (magát a feszültségmező létét leszámítva), mert a rend változhat, 

ráadásul önmagában sem nem helyes, sem nem helytelen, pusztán csak számot ad az 

elemekről. A konfliktus disztributálja a tulajdonságokat, és ez hozza létre azokat a helyeket, 

ahol az elemek mozognak. Más szavakkal szólva egy konfliktus, ami kijelöli a legitim 

helyeket az egymással konfrontálódó partnerek számára, egyben elő is írja, mi a kozmosz 

határa. Ezt a politikai kozmoszt leírhatjuk úgy, hogy nem egy elem, hanem kettő vagy több 

konfrontációjából áll.72 A harc azonban még ennél is elemibb, hiszen nem csak azt osztja szét, 

kinek mi jár, hanem képes arra is, hogy mindig felülírja a konfrontáció módjait, a tengelyeket, 

amelyeken a különbségek képződnek, az arkhimédészi ponto(ka)t, ahol a politikai világot 

                                                 
71 A kritikai irodalom szerint ezek némiképp bizonytalan példák (vö. Kahn 2004: 195–196.). A püthagóreus 
felfogásban, de Platónnál és Arisztotelésznél is a zene-metafora a meghatározó, különösen a helyes politikai rend 
értelmezésében, és ez nem véletlen. Kahn is ezt tartja hangsúlyosabbnak (vö. még Kahn 2001: 37.). – A 
harmonié jelentéstartalmában mindkét hérakleitoszi metafora jelen van: összekapcsolás és hangolás; Apollón a 
közös pont (lásd Kahn 2001: 37.; 27. lj.). 
72 Nagyon illusztratív, ezért érdemes idézni Szabó Lőrincet (1932): „Irigység s szeretet küzdött sirva bennünk; / s 
gyötörtük egymást szomorú / testvérharcban, (amely sokszor ma is olyan már, / mint egy szinpadi háború;) / 
irigység s szeretet küzködött sirva bennünk / s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. (…) // Még husz 
év, tiz, talán harminc, esetleg ötven; / s tetszik, nem tetszik, látni kell: / ellenségünkkel is közösebb sors köt 
össze, / mint azután majd bárkivel. / Még husz év, tiz, talán harminc, esetleg ötven; / – Béke, mért vagy csak a 
halottaké a földben!” 
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alkotók közös különbözései megmutatkoznak.73 

A következmény tehát az, hogy a rendezettség nem egyszerűen van, hanem folyamatosan 

mozog. Ebből következik az is, hogy az elemek harca kényes egyensúly, amelyet illetően 

okkal gondoljuk úgy, hogy bonyolult fenntartani. Ha egy csónak egyik orrába hatalmas súlyt 

helyezünk, a másikba pedig keveset, akkor a csónak felborul, végül pedig senki nem fog 

hajózni. Az egyensúly, illetve az, ami az egyenlő részesedés biztosítója, nem az idő, a sors, az 

elrendelés, hanem az elemek közötti küzdelem. A harcnak viszont mindig lehetősége egy 

olyan győzelem, amely nem nemes, és ami nem képes arra, hogy az igazságot felszínre hozza. 

A megsemmisítő felülkerekedés egy nyílt küzdelem állandó lehetősége, és csak akkor 

értelmezhető az egyensúly vagy harmónia, ha elfogadjuk, hogy van egyfajta rend, ami előírja 

a küzdelem jellegét. Ebben az esetben a küzdelem kozmológiai sajátossága az, hogy a még-

nem-létező és a már-nem-létező közötti lehetőségstruktúrát rajzolja ki, és az elemeknek, 

amelyek küzdenek, éppen azt disztributálja (egyenlően természetesen), hogy ezeknek az 

elemeknek ezt a lehetőségstruktúrát kell kirajzolniuk. 

 

4. Feszültség és igazság 

Noha Hérakleitosz szerint az igazságot a harc osztja szét a világban, ez a nézőpont etikai 

szempontból mégis megkérdőjelezhető. Nem tesz különbséget harc és harc között: nincs jobb 

vagy rosszabb, nincs erkölcsileg alávaló és elfogadható.74 Hérakleitosz, ahogyan Kahn 

kiemeli, a viszálykodás és a háború fogalmai alá rendeli az igazságosságot; a sors az, hogy a – 

véres értelemben vett, nem annyira ésszel, hanem erővel vívott – Háború mindenütt ott van, 

vagyis aki egyszer gyilkol, azt másszor meggyilkolják. Ez a sors nem egyszer, nem másszor, 

hanem mindig létezik. Nem kairosz, a halálos megsebzés pontja és időpillanata, amely vagy 

adódik, vagy sem; vagy adja, vagy visszaadja az ember. A háború a létezés állandó eleme, 

amely ebben az értelemben nincs alávetve az időnek, mivel örök emberi. A világ rendje a 

különbözés és a konfliktus, bár egyetlen konfliktus sem képes arra, hogy kiléptessen ki a 

kozmikus rendből: „a természet nem hághatja át saját mércéi határát.” A konfliktus morális 

                                                 
73 Minden, ami újra akarja írni a rendet, aktív cselekvés. A paradigma Szolón, aki a nemlétező „harmadik 
pozíció” helyét igyekezik stabilizálni, lásd Arisztotelész, Az athéni állam 12.5, 12.1, 12.4-et. A nomosz jelentheti 
azt, hogy „szétosztás” és azt, hogy „törvény” (Vlastos 1953: 347–348.). Amennyiben szétosztásról van szó, 
akkor azt jelenti, hogy átrendezni, új helyre tenni: határköveket és/vagy politikai részvételt biztosító státuszokat 
a poliszon belül. Mindezzel a mérce dinamikusságára próbálok rámutatni; arra, hogy a határként-állás 
köztessége szétosztást és újrarendezést jelent vagy alapoz meg (lásd Gehrke 2006: 278–279.). Vagyis a mérce 
nemlétező középponti pozíciója már eleve és mindig – politikai – cselekvés. 
74 Ezt írja: „Rá kell ismerni, hogy ami mindenben közös, az a háború; a viszálykodás (Erisz) az igazság (Diké) 
maga [a viszálykodás az igazságosság szétosztója maga], és hogy minden dolog oka és sorsa a harc.” (Az utolsó 
tagmondatot Kirk–Raven 1971: 195. és Kahn 2004: 67. eltérően érti és fordítja; fordításom alapja a Kirk–Raven-
féle angol változat.) 
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megkülönböztetéseinek azonban nincsen helye a hérakleitoszi modellben (lásd Kahn 2004: 

206.). 

Az egalitárius modellalapok válasza egyszerű, és etikailag is biztosabb talajon áll. Olyan 

egyenlő eloszlást jelent, ami általában a létezésre és a létben való megmutatkozásra irányul, 

tehát, politikai terminusokkal élve, a politikai életben való megjelenés, részvétel, beleszólás, 

döntés és bennmaradás egyetemes és egyenlő lehetőségét alapozza meg. Ennek a 

demokráciának a jellemzője az, hogy az igazságosság kritériumát a létezésben való egyenlő 

részesedés jelenti, ezért pedig a politikai közösség nem az erő többségén, hanem az 

igazságosságon alapul, az igazságosság pedig a legelemibb értelemben vett részesülés a 

létezés totalitásából. 

Csakhogy Hérakleitosz meglehetősen pesszimista azt illetően, hogy ez az állapot magától 

létrejöhetne és egyáltalán, változatlannak kellene látnunk. Ahogyan ő szemléli a világot: az 

küzdelem, szakadatlan küzdelem, és ez a küzdelem a politikai közösség életére éppúgy 

vonatkozik, mint a világ egészére. A kérdés e világok fennmaradása a küzdelem folyamatos 

állapotában, azoknak az erőknek a fennmaradása, melyek biztosítják a küzdelmet megalapozó 

különbségek folyamatos újratermelődését. Hogyan lehet képes a fennmaradásra a rend, ha a 

rendre voksolunk, és hogyan képes a fennmaradásra az emberi különneműség, ha az emberi 

különneműségre, és hogyan képesek egymást kölcsönösen lehetővé tenni: hogyan képes a 

különneműségek rendje a létezésre? 

A politikai létezés feltétele a konfliktus és az azt megalapozó különbség, a konfliktusok 

kiiktatódásának pedig valós tétje van, és ez a világ maga. Az a harc ugyanis, ami felszámolja 

a másikat, a világot számolja fel, az a feszültség azonban, ami egyik és másik fél között 

húzódik, a versengés által magát a politikai világ dinamikáját hozza létre.75 Kirk és Raven 

írja: „Hérakleitosz arra mutat rá, hogy ha a küzdelem – vagyis az egymással szembenálló 

szubsztanciák közötti akció és reakció – felszámolódik, akkor a szélsőségek versengésében a 

győztes képes lehet megalapozni egy állandó dominanciát, és ezzel pedig a világot mint 

olyant megsemmisíteni.” (Kirk–Raven 1971: 196.) Ha nem léteznek különbségek, amelyek 

egymással ütköznek, akkor nem fog létezni világ sem. Az ellentétek egymást ellensúlyozzák, 

mozgásban vannak, és nem lépnek ki a kozmikus rendből,76 ám ennek az a feltétele, hogy ne 

szűnjön meg sem egyik, sem másik. Ha ez felborul, akkor a kettő közötti viszony – a 

harmónia – nem lesz már a kozmosz alapja, mivel nem lesz már kozmosz sem: lesz valami, 

ami mindent elborít és ural, de az nem a különbség, hanem a totális azonosság lesz. Nem lesz 

                                                 
75 Lásd még Nietzschét (a homéroszi agón, illetve Hérakleitosz értelmezése) 1988a, b. 
76 „[E]gyikük sem képes többre, mint bármelyik más.” Pszeudo-Arisztotelész, A világrend 396b–397a. 
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már értelme kozmoszról beszélni. A különbözés és a küzdelem nem a perspektívák 

összebékítéséről szól, de nem is arról, hogy azok pusztítóan konfrontálódnának egymással. 

Mi mindennek a jelentősége a politikai közösségek értelmezése szempontjából? 

Tulajdonképpen az, hogy a létezés dinamikáját akkor lehetséges kirajzolni, s akkor lehetséges 

egyáltalán helyet kapni benne az embernek, ha a különbségek nem csak léteznek, hanem el is 

ismerődnek; és az elismerés formája végeredményben a feszültséggé változott küzdelem. Ha 

egyetlenegy elem felülkerekedik mindegyiken, akkor e feltételek felszámolódnak. Másként 

szólva harmónia soha nem lehetséges úgy, ha egyetlen mozzanatot állítunk a középpontba, és 

hagyjuk, hogy mindent eluraljon. Ahhoz, hogy egy elem vagy egy tulajdonság mint különböző 

létezhessen, szükséges a másik mint különböző vagy eltérő jelenléte. Ez pedig azt jelenti, 

hogy az emberek éppen azért alkalmasak a politikai közösség megalkotására, mert nem 

egyformák. Ám mivel egyenlőségük nem automatikusan áll elő, ezért a közöttük lévő 

egyenlőséget is teremteniük kell. 

Hérakleitosz alapján, ami egyenlően eloszlik a világban, az nem a létezéshez való 

egyenlő jog, hanem a harcban való részvétel egyenlő joga. Ebből pedig az következik, hogy 

az emberek nem azért lehetnek egyenlők, mert egyenlő jogosultságuk van a létezésben való 

megjelenésre, hanem azért, mert egyenlő joguk van a harcra annak érdekében, hogy 

beküzdhessék magukat a létezésbe. Az emberek közötti egyenlőtlenség pedig létrehozza 

azokat az ellenerőket, amelyek alkalmasak rá, hogy megakadályozzák egyetlen ember vagy 

mozzanat felülkerekedését, és ezzel a világot alkotják, azt tartják fenn, miközben 

folyamatosan mozgásban is tartják azt. 

Ez tulajdonképpen a phüszisz, a természet világa, rendkívül közel állva a hatalom 

parttalan és növekvő karakteréhez. A harc, ami a világot létrehozza, képes arra, hogy fel is 

bomlassza. Ezért mindenképpen szükséges feltételezni azt, hogy létezik egy olyan rend, ami 

határt szab vagy mértéket ad a létezők harcához. Ez a létező kapcsán a kozmosz, az emberi 

világ kapcsán a politikai közösség körülhatároltsága. Ám a politikai közösségben különbséget 

kell tenni a harc nemei között, és aközött, hogy mi az igazságos és az igazságtalan – és az 

igazságos és az igazságtalan közötti különbség nem attól függ, hogy ki az erősebb, hogy ki 

győzött a küzdelemben, vagyis az igazság(osság) nincs alávetve a hatalom természetes 

rendjének. Az igazság(osság) nem a phüszisz, hanem a nomosz (szó szerint: rend, törvény, 

szokás), a közösségi világ tartományába illeszkedik. Azt az igényt, ami ezt a speciális 

közösséget konstituálja, és amit az jellemez, hogy az emberek részesedése a politikai létből 

egyenlő, végeredményben nem írhatja felül az, hogy eredendően nem-egyenlők, 

következésképpen harcra számíthatnak. Nem-azonosságuk az alapja a politikai társulásnak 
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magának, és nem-azonosságuk hozza létre benne a politikai dinamikáját, egyenlőségük pedig 

azt a jelenlétet biztosítja, ami feltétlenül szükséges a létben való megmutatkozáshoz, egy 

olyan megmutatkozáshoz, ami nem felülírja a rendet és nem megsemmisíti törekvéseivel és 

harcaival a kozmoszt, a politikai közösséget, hanem létrehozza azt. Következésképpen az 

egalitárius előfeltevések továbbra is érvényesek. A két modell közötti viszony nem ellentét, 

hanem feszültség: a válaszok soha nem lehetnek végérvényesek, de mégis minduntalan 

válaszokat kell adni. 
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A POLITIKAI KÖZÖSSÉG HATÁRAI 

 



 

 

V. fejezet 

A HATALOM FOGALMAI 

 

1. A határdefiníciók szerepe a politikai közösség értelmezésében 

Egy dolog identitásának a meghatározásához, vagyis annak megragadásához, hogy mi a dolog 

maga, rendelkezésre áll a határdefiníció módszere. Logikájának kiindulópontja, hogy a határ 

mindig elválaszt egy adott területet egy másiktól, ideértve azt a területet is, aminek a 

meghatározására kíváncsiak vagyunk, amire a tulajdonképpeni kérdezés irányul, és amit a 

másiktól való különbözésen keresztül definiálunk. A határ nemcsak elválaszt, hanem 

kapcsolatként is értelmezhető; Hérakleitosz logikája szerint nem valódi ellentét az, amelynek 

a pólusai nem egyazon tengelyen fekszenek. Tehát két terület elválaszthatóságához szükséges 

a kettő közötti kapcsolat, a tengely, vagy metaforikusan, a bot a maga két végével. A határon 

működő megkülönböztetési logika nem szükségszerűen ölti kizáró ellentét formáját, ám 

fogalmilag mégis szükséges erre emlékeznünk éppen a politika miatt. A politikai fogalmak 

közismerten ellenfogalmak, vagyis a nyelv politikai logikája kiköveteli azt, hogy a dolgok 

„fejszével legyenek elválasztva egymástól”, és a politikai filozófia fogalmai is a politikai 

nyelvből származnak. Ezek a nagyon erős megkülönböztetések néha indokoltak, néha nem, de 

mégis megfelelő kiindulópontot jelentenek.77 A határdefiníciós gondolkodásnak azonban lehet 

egy olyan második lépése is, ami pontosan a kizáró határfogalom radikális következményeit 

semlegesíti. Ezt a gondolkodási folyamatot leírhatjuk úgy, hogy előbb megjelöljük azt, amitől 

megkülönböztetjük a dolgot, majd rátérünk azokra a szempontokra, amelyek alapján a 

dologról beszélhetünk a dolog tulajdonságaiból kiindulva. 

A határkijelölő definícióval itt a politikai közösség fogalmát kívánom megragadni. A 

második rész a politikai közösséget ebből az átmeneti látószögből figyeli meg, vagyis még 

nem, illetve alkalmanként kérdez rá szubsztantív módon a politikai közösségre. Ennek során 

egy olyan politikai közösségfogalmat igyekszem végiggondolni, amely a polisz politikai 

tapasztalatán alapul, később pedig ezt az általános közösségformát demokráciaként 

értelmezem tovább. 

A politikai közösség speciális fogalma felé lépegetve az első kérdés az, hogy az mitől is 

különbözik. A klasszikus és a modern politikai tapasztalat úgy tartotta, hogy a háború és a 

                                                 
77 A határdefinícióhoz Platón kapcsán (horizein = elhatárolás, megkülönböztetés; horosz = határkő), Steiger 
2010: 226. Az egymást kizáró ellentétek idézett megfogalmazása, tagadólagosan: Anaxagórasz, fr. 8., lásd in 
Kirk–Raven 1971: 381., a megjegyzés Hérakleitoszról ugyanott. 
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béke szembenállása meghatározó jelentőségű a politikában. Ez azt sugallja, hogy a politikai 

közösség megkülönböztető definíciójánál a háború a meghatározó szempont, aminek az a 

következménye, hogy a politikai közösségre a béke a leginkább jellemző, tulajdonképpen ez 

definiálja. Noha a politikai közösséget valóban megkülönbözteti az, hogy nem a háború 

teréhez tartozik, de legalább ennyire jellemzi az is, hogy milyen típusú hatalmat hagy 

érvényesülni magában: parttalant vagy korlátozottat.  

A parttalan hatalom a háborús viszonylatokon keresztül mutatódik fel a legerősebben, a 

korlátozott hatalom pedig a politikai közösséghez viszonyítva. Ez lehetővé teszi azt, hogy 

együttesen értelmezhető legyen a politikai közösség és a hatalom. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a polisz és a háború ellentéteként értett béke ugyanazt jelentené. Másként szólva a polisz 

és a poliszközi tér, valamint a béke és a háború viszonypárosai nem fedik le szimmetrikusan 

egymást. A rivalizációnak és a háborúnak az alapjai nagyon hasonlóak, hiszen olyan 

viszonyok képezik azokat, amelyben egyes emberek vagy csoportok ütköznek egymással. Az 

ütközés intenzitása a kérdés, de nem pusztán csak ez, hanem az a keretrendszer is, ami a 

konfliktusoknak teret ad. Minden keretrendszer egyben értékrendszer is, és a konfrontáció 

feltételeinek uralását célozza meg. A béke abban az értelemben a polisz létének a feltétele, 

hogy a polisz nem oszlik meg egy polgárháborús konfliktusban, sőt, egy másik politikai 

entitás sem törölheti el egyik napról a másikra. Ám nem a béke az alapja abban az értelemben, 

hogy minden belső különbözés lehetőségét eltörölte. A béke szempontjának totalizálása oda 

vezetne, hogy a politikai elfedődne, mert eltűnne a változás és változtatás szempontja a 

politika működéséből és megértéséből, és ez legitimálná is azokat az okokat, melyek az 

elfedődést elősegítik.   

Következésképpen tovább kell differenciálni a hasonlók között, aminek a következménye 

az, hogy nem a béke, hanem az élet az a fogalom, ami a politikai világ többlete felé mutat. Az 

élet a polisz otthonosságára, belakottságára utal, és a tevékeny élet többletét hordozza. Ebben 

az értelmezésben az emberi kapcsolatok közös világot teremtő ereje válik különösen 

hangsúlyossá. Az emberi világ azonban olyan közös világ, amely önaffirmatív, vagyis 

önmaga folyamatos újramegerősítésére törekszik. Az ókori politikai tapasztalat reflexiói azt a 

lehetőséget nyújtják, hogy a politikai világot az ember-közötti viszonyok különösen intenzív 

és produktív világaként értsük meg. 

 

2. Háborúként megértett hatalom és az élet 

Az ókori politikai gondolkodásban jelen volt egy megkülönböztetés, mely különösen a 

politikai viszonyok szofista értelmezésére volt jellemző. A megkülönböztetés egyik oldalán a 
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nomosz állt, ami jogot, törvényt és rendet jelent, a másik oldalán pedig a phüszisz, aminek 

elsődleges jelentése természet általában véve, vagyis a világ léte mint olyan, később pedig 

beletartozott az emberi természet is. E két világértelmező logika újra- és továbbolvasása 

eszközöket nyújt a politikai világ értelmezéséhez. Ehhez itt bevezetésként egy egyszerűsített, 

az argumentációs céljaimhoz illeszkedő értelmezést vázolok. 

A phüszisz fogalma meglehetősen közel áll a hatalom fogalmához. A phüszisz úgy írja le 

a világot, hogy az növekedés vagy állandó változás; alapja az erősebb és a gyengébb 

viszonyának a dinamikája. Ám ez nem normatív leírás, pusztán annak a megállapítása, hogy a 

világ egyszerűen csak így működik. Az erősebb arra törekszik, hogy kitöltse a maga terét, és 

hogy még erősebb legyen. A természethez hasonlóan a hatalom természete is az, hogy 

folyton-folyvást növekszik; szüksége van az erőforrásaira ahhoz, hogy egyáltalán 

fennmaradhasson, ezért a növekedése korlátlan.78 A természetnek, a phüszisznek ez a fogalma 

azonban élesen elkülönül a nomosztól, és a nomosz arra az emberi világra referál, amelyet 

mint politikai világot érthetünk meg. A kettő közötti határvonás megalapozott, mert a nomosz 

az egyenlők terét jelenti, a phüszisz pedig definíció szerint az egyenlőtlenekét. Ebben pedig a 

humán tér felosztása tükröződik: az egyenlők tere a politikai közösség tere, és az 

egyenlőtelenek tere a poliszok közötti tér. Utóbbiban teljességgel legitim az, hogy az igazság 

egyenlő az erősebb felülkerekedésével, ám ez egyben rendkívül erőteljes határt jelöl ki azok 

számára, akik a poliszban élnek és abban gondolkodnak. Ami ugyanis lehetséges és legitim a 

polisz határán túl, az egyszerűen elképzelhetetlen a politikai közösségben. Ha azonban mégis 

a polisz erőterébe kerül, akkor egy újabb kérdés merül fel vele kapcsolatban. Hogyan 

lehetséges mértéket szabni a politikaiba helyeztetett dinamikus mozgásnak, az ellentéteiben 

tomboló természetnek? 

Fenyegető karaktere ellenére azonban a hatalom telosza nem a pusztítás. Az alapját 

képező mozgás valójában elfogadható a poliszban, hiszen világformáló erő van benne; a 

hatalom teremthet és pusztíthat, mindenekelőtt pedig átalakít. A kihívásokkal szembesülve a 

politikai közösségek állandóan átalakulnak, és a hatalom a szakadatlan mozgásként 

megtapasztalt politikai világ értelmezéséhez képes eszközt nyújtani. A káoszból létre kell 

hozni a politika rendjét, ez a létrehozás pedig aktív cselekvés. A hatalom az az erő, ami 

formát ad a dolgoknak, ahogyan persze el is pusztíthatja azokat, hiszen a hatalom végső 

                                                 
78 A phüszisz fogalmát kifejezetten a „növekedésre” vezeti vissza (koncepcionálisan is), Heidel 1910: 96. skk. A 
témához lásd még általánosan (a szofista szétválás kapcsán) Guthrie 1971 és Kerferd 2003. Ugyanakkor nem 
állítom, hogy ez egy tisztán eszmetörténeti olvasat. Mind a természet, mind az emberi természet fogalma 
változáson ment át az i. e. 5–4. század folyamán, ahogyan az már Thuküdidésznél is látható. Már a klasszikus 
szofisták között volt olyan, aki azt állította, hogy természet szerint senki sem születik rabszolgának, hanem 
egyenlőnek. Olvasatom érvényességét az adhatja, hogy a nomosz áll az értékcentrumában. 
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erőforrása vagy alapja az emberek egymáshoz fűződő viszonyai, illetve maguk az emberek. 

A poliszok közötti tér viszont nincs alávetve a nomosz szabályainak, ott maga a természet 

érvényesül, a hatalom tiszta logikája. Ha a politika e köztes terét a háborús értelemben vett 

természet írja le a legjobban, akkor az egyértelműen szemben áll azokkal a logikákkal, 

amelyek a politikai közösséget működtetik.79 A háború megérthető úgy, mint a politikai 

közösség határa, bár ez az állítás nem jelenti azt, hogy a politikai közösség nem háborúzik, 

vagy nem vitatkozik a háborúról, és hogy a háború ne volna alkalmas eszköz a közösségi 

identitás megerősítésére. Éppen ellenkezőleg. A példák azt mutatják, hogy a háborúval vagy 

annak lehetőségével folyamatosan szembenéző közösségek belpolitikai életében a politikai 

vezetők külpolitikai teljesítményének rendkívül fontos szerepe van. A háborúról való beszéd 

tehát feltétlenül a belpolitikai élet része, még abban az esetben is, ha a háború a maga 

ténylegesen, csatáival vívott formájában s pusztító természetével a közösség határaként 

fogalmazódik meg, és egy közkeletű felfogás szerint a cselekvés legerősebb formáját jelenti, 

mintegy szemben állva a beszéd világbeli képességével és erejével. A két világ eltér 

egymástól, bár szorosan össze is függ egymással.80 

A háború gyűjtőfogalmát azonban kettébonthatjuk a politikai közösségek között vívott és 

a politikai közösségen belül vívott háborúra, vagyis a hagyományos értelemben értett 

háborúról és a polgárháborúról van szó. E konvencionális megkülönböztetésnek az alapja 

egy megkülönböztető szembeállítás. Háború hagyományos értelemben poliszok (államok) 

közötti térben lehetséges, míg a polgárháborúkat mindig egy adott poliszban, államban vagy 

hasonlóan körülhatárolt politikai térben vívhatják meg. Bár roppant triviális kijelentésnek 

számít az, hogy a polgárháborúban egy közösség szétszakad, mégis fontos tényre mutat rá. 

Arra utal ugyanis, hogy már létezett egy olyan politikai tér, amelyben a szereplők valamely 

szempontból inkább összetartoztak, semmint nem, s ami utóbb a háborús cselekménnyel 

átalakult, méghozzá szubsztantív értelemben. Ezzel szemben azonban az államok között 

vívott háború olyan entitások között zajlik, amelyek – a releváns időperspektívában 

természetesen –, de már eleve kész politikai entitások, vagyis egy- vagy egész-mivoltuk nem 

változik meg magával a háborúba történő belebocsátkozással. 

A kétféle háború tehát különböző hatással van a politikai közösségekre, és ez kétféle 

                                                 
79 A háború a phüszisz, a puszta létező terében jelenik meg, ott, ahol a természet a maga mozgásában mutatkozik 
meg. A politikai közösség azonban a nomosz, az emberek által alapított és elfogadott rend világa, az, ami 
elhelyez a világban anélkül, hogy eltörölne. A kettő közötti különbséget értelmezi a polisz-határa dilemma 
kapcsán Saxonhouse 2009a. 
80 Athén esetében a külpolitikai teljesítmény része a katonai teljesítmény is, és a kapcsolat szorosságát a 
nyelvhasználat is mutatja. Noha a modern értelemben vett „politikus” fogalma nem létezik, létezik fogalmi 
körülírása: a „szónok és hadvezér”, azaz a politikus nem pusztán csak a „szónok”, bár az is (lásd Hansen 2008a). 
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hatalomra mutat rá. Míg az államok közötti térben a háború legitim és lehetséges, továbbá a 

hatalom a maga parttalan természetében (az igazi természetében) mutatkozhat meg, addig 

ugyanez már nem mondható el a belső térben zajló intenzív küzdelmekről. A köztes-térben a 

háború természetes, a belsőben viszont nem az, vagyis a belső politikai tér más elvnek van 

alávetve, nem a természetnek, vagy legalábbis nem a háború és parttalan növekedés 

értelemben vett természetnek. A belső tér eme elvére a klasszikus politikai gondolkodás a 

nomosz fogalmát tartogatta. A politikai közösség alapja az élet, és ezért a hatalomnak még 

akkor is korlátozottnak kell lennie, ha az természete szerint parttalan. 

Összegezve, a háború képes arra, hogy fogalmi eszközként rámutasson valami másra is, 

mint ő maga, és ez a politikai közösség természete. De felvethető az is, hogy mégiscsak a 

háborús helyzetben mutatkozik meg a közös politikai egzisztencia a maga legerőteljesebb 

formájában, hiszen ebben a szituációban egy egész közösség léte vagy nemléte válik 

kérdésessé. Ez azonban egy végletes kérdés, és az életnek csak egyetlen, a túlélésre irányuló 

fogalma által képes jelentést nyerni. Valójában csak azt jelenti, hogy az emberi élet a végső 

kérdezés pontjába sodródott, és arról szól, hogy megmaradni vagy elpusztulni. De fontos 

rámutatni arra, hogy ez valójában nem az élet értelmére, hanem az élet végére feltett kérdés. 

A háborúban nem a politikai lét maga mutatkozik meg, hanem minden lét határa. A lét és 

nemlét olyan szerkezetű dilemma, amely nem képes leírni tartalmas létezésként a világban 

való bennelétet, és nem képes megvilágítani a világteremtést sem, következésképpen a létezés 

keretét sem képes megragadni. Az emberi egzisztencia nem az élet határában, hanem csak az 

életben mutatkozhat meg. Ez a kérdés azonban már a politikai közösség benső, sajátos 

politikai kérdése. 

 

3. A hatalom természete, erőforrása és határa 

Mi a hatalom? Két olyan modellt is lehetséges azonosítani, ami a klasszikus felfogáson alapul, 

pontosabban elméletileg kibontható néhány, a hatalomra vonatkozó modern koncepcióból. Az 

egyik a hatalom természetéből indul ki, és azt inkább phüszisz-mintára érti meg, a másik 

pedig a hatalom eredetéből vagy erőforrásából, és inkább nomosz-mintára érti meg. A viszony 

azonban aszimmetrikus: a hatalmat a phüszisz képes jóval erőteljesebben definiálni. E 

problémához kiindulásként ismét egy előzetes definíciót javaslok. 

A modern felfogás szerint a hatalom osztható, amire példa az, mikor a hatalmi ágak 

elválasztásáról beszélünk, vagy arról, hogy azoknak ki kell egyensúlyozniuk vagy sakkban 

kell tartaniuk egymást. Ezzel párhuzamosan képesek vagyunk azt is elgondolni, hogy a 

hatalom koncentrálódik, mert az elválasztás vagy a területi lehatárolás nem érvényesül. A 
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hatalmat ebben az esetben dologként fogjuk fel, a térbeli elemek mintájára. Minden térbeli 

elemnek van egy egyetemes közös tulajdonsága: osztható, méghozzá elviekben végtelenül. A 

klasszikus hatalomfelfogás azonban, úgy vélem, nem dolgot lát a hatalomban, éppen ezért 

nem is tartja oszthatónak. A hatalomban valami olyasmit látnak, amihez a mi energia- vagy 

erőfogalmunk áll a legközelebb. A hatalom nem dolog, de a dolgokon keresztül válik 

láthatóvá. Például amikor egy test nekiütközik egy másik testnek, akkor az elmozdul; az egyik 

test hat a másikra, és a másik mozgásának az oka. De amit átad a másiknak, az nem egy 

dolog; nincs kiterjedése és a térben nem is osztható. A hatalom tehát nem dolog, nem 

osztható, ugyanakkor dolgokon keresztül létezik, viszonyban vagy kapcsolatban történik meg, 

mozog és mozgat, átalakul és átalakít. A hatalom természete a változás és a változtatás, 

erőforrásai vannak, és használja azokat, dinamikája pedig nem a felosztás, hanem az 

összegyűjtés vagy akkumuláció felé hajtja annak érdekében, hogy erőforrásai továbbra is 

fennmaradjanak és ne apadjanak el.81 

A hatalom alapelve az, hogy növekszik, előrefelé mozdul. Olyan képességet jelent, ami 

mindig túllép az éppen jelenlévőn, mindig meghaladja tulajdon aktualitását. Parttalan, mert 

tulajdon feltételeit is maximálisan uralni akarja, így pedig mindig valamiféle totalitás.82 Ez a 

hatalom klasszikus fogalma, amelyet hasonlóképpen parttalannak látott Thuküdidész és 

Hobbes is például, de ide sorolható az a hatalomfelfogás is, ami Heidegger írásaiból bontható 

ki (Bestegui 2007). A hatalom, mivel állandó növekedés, magában hordja a lehetőséget, hogy 

parttalanná válva mindent erőforrásává alakítson és mindent áthasson, mindent bekebelezzen 

és mindent alávessen magának. Ha ez így van, mindannyian hatalomban élünk, a hatalom 

körbefon és áthat. És ha ez érvényes és természetes is, ebből aligha következik az, hogy eleve 

rossz lenne; pusztán csak az emberi létezés feltételeinek sajátos kifejeződését jelenti. 

Azonban érdemes további pontosításokat tenni az erő és az erőszak viszonyában is. A 

                                                 
81 A hatalomfogalomhoz három, plusz egy fogalmat veszek figyelembe: arkhé, dünamisz, kratosz és phüszisz – 
ez utóbbi a természet fogalma. Az arkhé eredet, származás, kezdet, mindent magyarázó vagy meghatározó 
gyökér, őseredeti pont. A dünamisz valamire való képesség, benne a mozgás és a változás vagy változtatás 
képzete: a beszéd, ha hatalom vagy ereje van, dinamikus (lásd Ober 1989: 162., 171.). A kratoszban az erő (mint 
nyers vagy puszta erő) felhangja érződik, de legalább ennyire képességként vett hatalom. A demokrácia kratosza 
uralmi-hatalmi képesség (lásd Ober 2008b). A phüszisz, vagyis „természet” adalék a hatalom fogalmához, a 
dünamiszhoz hasonló értéket hordoz. Arisztotelész megjegyzi, ha hosszan ejtjük, akkor a „növekedni” jelentésű 
szót kapjuk, ami már a hatalomra utal (mint mozgásra vagy határtalanságra), lásd Kerferd 2003. A 
természetfogalom dinamikus, növekvő (határt eloldó): a természet nem statikus. A természet (emberi természet 
vagy úgy általában természet) és a hatalom a növekedésen, mozgáson, túllépésen alapuló korlátlanság 
képzetéhez kötődik. A mozgáshoz – növekvéshez – mint minden dolgok lényegéhez, lásd Ricoeur 2006: 448–
452. 
82 Bár kifejezetten a nomosz (poliszbeli, illetve isteni) keretében, de a hatalom összegyűjtő-fókuszáló és túllépő 
karaktere tűnik fel itt: „Ki értőn akar szólani, abban tegye erősebbé magát, amit minden ember közösen oszt; 
amiképp a polisz is lehorgonyzott a maga nomoszába, sőt még annál is erősebben. Mert minden emberi törvényt 
egy isteni táplál. Mindent ural és mindent megad, még ennél is többje van.” Hérakleitosz D. 114. 
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hatalom nemcsak puszta hatalom, parttalanság, üres erő vagy szimpla erőszak. A legnaivabb 

felfogás szerint persze a hatalom egyenlő az erővel, és ennél nem is több. Az erő azonban 

viszonyfogalom, valamely képesség erősebb vagy gyengébb volta, ami a küzdelemben 

mutatkozik meg. Az erő megérthető természetesen a hatalom alapjaként, de a hatalom 

annyiban mégis több ennél, hogy egyáltalán nem alkalmi, ráadásul gyakorta tapasztalható, 

hogy az erősebb hatalma valójában a szociális reprezentációs viszonyokból származik, vagyis 

abból az erőforrásból táplálkozik, hogy elhiszik vagy elfogadják azt, hogy erősebb.83 Az 

erőszakról is elmondható, hogy ott lappang ugyan a hatalom mélyén, de soha nem egyenlő 

vele és soha nem képezi a lényegét. Az erőszak gyakran éppen a hatalom hiányának a jele, bár 

abban a formában, hogy meg akarják szerezni. A valódi hatalom az, aminek mindig többje 

van, mint ami megmutatkozik számára, sőt a hatalom az, ami képes felügyelni tulajdon 

parttalanságát – hiszen ebben az esetben a hatalom természete maga az, amire a hatalom 

kontrollja irányul. 

Ez a phüszisz-típusú hatalomfelfogás, s bár ez a döntő megközelítés, mégsem az egyetlen, 

s ahogyan említettem, legalább két modellt még képesek lehetünk elkülöníteni, pontosabban 

inkább a hatalom általános klasszikus modelljét képesek lehetünk tovább pontosítani a 

segítségükkel. Ehhez Heideggert és Arendtet értelmezem; az egyik alapján a hatalom egység-

totalitás, a másik alapján pluralitás-totalitás. Heidegger annak a pártján állt, hogy a hatalom 

egységként totális, a hatalom soha nem osztható. Ez pedig nem az emberi gonoszság, hanem a 

hatalom természetének a következménye. A hatalom ugyanis nem személyhez kapcsolódó, és 

nem pszichopatológiai kérdés. A hatalom személytelen, és az a természete, hogy mindig 

totalitása kitöltésére törekszik, karaktere szerint terjeszkedő, mivel lényege az 

önmegerősítésre törekvés. E folyamat végkifutása Heidegger szerint az erőszak és a 

„metafizika vége.”84 

Arendt azonban a hatalom erőforrásait plurálisnak látta, és felfogásom szerint a nomosz-

típusú érveléshez áll közel. Poliszértelmezését alapul véve a hatalom már mindig eleve 

megosztott, és azoknak a részesedéseknek a sokaságából áll össze, ami az emberek közötti 

viszonyokban keletkeznek, és ez a felfogás formális hasonlóságot mutat a Palonen által 

elemzett weberi politikusfelfogással. A hatalom az emberek közötti térben az emberek létének 

köszönhetően jön létre, és csak addig áll fenn, amíg az emberek együttvannak. Ha az eredete 

                                                 
83 Arendt úgy érvel, hogy az erő individuális, a hatalom közösségi, és a hatalom lehetőség-jellegét úgy 
fogalmazza meg, hogy leválasztja erőforrásairól: az erőforrások, így „az erőszak instrumentumai” 
felhalmozhatóak ugyan, de „a hatalmat nem lehet felhalmozni és vészhelyzet esetére megőrizni (…) a hatalom 
csak konkrét megvalósulása formájában létezik. Ha a hatalom nem valósul meg, egyszerűen eltűnik.” Arendt 
1998: 200. 
84 Heidegger sporadikus hatalomfelfogásáról, de Beistegui 2007. 
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az emberi, a sok-ember közötti, akkor soha nem totalitás-egység, hanem részek vagy 

részesedések összeállása (lásd Arendt 1998: 199–207.). Ebből arra következtethetünk, hogy 

minél inkább megosztott a hatalom, végül annál erősebb lehet, hiszen annál több emberi 

interakciónak képezheti az alapját, és végeredményben pontosan ez a hatalom eredete (lásd 

Arendt 1998: 201.). Mivel pedig ennyire össze van kötve az emberivel, nemcsak úgy lehet 

megérteni, mint a teremtett világon áthaladó erőt, hanem úgy is, mint az emberi 

lehetőségmezőt magát. A hatalom természete szerint növekvő, de ennek a növekedésnek 

mégis határt tud szabni a lehetőségmezőnek a szerkezete. Ezen a ponton mutatódik fel az a 

határ, ami az emberi létezés keretét, a poliszt vagy politikai közösséget kiformálja. 

Arendt a politikai világot olyan folyamatosan fennálló emberi szférának tartja, amely 

emberek közötti viszonyokban formálódik ki, e viszonyok pedig a beszéd és a cselekvés által 

jönnek létre, és „[a] viszonyok ezen világa általában véve nem erőből, az egyesek erejéből jön 

létre, hanem a sokak által, akiknek együttes hatására jön létre a hatalom.” (Arendt 2002: 111.) 

Arendt hatalomfelfogását ez a képlet talán nem meríti ki, de mindenképpen rámutat egy 

elméletalkotási szempontból is rendkívül fontos dologra: a hatalom lényegében szét van 

szórva az emberi világban, és mindig potencialitás formájában létezik, ami azt jelenti, hogy 

nem lehet felhalmozni. A közös beszéd terét létrehozó polisznak azonban a háború, ismét 

Arendtet idézve, csak a peremfenoménje, azaz nem a háború jellemzi, ezért pedig levonható 

az a következtetés, hogy a politikai közösség egészen más hatalomforma érvényesülését 

követeli meg, nem a phüszisz-típusúét. 

Hasonlóan gondolkodik egy szofista szöveg, az Anonymus Iamblichi is.85 A hatalmat 

korlátozó tényező az eunomia, vagyis a poliszon belüli jó állapot, a helyes rend, amit 

szeretünk, és amelyben az élet jelentette tevékenységek helyet foglalhatnak. Ezzel áll 

szemben a hatalomnak az formája, mely mindig a legerősebb kíván lenni, mert ha ezt elérte, 

az igazság és az emberi lehetőségek elosztása annak a következménye lesz, ami az erősebb 

akarata. Más szavakkal szólva, az igazság az erősebb joga lesz, és nem lesz természetes 

igazság, csak a hatalom által létrejövő.86 A polisz rendjét fenyegető (phüszisz-típusú) hatalom 

természetesen az egyenlőség fenyegetése is, és az Anonymus Iamblichi erre, valamint az 

                                                 
85 Az Anonymus Iamblichi rövid etikai-politikai értekezés vélhetően egy i. e. 5. vagy 4. századi ismeretlen 
szofista tollából (a szöveg feltárásáról és a szerzőségről lásd Kerferd 2003: 72–73.). Az a kép alakult ki róla, 
hogy inkább a korszak jellegzetes problémáinak gyűjteménye, semmint egyedi alkotás (vö. Guthrie 1971), vagy 
hogy a törvények feltétlen szerepe mellett érvel, s előlegezi az államfogalmat (lásd e nézettel szemben Kerferd 
kritikáját, 2003: 157–158.). Cole (1961) kimutatja a szöveg prótagoraszi rétegeit, illetve a kapcsolatát Cicero A 
kötelességek című munkájának II. könyvével. 
86 Az Anonymus Iamblichi a nomosz pártján áll a nomosz–phüszisz-vitában, e gondolat is vita a phüszisz-típusú 
szofistákkal (lásd Thraszümakhosz és Kalliklész történeti alakját). A szöveg hozzájárulás a hatalom 
természetéről folytatott szofista vitához, lásd Guthrie 1971: 74., Kerferd 2003: 157–158. 
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erősebb akaratából származó igazságosságra írja azt, hogy ezekből származik a zsarnokság. 

Vagyis a törvénytelenségből, a polisz-részesedések egyenlőségének a felszámolásából, az 

erők egyensúlyának felbomlásából és a hatalmi túlsúly kialakulásából. A politikai közösség 

létezésének és megsemmisülésének azonban végső soron „az emberek az okai.” (Anonymus 

Iamblichi 7.12.) A polisz és a rendje nem a zsarnok akaratából semmisül meg: „Acélból kell, 

hogy legyen, ha arra vállalkozik, hogy megrabolja az emberek tömegét.” (Anonymus 

Iamblichi 7.15.) Nem az erő vagy az erősebb puszta jelenléte az oka a pusztulásnak, hanem az 

emberek maguk, akik teret engedtek e helyzet kialakulásának. Azok, akik lemondtak az 

igazságosságról, hagyták elszabadulni a káoszt, és hagyták, hogy a hatalom a maga tiszta 

formájában tombolja ki magát, és hogy formaadóból minden formát felbontó erővé változzon. 

Majd pedig nem hagytak a maguk számára más lehetőséget, mint hogy oltalomért 

sóvárogjanak ez ellen a parttalanság ellen, és végül egy zsarnokhoz fordultak segítségért 

(Anonymus Iamblichi 7.12–16.). 

Ha a hatalom természete szerint parttalan, esetleg egy olyan világ képe sejlik fel, melyben 

a hatalom parttalanként mozog, akkor a parttalanság korlátja az emberi világ, pontosabban a 

teremtett és belakott emberi világ létrehozása és fenntartása. E tér az, ahol nem lehetséges a 

háború vagy a hatalom elszabadulása, és az igazságosság erősebb jogává formálódása, mivel 

ezek per definitionem a polisz, a politikai közösség ellentétei. Ha e nomosz-típusú érvelésben 

Arendt azt mondja, hogy hatalom ott keletkezik, ahol az emberek vannak, akkor az Anonymus 

Iamblichi azt emeli ki egy prótagoraszi gondolatmenetben, hogy az emberek puszta 

összegyűlése nem hogy nem hoz létre politikai közösséget, hanem éppen inkább arra képes, 

hogy felbontsa azt. Ha az emberi világ nem rendezett és nincs bevezetve valami, ami 

biztosítja az integritását, akkor talán jobb is, ha az összegyűlés nem történik meg. Az 

összegyűlés a közösség szükséges, bár nem elégséges feltétele. A hatalom kialakulásához 

viszont elegendő az összegyűlés, vagyis az emberek közötti viszonyok kialakulása. Ott ahol 

emberek összegyűlnek, nemcsak társulás formálódhat ki, hanem harc, az erősebb és a 

gyengébb közötti küzdelem is (vö. Anonymus Iamblichi 6.1.). Az emberi viszonyoknak 

nemcsak a nomosz a lehetséges struktúrája, hanem a phüszisz is. 

 

4. Hatalom és emberi természet 

Eszmetörténetileg kimutatható és a politikaelmélet-alkotás számára is kiindulópontul szolgál 

az, hogy az expanzív hatalom, mely az erősebb és a gyengébb viszonyán alapul, a politikai 

közösség lényegét rombolja le, és éppen ott mutatkozik meg, ahol a beszéd és a vita eredetileg 

léteztek. A rombolás útja a félelmen, a rettegésen és az elnémuláson keresztül vezet. 
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Elemzéseim alapja Thuküdidész politikafilozófiája, és az ókori görögségnek az a meghatározó 

politikai élménye, hogy a háború és a polgárháború, valamint a radikális változások (az 

arisztotelészi politikai metabolé) tulajdonképpen hétköznapi jelenségek.87  

Thuküdidész az athéniak és szövetségeseik, valamint a spártaiak és szövetségeseik nagy, 

átfogó háborújáról írta meg a könyvét, egy filozofikus karakterű történeti munkát. A 

történelmet a hatalom dinamikus mozgásának alapján értette meg, miközben elfogadta azt, 

hogy ez a sajátos emberi minőséget is képes megragadni.88 Politikaelmélete a nomosz–

phüszisz-vita leágazása, és (hatalmi) realizmusnak is nevezhető (lásd Guthrie 1971: 84. skk.).   

A természet a létező egésze, ám mindig mozgásban van, mindig átalakul. Az emberi 

természet pedig az a valami, ami mindig erősebb, mint a közösség elfogadott, általános 

rendje. Az emberi természet az önérdeket követi, sőt, a közösségek (amelyek emberekből 

állnak) ugyanúgy a maguk érdekét követik, mint az egyes emberek. Az érdek követése azt is 

jelentheti, hogy az erősebbnek meg kell szereznie azt, amit képes megszerezni, és az 

igazságosságnak annak kell lennie, amit az erősebb akar, merthogy rátermettebb, legalábbis a 

hatalom szempontjából.89 

A hatalmi realizmus azonban lehet normatív és nem-normatív is. Ha nem-normatív, akkor 

egy helyzet puszta leírása, éppen úgy, mint ahogyan a világmindenség rendje is leírható 

valahogy. A képletbe kívülről kell bevezetni a normatív szempontot, már ha ez szükséges. 

Lehet, hogy rossznak tartjuk az eseményeket, de ilyen az emberi természet. Az önérdek 

mozgatja, és ami felé vezet, az a hatalom megszerzése és megőrzése.90 Amennyiben viszont a 

leíráshoz normatív érték társul, vagyis azt mondják, hogy ez nemcsak a dolgok rendje, hanem 

kívánatos is, akkor úgy néz ki, hogy vagy egy zsarnoki hatalom támogatói, hiszen egyetlen 

erős hatalomra jutását támogatják, vagy egy már elviselhetetlen renden belüli változtatást 

akarnak véghezvinni. A phüszisz fogalmának értelmezőképessége kettős arculatú, mert 
                                                 
87 A háborúskodás közismert tény a görög politika kapcsán, a polgárháborús politikai élmény talán kevésbé, lásd 
Hansen 2004. 
88 Egy Platón Gorgiaszát elemző tanulmány szerint Gorgiasz (és Pólosz) még a polisz keretein belül 
gondolkodik. Minden rétorikus-hatalmi törekvésüket kordában tartja az a gondolat, hogy az emberek mind 
poliszban élnek, ahol érvényesülnek a normák és a mércék (Saxonhouse 2009a). Ám olyan szereplők, mint 
Kalliklész (illetve az Államban Thraszümakhosz), már ahhoz a tartományhoz tartoznak, ahol a hatalom 
parttalanságát nem korlátozza a másik ember vagy a polisz mértéke (Saxonhouse 2009a: 358–359.). A poliszon 
kívül a hatalom tiszta, parttalan hatalom, amely akadály nélkül törhet előre. A platóni gondolatmenetben 
mindenesetre világosan tükröződik a retorika hatalmától való félelem (tehát nem csak a hatalomtól való félelem). 
Platón a retorikába is korlátozást vezetne be, s ez inkább a Phaidrosz témája: létezik „jó” retorika, ami az 
emberek jobbá tételére irányul, de erre a korabeli politikusok nem képesek. 
89 A phüsziszre és a nomoszra, lásd i. m. és Kerferd 2003: 139–162. Az önérdek szerepére Thuküdidész 
érvelésében, Guthrie 1971: 84–88. Arra, hogy Thuküdidész szerint nem kell másképpen (erkölcsi értelemben) 
megítélni a közösséget és az egyént, Hornblower 2003: 478. Az erősebb joga-tézisre a phüszisz-érvelők 
(Thraszümakhosz, Kalliklész), lásd Guthrie IV.4. és Kerferd 2003: 146–153. 
90 Thuküdidész egy helyütt maga is elárulja, mit gondol arról, milyennek kellene lennie az embernek abban a 
szituációban, ami a politikai realizmus helyzete: III.83, vö. Hornblower 2003: 478. 
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egyrészről a puszta hatalom érvényesítését előlegezi, másrészt azonban, mivel megérthető egy 

adott közösség normarendszerével szemben is, ezért az igazságtalan renddel szembeni lázadás 

gondolati eszköze is lehet. Ha a politikai közösség rendje a normatív kiindulópont, akkor az 

önérdeket követő természet zsarnokságot (vagy az államközi térben hegemóniát) fog szülni. 

Ha pedig a társadalmi normák és törvények nyomasztóak, vagy egyszerűen már nem 

elégségesek és nem segítik elő az emberi integritást, akkor az emberi természet védelembe 

vétele és normatív értékkel való felruházása egy érvénytelenné vált renden belüli változtatást 

előlegez meg. Ebben az értelemben az emberi természetre hivatkozásban az van benne, hogy 

a rend, pusztán azért, mert rend, önmagában még nem jó.91 

Ez az emberi természet és a közösség viszonyának egyik mátrixa. A kérdés 

szempontjából nem lényeges a további pontosítás. A kérdés valójában az, hogy miképpen 

működik az a hatalom, melyet az emberi természet mozgat. Thuküdidész több kortársával 

összhangban az emberi természetet hatalomra törekvőnek tartotta. Erre a karakterre és 

politikai következményeire mutat rá munkájának egyik fiktív dialógusa, ami a mélosziak és az 

athéniak között zajlik. A vitában az athéniak arra szólítják fel a déloszi szövetséghez 

csatlakozni nem kívánó, ezért megtámadandó mélosziakat, hogy váljanak nem-szuverén 

adófizetőivé a szövetségnek, különben lemészárolják őket. A mélosziak az egyenlők közti 

jogszerűségre és igazságosságra hivatkoznak, „mindnyáju[k eme] közös kincs[ére]” 

(Thuküdidész V.90). Majd miután az athéni követek ezt elvetették, hiszen „jogegyenlőségről 

csak az erők egyensúlya esetében lehet beszélni,” a mélosziak a „bajban levők[et]” illető 

méltányosság lehetőségét vetik fel (V.90–91). Az athéniak viszont a természetre hivatkoznak, 

és azt állítják, hogy semmi újat nem fedeztek fel. Mindenki így cselekedne a helyükben, és 

nem a jogosat, hanem a saját maga számára hasznosat választaná: 

 

„Istenről nagy valószínűséggel, az emberről pedig minden bizonnyal állíthatjuk, hogy a természetükben 

mindig ott rejlő kényszer alapján, ha megvan rá a hatalmuk, uralkodni akarnak. Ezt a törvényt nem mi 

találtuk ki, s fennállása óta nem mi alkalmazzuk először, hanem már készen örököltük, s minden időkre 

érvényes igazságként fogjuk is hátrahagyni.”92 

 

Az emberi természet lényege, és a közösségi cselekvések lényege is az, hogy hatalomra 

törekszenek. Thuküdidész szerint a hatalmat az emberek nem a hatalomvágyért magáért 

akarják. A hatalom megszerzését három dolog ösztönzi: az, hogy az emberek arra törekednek, 

                                                 
91 E szempont mellett érvel (inkább individuális és etikai oldalról) Kerferd 2003: 152–153. 
92 Thuküdidész V.105, vö. még I.76. A méloszi dialógust a szofista nomosz–phüszisz-vita kontextusában 
tárgyalja, Kerferd 2003: 155. 
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hogy megbecsüljék őket, de azért is akarhatják a hatalmat, mert félnek valamitől, továbbá 

azért is, hogy megtarthassák azt, amit már sikerült elérni (tekintély, félelem, érdek: 

Thuküdidész I.76). A hatalomvágy gyökere nem irracionális. Aki úgy gondolkodik, hogy 

szerinte a hatalom oka az elvetemültség, az nagy valószínűség szerint a hatalom egyik 

lehetséges következményét változtatja okká. Valójában a hatalom megérthető úgy, mint annak 

a típusú önérdeknek a következménye, ami maga is következménye valaminek, az 

önmagunkért vállalt felelősségnek. Ez a felelősség nemcsak annak az individuális egyénnek a 

szintjén értelmezhető, aki megpróbálja az önérdekét érvényesíteni. Minden individuális egyén 

egy magánál jóval tágabb környezetben találja magát, és törekvései érvényesítéséhez 

szövetségeseket fog keresni azért, mert szövetségeseket kell keresnie. A szövetségek viszont 

maguk is feltételeznek egy közös érdeket. A hatalomra törekvés a közösségek természetének a 

része. 

 

5. Hatalom, háború és mérték 

A méloszi dialógus thuküdidészi leírása egyértelművé teszi, hogy a tisztán hatalmi viszony 

természete szerint aszimmetrikus. Nincsenek mindenben egyformák és egyformán erősek, 

vagy ha vannak, a hatalmi térben (mint a háború tere és a poliszok közti tér) a tét annak az 

eldöntése, hogy ki az erősebb. Ebből viszont az is következik, hogy a szimmetrikus viszonyok 

helye nem a külső, hanem a belső politikai tér, a politikai közösség. Az egalitárius-

demokratikus közösség ismérve az, hogy a különfélék szimmetrikusan rendeződnek el 

egymáshoz képest. A polgárok (mint egyének) vagy a közösségek akkor hoznak létre politikai 

közösséget, ha egyenlőknek, iszonómoknak tekintik egymást. Ez azonban csak belül, a 

politikai integráción belül lehetséges. Ez a fajta határolt politikai tér az igazságosság 

érvényesülésének előfeltétele is. A két világ elkülönülése megerősíti a határ szerepét: a belső 

elemek egyenlőségét, a demokratikus iszonomiát. A thuküdidészi szövegben az athéniak 

érvelése szerint jogról csak ott lehet szó, ahol egyenlők folytatnak párbeszédet: „Hiszen 

éppoly jól tudjátok, mint mi – mondják az athéniak –, hogy emberek között jogegyenlőségről 

csak az erők egyensúlya esetében lehet beszélni, a hatalmas azonban végrehajtja, amit akar, a 

gyenge pedig meghajlik előtte.” (Thuküdidész V.89.) A politikai közösség az a hely, melyen 

kívül a világ nem lehet az egyenlők világa, szemben a poliszon belüli demokráciával, ahol 

minden polgár egyben egyenlő is. 

De nemcsak Thuküdidész érvel így. A hatalmi szituációkban megmutatkozó eredendően 

egyenlőtlen emberi helyzetre mutat rá Arisztotelész a Politika III. könyvében, amikor amellett 

érvel, hogy a kiváló emberek köré nem szabad korlátokat állítani. Itt idéz fel egy történetet 
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Antiszthenésztől, az oroszlánok és a nyulak meséjét (Arisztotelész, Politika 1284a). Egyszer a 

nyulak gyűlésén az oroszlánok szónokoltak, és a nyulak azt kívánták, hogy mindenki egyenlő 

jogú legyen. Erre az oroszlánok azt válaszolták: Hol vannak a fogaitok és a karmaitok? – A 

végső érv az egyenlőség ellen az erő. A méloszi dialógusban viszont ez a szituáció nem lesz 

kérdezés tárgya, mivel minden szereplő előtt világos, hogy egyenlőtlenek párbeszéde zajlik. A 

későbbi, kortárs elemzők azt szokták érdekesnek tartani, hogy vajon ebben a helyzetben a 

gyengék tudnak-e mondani bármiféle figyelembe vehető érvet. Mivel győzhetnék meg az 

erőseket a puszta kapituláción, az ellenfeleik által kívánt cselekedet végrehajtásán kívül? Az ő 

végső érvük az, hogy egyrészt bíznak abban, hogy a jövőben majd megjelennek az athéniak 

ellenfelei az ő szövetségeseikként, vagyis hatalmi politikai reményeket táplálnak, még ha 

azok kívül is esnek már az ő lehetőségvilágukon. A másik reményük arra vonatkozik, hogy az 

istenek büntetése nem marad el amiatt, hogy ellenfeleik vétettek a jog, az igazságosság, a 

méltányosság ellen. Ez az érv világosan mutatja, hogy istenek által védelmezett emberi 

értékek valójában a politikai közösségek értékei, mert hogy itt érvényesek.  

Az erő ismét kirajzolja a közösséget a határok oldaláról, ám ezt az érvelésrendszert (ami 

az Anonymus Iamblichiban és Prótagorasznál is jelen van) az athéniak egyszerűen lesöprik. 

Kereken kijelentik, kik ők és mit akarnak: „hatalmunk kiterjesztése végett érkeztünk ide.” Az 

istenivel támogatott emberi törvények érvénytelenek azokban a terekben, amelyek egyszerűen 

nem azon az elven jönnek létre, hogy az emberi törvényeknek kellene ott érvényesülniük. Ha 

pedig így van, akkor ott bármi megeshet, legalábbis lehetőségszinten. A realista politikai 

filozófia alapján azonban az uralkodásvágy és a másik egyszerű legyőzése vagy 

megsemmisítése, egészen azért, mert pusztán lehetséges, érvényes is. Ez a természet: öröktől 

fogva így van az emberi világban, és az igénybejelentés arra, hogy ezt majd érvényesíteni 

fogják, éppúgy természetes. 

A poliszközötti háborús viszonyokban valójában nem értelmezhető az igazság, mert az 

erősebb úgyis megteszi azt, ami az érdekében áll. Az is meglehet, és a háborúskodás annak a 

helyzete, amikor minden háborús fél a túlélésért harcol. Más megfogalmazásban, egy 

háborúban mindenki a végveszély és pusztulás potenciális vagy aktuális lehetőségével néz 

szembe, vagy legalábbis döntései során szükséges figyelembe vennie a legszélsőségesebb 

esetet is. A politikai realizmus a háború határhelyzetéhez kapcsolódik. A hatalom melletti 

legfontosabb érv is ebből származik: a küzdelem a túlélésért etikailag kikezdhetetlen 

álláspontot jelent, ezt nem tagadhatjuk meg senkitől. Thuküdidész szerint végső soron ez a 

fajta hatalom mozgatja az emberi – politikai – cselekvéseket. A nagy tettek véghezvitele és a 

közös vállalkozás éppúgy, mint a félelem a pusztulástól. Periklész azt mondja egy 



V. FEJEZET ▪ A HATALOM FOGALMAI 

 

81 

beszédében, hogy a hatalom kiterjesztése során a hatalomról nem lehet már lemondani. A 

hatalom megtartása vagy nem megtartása nem lehet vita tárgya; ha a polisz lemond a 

hatalmáról, akkor tulajdon létezését sorolja veszélybe: 

 

„És ne gondoljátok, hogy ez a küzdelem csak annak az egyetlen dolognak az eldöntéséért folyik, hogy 

szolgák legyünk-e vagy szabadok. Nem! Itt hatalmatok elvesztéséről van szó, s arról, hogy mekkora 

veszélyt jelent az uralmatokkal magatokra haragított államok gyűlölete. S erről a hatalomról most már nem 

lehet lemondanotok, (…) [h]iszen hatalmatok immár zsarnoki uralommá vált, s lehet, hogy ennek 

kialakítása helytelennek látszik, de lemondani róla veszélyes.”93 (Thuküdidész II.63.) 

 

Periklész azzal, hogy az athéniak hatalmát a zsarnoki hatalomhoz hasonlítja, világossá teszi, 

hogy a hatalom kiterjesztése erkölcsi kérdés is. Ezt viszont éppen a politika határhelyzetisége 

igazolhatja, vagyis az, hogy a közösség tulajdon létében fenyegetett. Következésképpen 

törekvése a háborúra és a mások feletti uralomra természetes, és az önérdek, mármint 

közösségi értelemben, ebben az esetben egyértelműen az önmagunkért vállalt felelősség része. 

Ha ennek a következménye az egyenlőség olyanfajta megbomlása, ami zsarnoki uralomhoz 

vezet, akkor az igazságtalanság nem elkerülhető és a zsarnokság sem választás kérdése. Ha az 

egyenlőtlenek terében a túlélés a tét (ahogyan az a háborúban megesik), akkor senkitől sem 

várható el az, hogy lemondjon a hatalmáról, és önként átadja azt pusztán csak azért, mert a 

zsarnokság jogtalan. A jogosság és a hasznosság különbségéről van szó; vagyis ami jogtalan, 

azaz kívül esik a polisz nomoszán és erkölcsi mérték-korlátján, az még lehet felettébb 

hasznos. Végveszélyben pedig nincs morális indok az ellen, hogy egy közösség ne a számára 

hasznosat válassza, vagyis az önérdekét nézze (Thuküdidész I.75.). 

A hatalom parttalansága azonban nem ennyire egyszerű probléma a hatalommal bíróknak 

sem. A hatalommal élés politikai bölcsességének lehetséges formája annak a hatalma, hogy 

nem megtenni azt, amit egyébként meg lehetne tenni, és ez tulajdonképpen a méltányosság 

fogalma is. A méltányosságot a politikai határhelyzetiség átfogó tragikuma indokolhatja, 

hiszen a szituáció, amelyben szembekerül a jogosság és a hasznosság a fentebbi értelemben, 

sokszorosan tragikus. Az, mert egy közösség kerül szembe a saját értékeivel, és mert a 

szituáció lényegileg kapcsolódik össze a pusztulással: valaki meg fog semmisülni. A 

méltányosság akként a cselekvésként értelmezhető, amikor a hatalmasabb határt szab a 

hatalmának, ami pontosan a hatalom legerősebb fogalmára mutat rá.  

Thuküdidész szövegében ezt mondják az athéniak az ellenfeleiknek: „azok érdemelnek 

                                                 
93 A hatalom itt arkhé, a zsarnokság türannisz, de az eredetiben Periklész valójában hasonlóságról beszél, a 
később őt visszhangzó Kleón az, aki azonosságról. Lásd Hornblower 2003: 337. 
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dicséretet, akik, az emberi természet törvénye szerint másokon uralkodva, igazságosabban 

bánnak velük, mint ezt hatalmuk szükségessé tenné.” (Thuküdidész I.76.) A hatalom definíció 

szerint annak a képessége, amely túlmutat önmaga konkrét megvalósulásán, és 

Hérakleitosszal szólva, nemcsak uralja azt, amit ural, hanem összesűrít, mindent áthat, végül 

túllép önmagán. A legnagyobb hatalom ezért az lehet, amikor az maga szabja meg a maga 

számára a határt. Hasonló gondolatot sejtet Aiszkhülosz is Zeusz, az új isten (zsarnoki) 

uralma kapcsán: saját törvénye számára ő maga a határ – uralma megdöntése 

végeredményben nem külső okoknak, hanem saját magának lesz köszönhető (vö. Aiszkhülosz 

1962: 922–923. sorok). Más szavakkal szólva, a hatalom abszolút értelemben véve az uralom 

tulajdon határai felett, máskülönben a hatalom valamilyen módon fel fogja számolni önmagát. 

Ha nem marad semmi, ami szembeszálljon vele, akkor a pusztulás oka csak önmaga lehet, 

semmi más.  

A hatalom parttalanságának uralása (a hatalom par excellence formája) viszont politikai 

tettet igényel, és éppen ez töltheti be a mérce funkcióját. A hatalmi törekvés ellentörekvést 

szokott szülni, és ha ez nem is értelmezhető egyenlőségként, egyensúlyi törekvésként annál 

inkább. Abban a világban, ahol a természetes állapot az egyenlőtlenség, így az erők 

egyenlőtlensége és a koalíciók átalakulásai, a hatalom parttalanságának határt szabó mérce 

maga a politikai másik a maga aktualitásában: szövetségeseivel, fegyvereivel, szándékaival és 

tetteivel. 

Mindazonáltal nem szabad feledni azt sem, hogy a hatalom eredete végső soron az 

emberek maguk, és hogy a hatalom, ahogyan lehet pusztító, úgy lehet teremtő is. A poliszközi 

térben látható volt, hogy a parttalanság a logikája, jellegzetesen aszimmetrikus viszonyokban 

jön létre. De, elvileg legalábbis, más a helyzet ott, ahol a közös világ az egymással való 

egyenlőségen alapul. Nem eltörli ez a hatalmat, csak nem a phüszisznek rendeli alá, és nem 

tartja parttalannak sem, ha terjeszkedő természetűnek mégis igen. E hatalomfogalom a 

teremtő hatalom értelmezését készíti elő, és azt sugallja, hogy annak a határa a többi emberből 

származik, és hogy hatalom politikai közösségen belül nem is létezhet az emberi szabadság 

nélkül, a cselekvési szabadság nélkül. Az, hogy meg lehet tenni dolgokat, és hogy másképpen 

is meg lehet tenni dolgokat, a közösségben felbukkanó hatalom erőforrása. A hatalom a világ 

része, és nem az a kérdés, hogy sikerül-e megsemmisíteni, hanem hogy sikerül-e egy politikai 

közösségen belül konstruktív hatalmat létrehozni és fenntartani.  

A háború mintájára megértett hatalom a politikai közösség elméleti kérdése 

szempontjából arra a különbségre mutat rá, ami a politikai közösség határa és a politikai 

közösség maga között húzható. Összefoglalva, amit a politikai közösségről mondani lehet, 
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hogy azon belül az emberi viszonyok elsődlegesen (politikai értelemben) egyenlők közötti 

viszonyok, és hogy ennek a világnak mások a játékszabályai, mint a politikai közösségek 

közti vad tereké, vagyis nem a phüszisz sajátosságainak van alávetve, hanem a nomosznak, 

ami különösképpen hangsúlyossá teszi a politikai közösség keretjellegét. Arra is rámutat, 

hogy a hatalom parttalansága nem érvényes a közösségen belül, sőt erkölcsi értelemben e vad, 

átmeneti, nem-politikai terekben sem. De a politikai közösség éppen ilyen vad tartománnyá 

változhat, amennyiben a politikai konfliktusok szélsőséges intenzitásúvá válnak, mint a 

polgárháborúkban. Ennek a klasszikus fogalma a sztaszisz, és mint nem kívül, hanem mint 

bensőben történő, a politikai közösség további értelemrétegeit mutatja meg. Mivel ez is olyan 

viszony, amiben a hatalom parttalan, terjeszkedő típusa működik, ezért a politikai közösségbe 

belehelyeződve annak legérzékenyebb, legtörékenyebb, egyben legfontosabb pontjára képes 

rámutatni. Amit a parttalan hatalom és a sztaszisz fenyeget, ezzel középpontiként kirajzol, az 

pontosan a közös beszéd tere. 



 

 

VI. fejezet 

A POLGÁRHÁBORÚ ÉS A POLITIKAI KÖZÖSSÉG TERE 

 

1. A sztaszisz jelentései 

A klasszikus politikai gondolkodásban különbséget tettek háború (polemosz) és polgárháború 

(sztaszisz) között. Az előbbit poliszok vívták egymással, a másik egyazon poliszon belül 

eshetett meg. A különbségtevés arra az erőre mutat rá, amely a nomoszban működött, és 

amelyet szorosan összekapcsoltak a polisszal. Arendt az ókori hellén világ bukásának okát 

abban látja, hogy az egyes poliszok képtelenek voltak felülemelkedni tulajdon nomoszukon, 

és ezért nem tudtak Róma mintájára olyan hódító hatalommá válni, ami a polisz nomoszának 

hatókörét képes a lehető legtágabban kiterjeszteni. A polisz nomosza az otthonosságot, 

belakottságot, teremthetőséget és a vitateret biztosította az emberek számára, a demokratikus 

közösségek esetében, mint az athéni volt, az emberi létezés különösen intenzív formáját. 

Ezzel párhuzamosan viszont a nomosz „oázisai” között húzódó tér olyan „sivataggá” vált, ami 

képtelen politikaivá lenni, méghozzá éppen azért, mert a politikai (a háború határfogalmiságát 

fenntartva) valójában csak a nomosz hatókörén belül értelmes. Eszmetörténeti szempontból a 

polisz otthonossága túlságosan is erős határvonást hordozott magában, ezért adaptálhatatlan 

volt más, tágabb integrációs formákba (lásd Arendt 2002: 135. skk.).94 

A polisz nomoszán kívüli világ azonosnak mutatkozott a hatalom parttalanságának a 

terével. A polisz azonban képes volt kordában tartani ezeket az erőket. Végeredményben ez 

azt jelenti, hogy a politikai teret a kortársak radikálisan kettéosztottként értették meg, a 

„külső” és a „belső” szétválasztásának a mintájára. A belső világon belül ugyanúgy lehetséges 

volt a háború, mint a külsőben, de más sajátosságokkal bírt, mint a külső világban zajló. A 

poliszok közötti térben dúló háborúban a határ geográfiai értelme egyértelműen 

megmutatkozik, a poliszon belül azonban a határ, ha nem is veszti el teljesen geográfiai 

karakterét, de jóval erőteljesebben van jelen kulturális vagy diszkurzív konstrukcióként.95 A 

polgárháború botránya éppen az, hogy egy közösség már megalapozott keretei vagy határai 

között történik meg.  

Bár egy politikai közösségen belül a különbségek különféle intenzitással mozgósíthatják 

                                                 
94 Bár ez (egyes korabeli tanulmányok utalásai alapján) valószínűleg tudományos közhelynek számított az 50-es 
években, a polisz formaadó szerepére helyezett hangsúly elméletileg is fontos. – A német kiadás („Was ist 
Politik?”, szerk. Ursula Ludz) fordításának magyar címe ez: „A sivatag és az oázisok.” 
95 Az a helyzet, hogy az ellenség ottvan a poliszban, hiszen az a másik ember, a másvéleményű; ám a 
polgárháborús poliszok térben is képesek elkülönülni, erre a Peiraeusz–Athén dichotómia és Milétosz lehet a 
példa (lásd Rubinstein 2004: 1082–1088., Hegyi 1981). 
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az embereket, de ezek közül a polgárháború számít a legintenzívebbnek. Az ókori hellén 

poliszok életében a polgárháború rendszerint radikális változást hozott. Az ókori Athénban a 

demokráciát törölte el, és a politikai változások iránt olyannyira érdeklődő Arisztotelész 

számára a polgárháború vagy sztaszisz volt a politikai berendezkedések („alkotmányok”) 

változásának a legfőbb oka. Éppen ezért a sztaszisz lehetséges jelentései közül ő a 

legszélsőségesebbre alkalmazta a fogalmat, és nem szorítkozott arra, hogy például (Platónhoz 

hasonlóan) az eliten belüli rivalizációra tartogassa.96  

A sztaszisz felfogható volt a történelem belső nagy transzformációinak legfontosabb 

okaként, és ez alakította át az egyes alkotmányos szisztémákat valami mássá. Arisztotelész 

szerint azonban a sztaszisz pusztán csak következmény, ami az egész társulást érinti, ám az 

okok tagoltabbak és mélyebben húzódnak. A két főok közül az egyik az egyenlőség hiánya, 

vagyis az emberek akkor hajlanak sztasziszt szítani, ha úgy érzik, nem bánnak egyenlően 

velük. A másik ok az, hogy megbecsülésre vagy vagyonra akarnak szert tenni. Ám ezek 

mögött számos kisebb ok áll, és az emberek akkor döntenek a cselekvés mellett, amikor úgy 

érzik, hogy az igazságtalanság általános, és az egész politikai berendezkedés rossz (Skultety 

2009: 350–353.).  

A sztaszisz tehát talán kis dolgokkal kezdődik, de nagy dolgokon keresztül lép be a 

politikai cselekvés színterére. A résztvevők maguk mellé állítják az embereket, és a küzdelem 

a polisz alapjainak újraírásáért zajlik, a formája pedig mindig erőszakos. Arisztotelész 

számára éppen ez különbözteti meg a jogi döntésektől. A bíróságokon helyre lehet állítani az 

igazságot, de ez meggyőzéssel, beszéddel történik, a sztaszisz azonban nem beszél, hanem 

küzd az igazságért. Ez azt is jelenti, hogy a bíróságok megosztottsága soha nem értelmezhető 

sztasziszként (Skultety 2009: 359.). Ez az arisztotelészi rendszerre és fogalomhasználatra 

érvényes. Ismeretes azonban Szolónnak egy törvénye, melyet Arisztotelész is idéz azért, hogy 

legitimálja felfogását az ember politikai természetéről és a politikai részvételről. Szolón, a 

demokrácia mitikus alapítója egy törvényben elrendelte azt, hogy sztaszisz idején 

mindenkinek oda kell állnia valamely oldalhoz. Ez azt a követelményt jelenti, hogy végletes 

megosztottság szituációjában az embereknek nem kivonulniuk kell a politikából, hanem 

dönteni (lásd ehhez Cartledge 2009: 24.). A politikai aktivitás tehát ebben az esetben arra 

irányul, hogy a polisz egyfajta testületté alakulva döntsön tulajdon sorsa ügyében. Így a polisz 

végeredményben egyetlen hatalmas politikai döntőbírósággá válik tulajdon alapjai és az 

igazságosság kérdésében.  

                                                 
96 Arisztotelész e szövegrésze nehéz és nem ellentmondásmentes. Az értelmezés, amit követek: Skultety 2009, 
illetve Cartledge 2009: 22–23. 
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Ez azonban már a sztaszisz kevésbé radikális jelentésrétegei felé mutat, és jelzi, hogy az 

valójában olyan „portmanteau-fogalom,” ami a polgárháborút, a viszálykodást, 

ellenségeskedést, egyet nem értést is mind képes magában foglalni (Skultety 2009: 347., 

356.). A fogalom jelentéstörténeti eltolódásai éppen erre az ellentmondásos komplexitásra 

mutatnak rá. A sztaszisz szó eredeti jelentése az, hogy állni, abban az értelemben, hogy 

valahol állni, és ez a „valahol állás” vagy valamely hely elfoglalása képezi az alapját annak az 

eltolódásnak, aminek a végén a viszálykodást vagy polgárháborút találjuk. A sztaszisz szó 

azonban emberre vonatkoztatva is felbukkan, és míg a polisz polgárát politésznek nevezték, 

addig a polgárháborúban állókra a sztasziotész fogalmát használták. A megnevezés azt 

sugallja, hogy az adott ember nagyobb hűséggel van saját csoportja, mint a polisza irányában. 

A sztasziotész ezért a politész ellenfogalma, és ez megerősíti azt a képet, hogy a politikai 

közösség ellentéte maga a polgárháború.97 

A sztaszisz kifejezés különböző típusú és intenzitású ellentéteket vagy egyet-nem-

értéseket képes kifejezni ugyanazon politikai közösségben. Ez a politikatapasztalat 

komplexitásában gyökerezik, abban a tényben, hogy a különbségek létére valahogyan mindig 

szükség van. A fogalom például az Arisztotelész utáni hellenisztikus, majd római retorikában 

is feltűnik (Hermagórasz, Quintilianus és Cicero), és egy különös egyensúlyi állapotot kezd el 

jelölni: az egymásnak ellentmondó álláspontok összetalálkozásának pontját. Ennek a pontnak 

a megtalálása jelenti a valódi retorikai tevékenység kezdetét, mert e pont meghatározása adja 

azt a kérdést, hogy mi az, amin a felek egyáltalán vitatkoznak (lásd Carter 1988). A sztaszisz 

az elkülönböződés helye. A sztaszisz ezért módszertani értelemben mindig kiköveteli 

valamely állítás ellentétét is, és megformálja azokat a variációkat, amelyek közül választva 

maga a sztaszisz, az ellentmondás feloldható lesz a közönség beavatkozása – azaz döntése – 

által.  

De ez a sztaszisz, az álláspontok különfélesége és különbözőségük összetalálkozása olyan 

térben történik meg, ami elfogadta a különbségek létezését. Eltörlése maguknak az 

álláspontoknak az eltörlése lenne, és annak az igen tagolt beszédnek a megsemmisítése is, 

amely létrehozza és továbbformálja, illetve a vitába bebocsátja a véleményeket. Ahol ez 

megtörténhet, lényegében nem más, mint a polisz, és keretet ad az élet dolgainak a 

megvitathatóságához. A dolgokról, cselekvésekről, emberekről és lehetőségekről szóló beszéd 

értelmében vett politikát helyezi szembe a pusztítással, és úgy igyekszik integrálni a beszédet 

                                                 
97 A történeti etimológia elemzése megtalálható itt: Hansen 2004: 126–127. A jelentéseltolódás valószínű 
lépései: (1) hely, állás, pozíció, (2) álláspont, (3) közös nézetet osztó emberek csoportja, (4) több közös nézetet 
osztó csoport közötti viszony, (5) az e csoportok közötti viszály vagy polgárháború. 
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a cselekvések világával, hogy mindig hagy időt és enged teret annak, hogy a vitából 

kiformálódhasson a kollektív döntés és a cselekvés. A radikális sztaszisz képes arra, hogy 

eltörölje e formákat, és hogy megsemmisítse azt a teret, ahol a beszéd korábban lehetséges 

volt; ezért végeredményben a polgárháború a maga negatív módján azt mutatja fel, hogy mi 

volt a polisz. 

A sztaszisz mérsékelt formáit jelentő megosztottság tehát előfeltételezi azt, hogy a 

politikai világ plurális. A sztaszisz radikális formájában magában foglalja a közösség végső 

értékeiért való küzdelmet, s noha mindig ott a lehetőség, hogy ezek a különbségek erőszakos 

pusztítássá formálódjanak, és ezzel eltöröljék a másikat, a beszédhelyeket, és legalábbis 

ideiglenesen felszámolják a poliszt (lásd: poleisz és sztasziotészek), de a helyzet mégiscsak az, 

hogy a pluralitás jelentette megosztottság, és az ebből fakadó feszültség a demokratikus 

politika talán legeredetibb sajátossága. Nem annyira azért, mert a demokratikus politika 

(legyen az ókori vagy modern) képes arra, hogy a konfliktusokat közel a végsőkig élezze, 

hanem inkább megfordítva: a demokratikus politikai közösség képes egyedül arra, hogy az 

emberi közösségek pluralitásából fakadó eredendő különbségeket és azok következményeit 

befogadja, a különbözés és így az ellent-mondás állandó lehetőségét intézményesítse. Ebben 

az értelemben lehet azt mondani, hogy a demokrácia alapja a feszültséglehetőségek 

intézményesítése.98 

A sztaszisz fogalmának ellentmondásai éppen erre mutattak rá, egyben arra a tragikus 

ellentmondásra is, hogy ugyanazon politikai viszony képes lerombolni ugyanazon politikai 

viszony egy variációját, és ezzel a politikai közösség lényegi pluralitását, az alternatívák 

megfogalmazhatóságában rejlő szabadságot is megsemmisíteni. A modern politikában jól 

ismertek a végső ütközések vagy a világ sokoldalúságának megmutatkozásai, sőt, szinte 

zavaros egymásbafonódásai. Egy 20. század eleji megfogalmazás szerint a politikában 

„princípiumok és aspektusok ütköznek össze,” vagyis az értékek végső elvei és az ellentétes 

látószögek, ráadásul állandó jelleggel. Egy 19. század eleji magyar politikus a politikát 

pontosan emiatt érezte velejéig tragikus világnak; azt mondta, hogy a naiv drámákban a jó és 

a rossz küzd egymással, és minden probléma megoldható azzal, ha a rosszat egyszerűen 

legyőzik. A modern politika, vagy általában a politika természete azonban az, hogy nem jók 

és rosszak küzdenek benne, és egyszerűen nem létezik az a „rossz”, amitől megszabadulva az 

                                                 
98 A disszonáns hangokhoz: a tézis, hogy a demokrácia lényege volt a disszonáns hangok meghallgatása, és sem 
Platón, sem Arisztotelész filozófiája nem lett volna lehetséges egy olyan politikai berendezkedésben, ami nem 
volt demokrácia, vö. Ober 1998. 
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összes problémánk megoldható volna.99 A politika tragikus, mert erkölcsi értelemben hasonló 

erejű alternatívák ütköznek benne, és azért is az, mert az eleve megalapozhatatlanság 

természete és az ezt uralni kívánó politikai cselekvés (a redukció kényszere) jelentette 

feszültségmezőben mozog. 

 

2. Beszéd és erő 

Ha az a kérdés, hogy mi a magva annak a polisznak, ami a polgárháborúval szemben áll, és 

milyen az a polisz, amely a polgárháború sztasziszát a retorika sztasziszává transzformálta (s 

ezzel nemcsak a poliszba, de a retorikaelmélet diskurzusába is beemelte), akkor 

mindenekelőtt a beszéd, illetve a beszéd és az erő viszonyára kell fókuszálnunk. Az elméleti 

kérdésem itt az, hogy miféleképpen értelmezhető az erő (és részben az erőszak) a politikai 

beszédtérben, hogyan transzformálódik és lesz a beszéd kísérője. Ezt követően az ezzel 

ellentétes folyamatot, az erőszaknak a politikai világba való visszalépését és episztémikus 

paradigmává válását elemzem majd. 

Ehhez először a beszédnek az emberi világot konstituáló képességét szükséges elfogadni, 

illetve hangsúlyozni azt, hogy a beszéd és a racionalitás nem szinonimák. Ugyanakkor ez nem 

az argumentációs igény feladása vagy ennek az igénynek a csődje, hanem egy másfajta 

felfogás azt illetően, ahogyan a beszéd a társadalmiságot és a politikát megteremti. A 

klasszikus demokrácia értelmezőképessége jórészt éppen abból a jelentőségből ered, amelyet 

ez a világ gyakorlataiban és önmaga megértésében a beszédnek juttatott. Arendt magát az 

emberi állapotot írta le úgy, hogy az olyan ember-közötti állapot, amelynek az elsődleges 

kötőanyaga a beszéd. A beszéd viszont, mivel ember-közötti, mindig igényli az emberi 

együttműködés bizonyos alapvető fokát, amit úgy is lehet nevezni, hogy „meghallgatás.” Ám 

ehhez hozzá érdemes tenni még azt, hogy „meghallgatni” nem azt jelenti, hogy megérteni, és 

még kevésbé azt, hogy elfogadni. A meghallgatás pusztán csak azt jelenti, hogy az emberek 

elfogadták egymás létét, valamint azt a köztes teret is, amelyben a beszéd maga megtörténhet. 

A politikai közösségek tehát kétségkívül nem tisztán racionális közösségek, racionalitás alatt 

azt értve, hogy mindig nyitottak lennének egymás elfogulatlan meghallgatására.100  

                                                 
99 Schlett István idézi Thomas Manntól (Varázshegy, II. kötet, 1960: 179.), illetve Széchenyi Istvántól (A 
szentgróti levél elemzése. In Viszota Gyula szerk. [1927–30]: Gróf Széchenyi István írói és hírlapírói vitája 
Kossuth Lajossal. II. kötet, Budapest), Schlett 2006: 395. és 420–421. 
100 Bár ez egy fontos retorikaelméleti elv; lásd az in utramque partemet Cicerónál: Vasaly 1993. A racionális 
diszkusszió az antik retorikából áthagyományozódott elv, és a gyakorlatban jórészt a későbbi retorikai gyakorlat 
barokkos, patetikus, szentimentális típusaival szemben formálódott önálló stílussá. A racionális diszkusszió 
követelménye ráadásul egy olyan történeti parlamentben merült fel először, ami szociokulturálisan homogén 
volt; egy homogén elit elvárásait tükrözte tagjaival szemben (vö. Turja 2008). – Ami a modern politikát illeti, 
általánosan elterjedt és egyes esetekben bizonyítható is, hogy a meghallgatás intézményét („bizottságok”) 
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A beszéd és a meghallgatás olyasmi, ami lényegi módon rajzolja ki a politikai közösség 

terét, szemben nemcsak a szétszóratás nyelvnélküliségével, hanem a puszta erővel, a tenni-

képesség egyszerű hatalmával is. Először abból érdemes kiindulni, hogy a beszéd és az erő 

nem szükségszerűen áll szemben egymással, mindazonáltal ez az álláspont túlontúl 

kézenfekvő, ami jelentős részt azzal van kapcsolatban, ahogyan a cselekvés és a beszéd a 

világban manifesztálódik. A cselekvés eredménye többnyire kézzel foghatóan és szemmel 

láthatóan, testi értelemben adódik, lényegében időben közvetlenül. A beszédet ezzel szemben 

nem a szimpla közvetlen megvalósulás jellemzi, hanem egy jóval jelentősebb képesség: 

cselekvésben nem, de beszéddel tudunk lehetőségekről, így a jövőről gondolkodni. A 

cselekvés ideje a jelen, a beszédé (mármint a politikai beszédé) a jövő.101 

De a kettő éles megkülönböztetése nemcsak a valóság-manifesztumok közvetlensége 

miatt lehet hatékony, hanem egy sajátos gondolkodásmód uralma miatt is, ami törli az 

ellenvetéseket (mint ahogyan egyébként a fentebbit is), mert a cselekvéshez eleve az erőt és a 

hatalmat rendeli hozzá. Ennek a következménye az, hogy ha nemcsak a cselekvés értelmezési 

paradigmáját kijelölő harcot, hanem a beszédet is cselekvésformának tekintjük, az egymás 

mellé helyezett tevékenységformák közül továbbra is a beszéd általi cselekvés lesz a 

gyengébb. Ez az elméleti álláspont azt sugallja, hogy a beszéd eredendően gyengébb, mint a 

tettek megtörténése vagy a dolgok megformálódása. Ezzel az érvvel kettő érvet is szembe 

tudunk helyezni; a fentebbit, mely szerint a cselekvés azonnaliságával szemben a beszéddel 

tudunk a jövőről, így magáról a jövőbeni cselekvésről is gondolkodni, illetve egy másikat, 

mely magáról a beszédnek az emberi lélekre gyakorolt hatalmáról szól. Tehát arról, hogy 

maga a beszéd is képes olyan hatalmat létrehozni az emberben, mint amit a cselekvés, sőt 

teljesen egyértelmű, hogy a cselekvést mindig megelőzi a beszéd, s a beszéd az, ami 

cselekvéshez vezet. A beszéd ráadásul még ennél is erősebb, hiszen tartósan hozza létre a 

cselekvés igényét és céljait, mert elülteti a lélekben az igényt azokra. 

A beszéd erejének leértékelésével szemben tehát éppen az az ókori tapasztalat áll, melyet 

Gorgiasz fogalmaz meg nyíltan először, Platónban pedig végtelen aggodalmat kelt, hogy tehát 

a retorika az emberi lélekre közvetlenül hat. Az erőt manifesztáló cselekvés közvetlensége, és 

a beszédnek az ehhez képest csak puszta törekvése a cselekvésre (az emberi lelken keresztül) 

a retorika paradigmájából nézve azt az igényt is megformálja, hogy a beszédet a világ 

                                                                                                                                                         
valójában kifejezetten az erősebb akaratának az érvényesítésére használják, nem pedig arra, hogy valamilyen 
értékelhető megoldásra jussanak (lásd Griggs–Howarth 2000). 
101 A beszéd és a cselekvés megkülönböztetésnek a klasszikus formája az ergon és a logosz szétválasztása, ami 
homéroszi eredetű, de rendkívül karakteresen van jelen a periklészi demokrácia-apológiában is, lásd különösen 
(periklészi ergon/logosz) Thuküdidész II.35–46, Hornblower 2003: 296., (arisztotelészi ergon) Preuss 2007: 107., 
(szofista logosz) Kerferd 2003, Bárány 2007: 113–114. 
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valóságával szoros összefüggésben kell szemlélni, mindig törekedni kell arra, hogy a kettő 

közelítsen egymáshoz. A retorika gyakorlati és filozófiai feladata egybeesik, amikor a 

cselekedetek és a beszéd összefonására törekszik, és amikor a beszédet erővé, méghozzá 

kollektív erővé, azaz hatalommá kívánja formálni, lényegében tehát a gyengébbet erősebbé 

akarja tenni.  

Ez politikai értelemben azt jelenti, hogy a puszta erőt, illetve az erőforrásokat vagy éppen 

az erőszak lehetőségét úgy fonják össze a beszéd világával, hogy egyik sem képes már 

megállni önmagában. Nem áll meg magában az erő és a cselekvés, ugyanakkor a beszédnek is 

szükséges valóságreferenciával rendelkeznie, s ez, azt gondolom, elsősorban az emberi 

cselekvési lehetőségekkel való összefonódását jelenti. Az erő oldaláról nézve viszont nemcsak 

legitimitási kérdésekről van szó, úgymint hogy a puszta erő és erőszak soha nem állhat meg 

önmagában, mindig beszélni kell róla, igazolni a tettet vagy elvetni. Hanem a beszédnek arról 

a másik, a politikai közösség egészének szintjén jelentkező képességéről, ami a 

tulajdonképpeni célja (a meggyőzésen és a lélek formálásán keresztül), ez pedig a jövőre 

irányuló lehetőségek megnyílása. Így a beszéd ereje a tervezésről, a megteendők és az 

eszközök alkalmazásának kérdéséről is szól.  

Ez azért is fontos, mert azt jelenti, hogy a közösség kontrollja alá helyezték a 

cselekedetek hatalmát, ahogyan a beszédét is. Más szavakkal szólva, a dolgok uralma alól 

igyekeztek magukat kivonni, hogy ne pusztán csak dolgok legyenek ők maguk is; mind az 

erőt és erőszakot, mind pedig a beszédet a diskurzus kontrollja alá vonták. A beszédet is a 

diskurzus kontrollja alá, vagyis az ember-közötti világ részévé, a vita részévé tették. Nem 

elsősorban pacifikálták ezeket, hanem bevonták a beszédbe és a vitába, tehát megjelenítették a 

maguk számára, és innentől fogva szándék irányulhat a módosításukra, mert nyitottak lettek a 

politikai beszéd és később a cselekvés számára. Ebben az értelemben lettek racionális tárgyai 

a diszkussziónak: nem puszta dolgok immár, hanem az emberi lehetőségmező részei, amikről 

– mint a diskurzus benső tárgyairól – már gondolkodni lehet.  

Ez már önmagában ellentmond annak a gondolatnak, hogy csak a cselekvés ereje lehet 

teremtőerő, csak az erő a hatalom. De ezt máshonnan is lehet cáfolni, magának az erőnek és 

az erőszaknak a természetéből. Az erő önmagában még csak erő; az egyenlőtlenek közti 

viszonyban az erőfölénnyel rendelkező, vagy egy példát hozva, az, aki egyszerűen csak fizikai 

értelemben erősebb a többiekhez képest. Az erő Arendt felfogása szerint olyan emberi 

képesség, ami az individuumhoz van hozzákötve (lásd Arendt 1998: 200.), de legalábbis 

valami partikuláris, egy szofista feltevés alapján valójában képtelen hosszabb távon 

érvényesülni, ha ellentétes annak a közösségnek a törekvéseivel, amelyben erősebbként 
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demonstrálja magát. Az erősebb, amennyiben az erejéből fakadó hatalmát arra fordítja, hogy 

szembeszálljon az őneki otthont adó politikai kozmosszal és ezt úgy teszi meg, hogy nem 

mond nemet a rombolására is akár, ha a szükség úgy hozza, végül tulajdon 

megsemmisítésének az alapjait teremti meg. Az emberi természet végső soron alá van vetve a 

politikai társulás természetének, azoknak az egyetemes elveknek, amelyek kialakítják azt, 

létét igazolják és ösztönzik a fennmaradását (lásd Anonymus Iamblichi 6.2–5.). Az erő 

önmagában nem elégséges, a közösségi cselekvések pedig retorikusak és a kollektív 

beszédtérbe kerülve a politika kontrollja alá kerülnek, ami biztosítja azt, hogy az emberek ne 

puszta dolgok legyenek és szándékkal létre felszínre tudjanak hozni új lehetőségeket és 

megtehessenek dolgokat. Végső soron konstruktív hatalomként bármilyen erő is csak a 

beszéddel összefonódva működhet. 

Erő és beszéd, akármilyen értelemben vesszük is őket, csak együtt válnak alkalmassá arra, 

hogy formaadó hatalomként működjenek. Más megfogalmazásban, az emberek köztes 

világából kiemelkedő beszéd, cselekvés és hatalom egészen más, mint a puszta erő vagy 

akárcsak az erőszak. A beszéd, a cselekvés és az ezekből előálló hatalom a polisz nomoszához 

kötődik, és az episztémikus közösség kontrollja alatt áll.  

  

3. A beszédtér megsemmisítése 

Ez volt a kontroll oldala, az erő és a cselekvés beszédhez kötöttsége melletti érv, a nomosz 

(polisz) feltételrendszeréből olvasva. A másik oldalt is érdemes megnézni, hiszen ez éppúgy a 

politikai közösségről beszél. A következő kérdés tehát az, hogy egyrészt elméleti értelemben 

milyen az az erő és erőszak, ami visszalép a politikai közösségbe, másrészt konkrétan mi 

történik egy polgárháborús helyzetben a politikai beszédtérrel. Két klasszikus kori, de időben 

mégis egymástól távol eső szerző munkáját elemzem, Aiszkhüloszét és Thuküdidészét.  

Aiszkhülosz az újonnan formálódó athéni demokrácia tragédiaköltője volt, aki állítólag 

büszkébb volt a perzsákkal szemben vívott csatákban való részvételére, mint műveire, és 

akinek a perzsákról szóló darabját az ifjú Periklész támogatásával mutatták be. Feldolgozta 

Prométheusz történetét, aki az ókori demokratikus képzelet egyik legfontosabb hőse volt, és a 

kultúra adományait kapcsolták hozzá. Ilyen adomány volt az írás, a tudás vagy emlékezet, 

továbbá a mesterségek, illetve – áttételesen – a politiké tekhné, a poliszalkotás művészete és 

gyakorlata.102 Prométheusz azonban tragikus hős volt, aki legalább annyira volt arról híres, 

                                                 
102 Prométheusz mítoszának rétegeiről lásd Dougherty 2006, aki nem veszi észre, amit Romilly viszont igen: 
Prótagorasznál Prométheusz adja ugyan a készségeket az embereknek, de a poliszalkotás képessége már 
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hogy fellázadt az új hatalom ellen, majd hosszú hallgatásra kényszerítették, mint 

adományairól. Prométheusz a feltartóztatott, a várakozó; a valódi határon-álló, aki a 

megismerhető emberi világ és a még élhető emberi világ sziklás vidékein van rabláncra verve.  

Aiszkhülosz története hőseinek két olyan alakot is megtett, akiknek a különlegessége az, 

hogy politikai és hatalmi fogalmakat testesítenek meg: az egyik az Erő, a másik az Erőszak. A 

történet szerint Zeusz rabláncra vereti Prométheuszt, hogy bűnhődjön azért, mert az emberek 

segítségére kelve ellopta számukra a tüzet. Héphaisztosz, a sánta kovácsisten kapja a 

feladatot, hogy elvégezze ezt a munkát, és ehhez segítőket kap az Erő és az Erőszak 

alakjában. Az Erő jellemzője, hogy folyton űzi és hajtja Héphaisztoszt, végezze dolgát a 

legerősebben és a legbiztosabban. Az Erő szemszögéből a maga dolgát a maga mércéje 

szerint tökéletesen, bár nem szívesen teljesítő Héphaisztosz szabódó embernek számít. 

Héphaisztosz szemszögéből azonban az Erő könyörtelen és elszántsággal van tele. Az Erő úgy 

nevezi meg magát, mint aki tele van büszkeséggel és indulattal, Héphaisztosz pedig úgy látja, 

hogy az Erő pontosan az, aminek mondja magát: külsejéhez méltó minden szó, ami elhagyja a 

száját (Aiszkhülosz 1962: 43. és 78. sor). Az Erőszak ehhez képest az a szereplő, aki pusztán 

csak jelen van a színen, de egy szót sem szól – egyszerűen csak kíséri az Erőt. A darabban 

konkrétan nem tesz semmit, nem ölt formát, nem pusztít; és nem beszél. Az Erő azonban 

beszél, de azonos azzal, amit mond, cselekedete a beszéde, és beszéde a cselekedete, de 

mögötte az Erőszak némasága áll őrt. Ez tehát a főisten eszköze, a szöveg sejtetése szerint az 

új zsarnoké: az erő és az erőszak használata vagy annak a lehetősége. Ehhez képest 

Prométheusz nem az erő és az erőszak pártján áll, és nem pusztán azért, mert nincsen eszköze 

rá. Ami az övé, az a beszéd és az értelem, sőt, a furfangos eszesség, az invenció vagy a 

taktika. Az egymással harcba keveredő istenek nem fogadták meg tanácsát, „durva gőggel 

remélték”, hogy „hatalmukat a nyers erő megvédheti”, bár Prométheuszt anyja, maga az 

Igazságosság istennője tanította meg arra, hogy „nem segít a nyers erő”, ámbár fortéllyal és 

eszességgel mégis győzni lehet azokon, akik nálunk hatalmasabbak.103  

Aiszkhülosz sorai egy olyan gondolkodási mintára mutatnak rá, amely szerint a 

civilizáció megteremtése, beleértve ebbe a politikai közösség megteremtését is, már nem 

lehetséges pusztán csak a „nyers erővel”, a tenni-képesség puszta hatalmával, és még kevésbé 

az erőszakkal. Az erő nem elegendő a világteremtésre, és amikor Prótagorasz egy fiktív 

                                                                                                                                                         
Zeusztól származik (és Hermész a disztribútor), ami mitologikus formában, de megemeli a politikai tekhné 
értékét, méghozzá minden más emberi képesség fölé (lásd Romilly 1992: 164.). 
103 A magyar fordítást pontosan idézve: „nem hallgattak reám, szelíd beszédemet / megvetve durva gőggel azt 
remélte mind, / hogy nyers erő hatalmukat megvédheti. / De engemet kioktatott anyám, Themisz, (…) / 
nemegyszer mondta: nem segít a nyers erő, / de csellel győzhetünk hatalmasabbakon.” Aiszkhülosz 1962: 206. 
sortól. 
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mítoszban Prométheusz tevékenységével kapcsolatba hozza a politikai tekhné emberi 

képességeit, noha a legfőbb istenség, Zeusz adományának tartva azt, akkor ezzel arra is utal, 

hogy az erő és erőszak a poliszt fenntartó sajátos politikai képességeinek sem a része, 

pontosabban alá van vetve a poliszalkotás képességének.104 Azt mondja, hogy a politika-

előttes állapot valójában egyenlő azzal, hogy az erősebb és a gyengébb vég nélkül egymást 

pusztítja, jelentkezzék bár ez a viszony az emberek és az állatok, tágabb értelemben a vad 

természet törvényei alatt, illetve emberek és emberek között. Az emberek a természettel 

szemben éppúgy védtelenek, mint egymással szemben, ha nem rendelkeznek a poliszalkotás 

képességeivel.105 A politika-előttes állapot, ahogyan térmetaforámban a politika határa is, az 

erőszak és a puszta erő.  

De mi történik akkor és miképpen történik meg az, amikor valóban be- vagy visszalép az 

erőszak vagy a nyers erő a politika közös világába? Thuküdidésznek első kézből voltak 

tapasztalatai arról, hogy milyen az, amikor a polisz szétesik, és amikor ez a változás eltörli a 

demokráciát és zsarnoksághoz vezet. Leírása a válságról megrendítő és kifejezetten tragikus: 

rettegésről, bizalmatlanságról, fenyegetettségről és halálról beszél. A helyzet, amelyről szó 

van, a polgárháború kitörésével fenyeget, de mégis mintha már régen összeomlott a politikai 

közösség (és ez azt sugallja, hogy a sztaszisz egy folyamat, amely nem egyenlő pusztán csak a 

véres cselekményekkel). A valós politikai gyakorlat nem folyamatosan és általánosan 

erőszakos, inkább váltogatják egymást az erőszakos és nem-erőszakos elemek. A puszta 

erőszak periódusai váltakoznak a félelem periódusaival; azzal a kevésbé látványos, ám az 

embereket annál nagyobb erővel fogvatartó érzelemmel, amely az erőszak fenyegetéséből 

származik. A félelem elhallgattatja az embereket, és ezt azokon a pontokon hajtja végre, ahol 

korábban a beszéd terei működtek: az egymás közötti viszonyokban és a politikai viták nyitott 

régióiban. A politikai közösség összeomlása és az emberek elnémulása között a kapcsolat 

egyértelmű. Az elnémulás nemcsak az összeomlás következménye, hanem az erőszaktól való 

félelmen keresztül katalizálója is annak a folyamatnak, ami az összeomláshoz és a közös 

                                                 
104 Valójában azt mondja Platón szövegében, hogy a háború művészete politikai művészet (Prótagorasz 322b), s 
ez alatt talán azt a képességet, technikát és tudást kell érteni, amivel egy csoport felülkerekedhet a másikon, 
kétségkívül használva az erőforrásokat is. A szöveg azonban ezt nem specifikálja tovább, de feltételezhetjük (pl. 
az Arész/Athéna különbség miatt), hogy azért a politikai művészet része, mert éppen hogy nem puszta erőszak 
vagy erő, ha tetszik, esztelen pusztítás. Vélhetően a politikai bölcsesség (episztémé és mértéktartás, mint a 
méltányosság gyakorlatában) alá rendelés a döntő mozzanat ebben az esetben, nem pedig önmagában a 
pacifikáció.  
105 Lásd Prótagorasz mítoszát, Platón, Prótagorasz 320c–322d. A kölcsönös pusztítás vonása az Anonymus 
Iamblichiben is felbukkan, és általánosan elfogadottnak számít, hogy a gondolat prótagoraszi gyökerű. A politiké 
tekhnéhez lásd Szókratész és Prótagorasz párbeszédét: „Jól értettem szavaidat?” – Kérdezi Szókratész. „Ha nem 
tévedek, a politika mesterségéről [politiké tekhné, másutt a Prótagorasz-párbeszédben szophia – HSz.] beszélsz: 
azt ígéred, hogy tanítványaidból derék állampolgárokat faragsz. – Pontosan ezt ajánlom – felelte Prótagorasz.” 
Platón, Prótagorasz 319a; lásd még Romilly 1992: 218. 
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politikai szabadság elvesztéséhez vezet. 

Előállhat az a helyzet, miként Thuküdidész leírja, hogy a politikai beszédtér formálisan 

létezik ugyan, de teljesen kiüresedik, mert a félelem elhallgattatja az embereket. Ez aláhúzza 

annak a jelentőségét, hogy a politikai tér nem valamilyen absztrakt intézmény, aminek a 

puszta léte garancia a politizálás lehetőségének a fennmaradására. A politikai közösség, 

miként a klasszikus görögség hitte, azonos azokkal az emberekkel, akik beszédükkel 

létrehozzák azt. Ha megszűnik az emberek szabadsága a beszédre, akkor elveszíti a 

jelentőségét, végül pedig formálisan is megszűnik. E folyamat világossá teszi azt, amit eleve 

az athéni demokratikus polisz védjegyének tartottak: demokratikus politika csak attól a 

ponttól fogva létezik és csak addig létezik, ameddig az embereknek megvan a szabadsága és a 

bátorsága a beszédre. 

Thuküdidész tanúsága alapján az egyik tényező, ami a politikában számít, az az, hogy az 

embereknek ne csak szabadságuk legyen hozzászólni az ügyekhez, hanem ezt merjék is 

megtenni. Ezt a leírást adja az oligarchikus hatalomátvétel folyamatáról: „A népgyűlés (…) 

még megtartotta gyűléseit, de itt sem határoztak az összeesküvők akarata ellenére. Még a 

felszólalók is az ő embereik voltak, akik mondanivalójukat előre megbeszélték maguk közt.” 

(Thuküdidész VIII.66.) A hozzászólás szabadsága nemcsak azt jelenti, hogy mindenki 

egyenlő, ennek következtében jogosult az ügyek vitelére és az ügyekhez való hozzászólásra 

az erre rendelkezésre álló egyetemes gyülekezőhelyen, hanem azt is, hogy az emberek meg 

merik mondani bátran és őszintén, hogy mit gondolnak. Ez néha még békeidőben sem 

könnyű.106 A demokratikus politikai közösség feltételének tekinthető azt is, hogy a szabad 

beszédhez szükséges bátorság mértéke a lehető legtöbb ember számára megfelelő, és a 

fenyegetés nem kényszeríti ki a bátorság mértékének olyan szintű megnövekedését, ami a 

szabad beszédet annyira kevés ember számára vállalható lehetőséggé változtatja, hogy végül 

már nem beszélhetünk sem a közösség közös szabadságáról, sem pedig vitáról. 

Ez a szabadság nem érvényesülhet akkor, ha az erőszak valós fenyegetés, és ez a 

fenyegetés állhat a sokaság, de a demokratikus közösséget felbontó sztaszisz esetében egy 

erőszakos kisebbség létében is: „A tömegből nem szólalt fel senki ellenük, félelemből, s látva, 

hogy mennyien vannak. Ha valaki mégis megkockáztatta a tiltakozást, azt valamilyen 

alkalmas módon azonnal eltették láb alól.” Az erőszak lehetősége szigorúan véve még nem 

törli el a beszéd terét, csak éppen elnémítja az ellenszegülést – a szavak szintjén, méghozzá a 

                                                 
106 Az összegyűlés itt emlegetett tere az ekklészia, a (kicsit későbbi) helye a hatalmi szisztémában, Arisztotelész, 
Az athéni állam 42–48., Hansen 2004. A beszéd bátorságának (parrhészia) jelentőségére, lásd Saxonhouse 2006. 
A beszéd eleve szabad, és a modern parlamenti politikából ismert pártosodás és frakciófegyelem („szavazógép”) 
egyszerűen antidemokratikus. 
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szavak eszközével éppúgy, mint az ellenfél, pontosabban ellenség fizikai megsemmisítésével: 

azonnal eltették őket láb alól, „anélkül, hogy a tettesek után nyomoztak vagy a gyanúsakat 

törvény elé állították volna. Így aztán a nép meghúzta magát, s annyira erőt vett rajta a 

rémület, hogy még azt is szerencsének tartotta, aki egy szót nem szólt, hogy nem csapott le rá 

az erőszak.” (Thuküdidész VIII.66.) 

Thuküdidész szövege rámutat, hogy a demokratikus politikai közösség létét biztosító 

másik tényező a politikai közösség átláthatósága, és az, hogy az emberi szándékok és a 

politikai viszonyok megnyilatkoznak a nyíltság közössé formált régióiban. A félelem előbb 

számolja fel az ellenszegülés lehetőségét, mint hogy az erőszakkal fenyegetők 

megsemmisítenék az ellenszegülőket. Tehát a félelem legalább olyan jó támogatója a politikai 

beszédtér és politikai világ összeomlásának, mint a konkrétan és általánosan megvalósuló 

erőszak. A fenyegetettség és a félelem állapotában a jogszerűséget és az igazságosságot nem 

képes senki sem helyreállítani (amennyiben, mint ebben az esetben is, az igazságosság a 

polisz demokratikus rendjében van, az ellene szegülők pedig ezt kívánják eltörölni), mert 

senki sem meri megtenni azt, ami a megbomlott rendben képes lehet helyrebillenteni a 

súlyokat: szövetségest keresni, támogatást szerezni, támogatni és ellenállni. Ez azt mutatja, 

hogy a valódi csapás az egy közösségre, ha az emberek képtelenek szövetségeseket találni a 

maguk ügyéhez. A szövetkezésnek a világ kiismerhetetlenné válása gátat szabni képes. 

Thuküdidész így folytatja: 

 

„S mivel az összeesküvők számát sokkal nagyobbnak képzelték a valóságosnál, az embereket csüggedés 

fogta el, s a város nagysága miatt, és mivel nem ismerték egymást, nem állt módjukban kideríteni a 

valóságot. Éppen azért az is lehetetlenné vált bárki számára, hogy elpanaszolja valakinek az őt ért sérelmet, 

tanácsot kérve a megtorláshoz, mert vagy ismeretlennek mondhatta el panaszát, vagy olyan ismerősének, 

akiben nem lehetett megbízni.” (Thuküdidész VIII.66.) 

 

Ez pedig újból arra mutat rá, hogy miért is olyan fontos a nyílt demokratikus politikai 

beszédtér. Akár a véleményeket mutatja meg, akár a másik iránti vonzalmat vagy gyűlöletet, 

akár a társadalmi-politikai kapcsolatokat, akár az értékeket, akár a lehetséges vagy vágyott 

cselekvési irányokat, akár a közös vagy egyéni célokat, a világ a nyíltság eme régióiban 

transzparens, átlátható a többiek számára abban a mértékben, amennyire az egy demokratikus 

politikai közösségben szükséges. A titkos politika, a belső különalkuk világa, az erőforrások 

és erők átláthatatlansága azzal fenyeget, hogy az egyén számára a világ kiismerhetetlenné 

válik. Ez pedig azt is aláhúzza, hogy nincs gyengébb annál, aki a politikában pusztán csak 

individuumként, magányos emberként tud megmutatkozni. A politika valóban a szövetségek 
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világa. 

A világ transzparens, nyitott, diszkurzív értelmezésének az ereje éppen abban rejlik, hogy 

ez a transzparens világ ellenáll annak a félelemnek, ami az ismeretlenből fakad. Az 

„ismeretlen”: az átláthatatlan, megismerhetetlenné vált másik. Thuküdidész a sztaszisz 

politikai folyamata leírása során lényegében világosan utal a prótagoraszi közösségalkotó 

képességek hiányára. Az átláthatatlanság és a másik megismerhetetlenné válása végül 

bizalmatlansághoz vezet, annak a köteléknek a felbomlásához, ami a demokratikus 

közösségen belüli reciprocitást biztosította. A bizalmatlanság pedig magányossá teszi az 

embereket, miközben az erőseket még erősebbé: 

 

„Végül a néphez tartozók találkozáskor mind olyan gyanakodva nézték egymást, mintha a másiknak is 

része lett volna a történtekben. S valóban, akadtak olyanok, akikről soha senki nem hitte volna, hogy 

egyszer majd az oligarchiát támogatják. S éppen ezek miatt nőtt meg a tömegben rendkívüli mértékben az 

egymás iránt érzett bizalmatlanság, s elsősorban ilyenek garantálták a »kevesek« sérthetetlenségét azzal, 

hogy a népben ennyire mélyen meggyökereztették az egymás iránt érzett kölcsönös gyanakvást.” 

(Thuküdidész VIII.66.) 

 

Amit a hatalom parttalanná válása, a félelem, a gyanakvás és a háttérben állandóan 

meghúzódó (időről időre manifesztálódó) erőszak megsemmisít, az a bizalom. Nemcsak a 

tartalmas életet számolja fel, hanem fenyegeti és eltörli az életet magát. Felszámolódnak az 

összegyűlés és a közös vita terei, helyükbe a félelem és a némaság lép. Az egyenlő és szabad 

beszédet felváltja a gyanakvás és a visszahúzódás. A politikailag aktív élet lehetősége 

egyszerűen megsemmisül. Értelmét veszti tehát a vitatér, a vita kiürül, a résztvevők eltűnnek. 

Ami felszámolódik, az nemcsak a politikai közösség, hanem annak minőségi formája, a 

demokrácia, a maga közvetlen, participatív értelmében. Végül az a fajta viszontválasz marad 

csak, amivel a rendet felszámolták. Visszahúzódás a végvárakba, titkos szövetkezés, 

fegyvergyűjtés, és támadás, majd harc. A demokratikus politika eleve megszűnt, a politikai 

közösség és tér kettéhasadt, a külön poliszok külön rendet ismernek. Kezdetét veszi az a harc, 

amit már nem a polisz beszédterén belül vívnak, mivel pontosan ez számolódott fel. A 

cselekvők közti ellentmondás együttélésük lehetőségterének a felszámolódásához vezetett, és 

ha reintegrálni akarják a közösséget, akkor, miután eldőlt a háborús világra jellemző erősebb 

és gyengébb közti küzdelem, majd újból meg kell tanulniuk a poliszalkotás tekhnéjét.  

A demokráciát eltörlő polgárháború ellenében jelentést nyer a demokratikus politikai 

közösség, és itt majdhogynem pontról pontra idézhetjük Prótagorasz gondolatmenetét a 
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politikai társulás természetéről.107 Ha az emberek életben akarnak maradni, akkor nem 

élhetnek szétszórva egymástól külön, de nem élhetnek úgy sem, hogy összegyűlnek, ám 

pusztán csak erre az összegyűlésre képesek és nem többre. Nem képesek az életben 

maradásra, ha hiányzik az életükből a politikai tekhné vagy szophia, poliszalkotás képessége 

és tudása. Az embereknek rendelkezniük kell azzal a valamivel, ami összetartja őket, ez pedig 

a bizalom, ami a kölcsönös megbecsülésben, tisztességérzetben és a lelkiismeretesség 

visszahúzó hatásában ölt testet. Ez biztosítja azt, hogy az egyik ember elismerést nyerjen a 

másik embertől. Másrészről szükségük van az igazságosságra, arra tehát, hogy senkin ne 

essen olyan sérelem, ami orvosolhatatlan, és hogy a természetes igazságosságérzetnek 

létezhessen a maga működési tere, ahogyan az ítélőképesség gyakorlásának is. Ennek az 

igazságosságnak – alaprétegeit illetően – mégiscsak valami olyasmin kell alapulnia, mint az 

emberi élet és a tevékeny, méltó élet oltalma. 

                                                 
107 Lásd a korábban idézett helyeket, kül. Platón, Prótagorasz 320c skk., Kerferd 2003, Levi 1940b; Anonymus 
Iamblichi, Cole 1961; Romilly 1992. 



 

 

VII. fejezet 

AZ ÉLET FOGALMA 

 

1. Politikai tekhné és polisz 

A háború pusztításával szemben az élet áll, és e fogalom körül már jól csoportosíthatók azok a 

tulajdonságok, amelyek a politikai közösséget különösen jellemzik. A tevékeny élet gondolata 

és az élet tevékenységformáinak a gazdagsága felbukkannak az általam elemzett ókori görög 

anyagban is, de azt a fókuszt, amit az élet fogalma hordoz, már modern értelemben, utólag 

adom hozzá. A kiinduló kérdésem itt az, hogy mi az, ahol az élet a maga gazdagságában helyt 

kaphat, és a válasz rá a polisz. A polisz mint helyt adó azonban a közös világ, némileg 

absztraktabban fogalmazva, a közös tere. A közöst pontosan az jellemzi, hogy olyan 

tevékenységekből áll, amelyek nem kimeríthetőek. 

A háborúval szembeállított élet fogalma nemcsak puszta túlélést jelent, hanem tartalmas 

életet is. A tartalmas élet megvalósítása nem alkalmi, hanem folyamatos cselekvés, azaz 

életforma. Arendthez hasonlóan én is úgy vélem, hogy a klasszikus demokrácia olyan hely, 

amelyben az emberi élet így volt élhető, ezért az nem csak egy jellegzetes kormányzati forma. 

Athén egy különleges politikatapasztalat, mely egy olyan politikai filozófia megformálódásást 

tette lehetővé, ami érveinek végső igazolását az emberi világ társas és közös világában találta 

meg. E világ egyszerre volt emberi és politikai, személyes és közös, az élet sűrűsödési pontja 

és intenzív tapasztalati formája. Jelen érvelés számára annak a kérdésnek a megválaszolását 

segíti elő, hogy milyen az a sajátos emberi világ, amelyet politikainak lehet nevezni. Ennek a 

kifejtéséhez részben Prótagorasz elméletét, részben két szofista szöveget érdemes megnézni.  

Platón dialógusában található egy szövegrész, melyben Prótagorasz mitikus formában 

mondja el politikaelméletének lényegét (Prótagorasz 320c–322e). Prótagorasz mítosza a 

politikai közösség keletkezéséről szól, és csomópontjai a következők: (1) Emberi élet 

lehetetlen politikai társuláson kívül, mivel az emberek szétszóródottan gyengének 

bizonyulnak a náluk erősebb állatokkal szemben, de – ha mégis összegyűlnek – egymással 

szemben is, amennyiben hiányoznak belőlük az együttéléshez szükséges képességek. Ezeket a 

képességeket nevezzük politikai tekhnének, az emberi társulás létrehozását és fennmaradását 

biztosító készségeknek vagy erényeknek. (2) Az együttéléshez szükséges képességekkel 

mindenki természetes módon rendelkezik, de nem egyforma mértékben. (3) A politikai 

közösségalkotás olyan készségekből való részesedést jelent, amelyek szimmetrikus 

viszonyokat keletkeztetnek az emberek között. A politikai társulás alapja az emberek 
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egymáshoz való viszonya, amely a reciprocitáson alapul. Ezt az egymással szembeni 

igazságosság és a kölcsönös megbecsülés biztosítja. A kölcsönösség (kölcsönös elismerés) 

minden emberi társulás alapja, így a politikaié is. (4) Noha ezek a képességek bizonyos 

szinten mindenkiben megvannak, elsősorban egymástól tanuljuk őket, akárcsak az 

anyanyelvet. A polisz az ember tanítója, ahogyan korábban Szimonidész mondja. Vagyis ezek 

a készségek nemcsak a kölcsönösségen alapuló közösség fenntartásához szükségesek, hanem 

éppen annak fenntartása során erősödnek meg. (5) A közösségalkotó képességek birtoklása 

alapvető jelentőségű a társulás fennmaradása szempontjából és az egyén boldogulása 

szempontjából is. A közösség-konstituáló erények fejlesztése a közösség egyik legfontosabb 

és egyben legátfogóbb ügye is. Ebből következik az, hogy aki nem képes ezek megtanulására 

vagy a szabályok betartására, kizárandó a közösségből. (6) Mivel a politikai közösségalkotó 

képességgel mindenkinek rendelkeznie kell, aki e közösségben él, és a közösség is csak addig 

állhat fenn, amíg az ezekkel a képességgel rendelkező emberek alkotják, ezért a közösség 

ügyei nem igényelnek speciális szaktudást, csak azt az ítéletalkotási képességet, ami a 

közösségalkotáshoz szükséges. A közösségi ügyeknek mindenki hozzáértő bírája (ámde ez 

nem zárja ki azt, hogy lehet jobb tanácsadó a cselekvésben az, aki gyakorlottabb).108 

Prótagorasz tehát azt mondja, hogy a túlélés érdekében létre kell hozni a közösséget. A 

következő kérdés viszont az, hogy miképpen lehetséges ez. Szerinte sajátos képességek 

kellenek hozzá, és ezek együttesen adják a poliszalkotás képességét. A specifikusan politikai 

is elkülönül ezzel. Minek nevezzük ezt? A legáltalánosabban polisznak nevezhető, abban az 

egalitárius értelemben, ahogyan az athéniak felfogták. Ez a számtani egyenlőségen alapuló 

politikai társulás, ami a demokrácia első, bár soha nem kielégítő fogalmi körülírása. Olyan 

politikafelfogásról van szó, amelyben a politikát csak azoknak a nagyon is konkrét 

embereknek a képességeiből lehet megérteni, akik a politika alkotóelemei. Ezek az emberek 

ugyanis soha sincsenek kívül a politikán, ami megfordítva azt is jelenti, hogy sem a politika, 

sem az állam nincs kívül rajtuk, metaforikus értelemben mindenekelőtt fölöttük és távol tőlük. 

                                                 
108 Az istenek megbízták Prométheuszt és Epimétheuszt az állatok, majd az ember megteremtésével. A munkát 
Epimétheusz végzi, megteremti az állatokat, felruházza azokat mindennel, ami a túlélésükhöz kell. Az ember 
teremtése marad a legvégére, de tulajdonképp nem marad neki semmi. Erre Prométheusz arra kényszerül, hogy 
ellopja az istenektől a tüzet és a mesterségeket, majd az embereknek adja. Az emberek mindenre képesek 
lesznek, egy hiányosságuk van, nincs meg bennük a közösségalkotó képesség. Szétszórtan élnek, és ha mégis 
összegyűlnek, egymást pusztítják, majd újból szétszóródnak és tovább pusztulnak. Zeusz aggódni kezd, hogy így 
az emberiség megsemmisül, ezért Hermészt elküldi az emberekhez, hogy honosítsa meg köztük a kölcsönös 
megbecsülést (aidósz) és az igazságosságot (diké), a politikai közösségalakítás képességét. Hermész kérdése, 
hogy miképpen ossza el az emberek között ezeket, amire Zeusz válasza: egyenlően részesedjen belőle mindenki, 
és aki ezt nem képes magáévá tenni, halállal lakoljon. Lásd még Prótagorasz 320c–322e. A politikai közösség-
alakítás szempontjából, Kerferd 2003: 174–182., Guthrie 1971: 63–68.; a platóni dialógus problematikájának 
kontextusában, Jowett é. n. 1–14., Bárány 2007. 
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Ugyanez érvényes a hatalomra és a szabadságra is. 

A poliszalkotó képességek mindig valamely adott módon valósulnak meg a világban. 

Ezek az emberekből származnak ugyan, de mindig kilépnek a közös világba, miközben az 

emberek éppen ebből a közös világból tanulnak a legjobban. A politikai tekhné ugyanis 

tanulható, vagyis nem a természet része, nem a születés determinálja. A természet ebből azt 

determinálja, hogy maguk a képességek az emberek között egyenlően oszlanak el, bár ez nem 

jelent egyenlő mértékű részesedést. A beszéd és az értelem képességéből is mindannyian 

kapunk (többnyire legalábbis, és ennek a mértéke legalább ahhoz elég, hogy társas életet 

élhessünk másokkal), de nem vagyunk ugyanolyan okosak, és nem is használjuk ugyanúgy a 

képességeinket. A politikai társulás minőségére nézve viszont meghatározó jelentőségű, hogy 

milyen emberek alkotják azt, vagyis hogy mennyire lehet megerősíteni a már létező 

képességeket. A pusztán adott képességek megerősítése olyan törekvés, ami komoly 

erőfeszítést igényel. További etikai-politikai követelmény az, hogy az embereknek nem 

elegendő pusztán csak önmaguk számára jóknak lenniük. A politikai közösség azt a 

kvalifikáló komponenst hozza be a képletbe, hogy ’a legtöbb ember számára kell jónak 

lennem’. A politikai etika más-emberekhez kötött társulásbeli etika. 

A szofista Anonymus Iamblichi a prótagoraszi értelemben vett közösség fenntartásából 

indul ki, de a közösségen belül különbséget tesz jó és rossz állapot között. A legrosszabbak 

azok az ügyek (pragmata), amelyek közösek, de az embereket arra sarkallják, hogy – 

akárcsak a polgárháborúkban – „kölcsönösen ármánykodva” lényegében „egész életüket 

pártvillongásokban és az egymás elleni áskálódásban éljék le.” (Anonymus Iamblichi 7.10.) A 

legrosszabb dolgok ezzel a megmérgezett pragmatával vannak kapcsolatban, a legjobbak 

viszont „az élethez szükséges tevékenységek elvégzésé[vel].” (7.3.) A politikai közösség nem 

mindig kínálja fel az embereknek a tevékeny élet lehetőségét; és ennyiben ez a szöveg talán 

az első, amely kifejezi mélységes aggodalmát a pártharcokba belefeledkezett politikai 

közösség normalitását illetően. (És így talán a politikától való undor nagy kortárs történetének 

bevezető fejezete is lehetne.)  

Az Anonymus Iamblichi aggodalmát a korábbi fogalmi keretbe is bele lehet illeszteni, és 

a sztaszisz kapcsán értelmezni. A megmérgezett közügyek, melyek az emberek között 

bizalmatlanságot keltenek, felélesztik a félelmet és rombolják a közöst, szemben állnak a 

tevékeny élettel. A sztaszisz, miként korábban már látható volt, olyan fogalom, amely az 

intenzitáslehetőségek egész skáláját képes felölelni, konkrét megvalósulása viszont mindig a 

skála adott pontján, de nem szükségszerűen a szélső pólusok valamelyikén történik meg. Nem 

minden viszálykodás jelenti a közösség végét. Arendt és Nietzsche például úgy gondolta, 
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hogy van egy olyan viszony, ami nemhogy felbontja, hanem teremti a közösséget, ez pedig az 

agón, a versengés (Arendt 2002, Nietzsche 1988b). Az Anonymus Iamblichi érvelése azon 

alapul, hogy a politikai közösséget elsősorban olyan helynek kell tekinteni, ahol a tevékeny 

élet megvalósulhat. Ha továbbgörgetem az Anonymus Iamblichi gondolatmenetét, de a 

politikát leíró fogalmát felcserélem a sztaszisz politikaelméleti fogalmával, akkor a következőt 

lehet mondani. Ha a politikai közösséghez aritmetikai értelemben hozzáadjuk a sztasziszt, 

akkor megkapjuk a világ legrosszabb társulását; egyszerűsítve, valójában elvettünk valamit a 

közösségből: a jó életből éppen a jót. Ha a további kérdés arra irányul, hogy milyen 

intenzitású sztasziszt adtunk hozzá, akkor az egyenletből kiolvasható válasz az, hogy éppen 

azt, ami kivonja a közösségből a jót, a tevékeny életet. A sztaszisz eme „lebegő” definíciója 

logikailag szinte hajszálpontos másolata a kairosznak, annak a másik fogalomnak, ami 

állítólag a sztaszisz retorikai fogalmának az előzménye (lásd Carter 1988). A kairosz éppen ez 

a meghatározatlan pont; a pont, ahol a dolgok elkülönböződnek, felmutatva világteremtő 

képességüket. Ebből pedig az következik, hogy bizonyos konfliktusformák nem vonják ki a 

jót a közösségből; és inkább az a helyzet, hogy ösztönzik a versengésen keresztül a nagyobb 

egyéni és közösségi teljesítményeket. 

Az Anonymus Iamblichi alapján azonban a sztaszisz intenzitását tovább tudjuk 

specifikálni, ezzel pontosítani azt a kritériumot, amely alapján elválik az, hogy egy konfliktus 

jó-e a közösség számára vagy sem. A gondolatmenet prótagoraszi karakterű, mert azt állítja, 

hogy a megmérgezett közügyek az emberek közötti bizalmat semmisítik meg, ami végül 

felszámolja a másik ember hitelességét, végül pedig továbbgördül az emberi élet minden 

területére, beleértve ebbe például a kereskedelmet is. A politikai közösséget fenntartó 

küzdelem mértékének meghatározásához a másik ember iránti bizalmat kell figyelembe venni. 

Amennyiben ez roncsolódik és megsemmisül, a sztaszisz (vagy, az Anonymus Iamblichit 

idézve, a pragmata) átlépte azt a mértéket, amely még a közösségben elfogadható. A szöveg 

alapján van más kritérium is, és ez a tevékenység irányával van kapcsolatban: a viszálykodás 

ugyanis elvonhatja az embereket azoktól a tevékenységektől, amelyek az életükben fontosak, 

ez pedig ismét csak rossz közösséghez vezet.  A rossz közösség következménye azonban nem 

pusztán csak a megosztottság, hanem az is, hogy az embereket magányossá és mások számára 

elérhetetlenné teszi úgy, hogy ez az elérhetetlenség kölcsönös. Visszazuhannak a prótagoraszi 

politika-előttes világba, eltávozik a világukból a „bizalom és a társas együttlét,” (Anonymus 

Iamblichi 7.9.) és ebben a világban még az is kevés lesz, amiből márpedig az adott helyzetben 

sok van annak szűkös természete ellenére is (a pénzről van szó). Az emberek nem adnak, 

hanem elrejtenek, nem lépnek kapcsolatba másokkal, hanem ármánykodnak egymás ellen. 
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Hérakleitosz alvó embereihez válnak hasonlóvá, akik a közös emberi világból átlépnek a 

maguk magányos világába, tehát kivonják magukat a közösből (Hérakleitosz D. 1., 3., 71–73., 

89.).109 Az emberek félnek attól, milyen másnapra ébrednek, és ez legalább annyira a 

nyugtalan lelkiismereten alapul, mint a másoktól való félelmen; tehát az a válasz is 

bizonytalanná válik, ami a „ki vagyok én”-re adható (vö. még Romilly 1992: 208.). A 

Thuküdidész által megrajzolt polgárháború világa villan fel ismét. A rendezett politikai világ 

léte azonban „megszabadítja az embereket a legkellemetlenebb gondoktól és lehetővé teszi, 

hogy a legkellemesebb tevékenységnek adják át magukat.” (Anonymus Iamblichi 7.2.) 

A politikai közösség a maga rendezettségében időt és helyet kínál az életnek és a 

tevékenykedésnek, és eltávolítja a világból a megosztottság értelemvesztett formáit, valamint 

annak következményeit. De azt gondolom, hogy ez mégsem a politizálás elutasítása, mindig 

csak a politika egy konkrét formájáé. S ez nemcsak egy helyzet leírásaként értelmes, hanem 

értékválasztás is, hiszen ha ezt nem tartjuk fenn, akkor nem gondolhatjuk azt sem, hogy ezen 

a politikai világon változtatni lehet. Ez ugyanis éppúgy a politizálás, a politikai részvétel 

része, mint a beszéd a közös ügyekről. A periklészi kor görögjei alighanem hittek abban, vagy 

legalábbis szerettek volna hinni abban, hogy politikai tevékenységüknek van értelme, és hogy 

létrehozhatnak egy olyan világot, ami jó lehet a számukra, s ami az otthonuk lehet. A 

prótagoraszi értékek, mint az Anonymus Iamblichiben is felbukkanó bizalom, olyan polgári 

érték, ami a társas világból indul ki, áthatol a politikaiba, és visszér a társasba. Egy nagy 

közös univerzumban cirkulál, és elmondható róla, hogy ez az emberek kölcsönös bizalmán 

alapuló világ egyszerre jó az egyénnek és jó a közösség egészének is; az ember világbeli 

jelenléte pedig akkor válik etikai értelemben jóvá, ha minél több embernek van javára (lásd 

kül. Romilly 1992: 203. skk.). A politika a poliszbeli jelenlét aktív formája, részvételt jelent a 

közös ügyek vitelében. Más értelemben pedig azt a lehetőséget nyújtja, hogy az ember 

egyszerű világbeli jelenléte megerősítődjön a másik, a többi ember tekintete előtt. Az emberi 

jelenlét végső etikai mércéje a társas emberi világ, és ez az, ami a politikai közösség közös 

világában van a maga legintenzívebb formájában jelen. A politikai világ összegyűjti a 

különbségeket és megmutatja, transzparenssé teszi a jelenlétet. Lehetővé teszi azt is, hogy az 

emberi lehetőségek a közös szabadság részeként mutatkozzanak meg. Így pedig a politikai 

világ három külön értelemben is alapvető: életformaként, mert a tevékeny élet alapvető 

formáját jelenti, etikai szempontból, mert a legtöbbel van kapcsolatban és a legtöbb emberrel 

                                                 
109 A köztességben létező és transzparens emberi világnak van egy másik oldala, az, hogy az emberek bezáródtak 
önmaguk világába (Hérakleitosz D. 3., 4., 89.). Az egyes ember (mint magába zárt és nem-kommunikálható 
valamint kommunikációra képtelen univerzum) úgy viszonyul a poliszhoz, mint az álom világa az ébren lévő és 
cselekvő emberek világához. 
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tehet jót (ahogyan rosszat is), végül hatalmi szempontból, mert képes fenntartani a tevékeny 

élet feltételeit. 

 

2. A közös világ megteremtése és kimeríthetetlensége 

A politikai nem a viszályból emelkedik ki, jóval inkább állíthatjuk, hogy a különbözésből 

vagy a versengésből. Az élet tevékenységeiből azonban kiemelkedik valami más is még, ezt 

nevezhető a közösnek. A politikainak a része a közös ügyekkel való foglalatoskodás, a 

közösben való részvétel. Ezt a közös világot létre kell hozni és be is kell oda lépni. De a 

közöst nem az hozza létre, ami már nem kell a magánban, hanem azon eszközök és 

komponensek által jön létre, amely nem jelent veszteséget semmilyen világban sem.110 Vagy 

ha mégis jelent, új minőségében elkezdi sokszorozni magát. Ez a sokszorozódás hozza létre 

azt a jóval tágabb és gazdagabb világot, ami nem egyszerűen néhány „közösbe” beadott elem, 

hanem maga a közös mint a politikai közösség bárki által használható, szabad, s azt leginkább 

jellemző része. Például egy érv vajon elvesz-e az embertől, ha ő azt megosztja másokkal? 

Nem hogy nem, hanem egyáltalán nincs értelme semmilyen érvnek, amit valaki megtart 

magának. Ez legalább két dolgot jelent: az emberek közötti közös világ leginkább 

beszédjellegűként írható le; de jelentheti azt is, hogy a tudás az, ami az emberek számára 

leginkább közös. Összegezve, ami az emberek között leginkább közös, szabad és nem fogyó 

lehet, az a tudás, ismeret, episztémé, méghozzá a maga mozgásában, formálódásában, vagyis 

diskurzusként és kommunikációként.111 

Arendt végső soron éppen ebből a gondolatból építkezik: a politikai nem az emberekben, 

nem az emberek fölött (vagy túl rajtuk), hanem közöttük jön létre, az ő valóságteremtő 

beszédük és tevékenységük eredményeként. Ám ez a nézőpont további kérdésekhez vezet, 

hiszen ha a politikai világ ennyire erősen kötődik a társadalmihoz, akkor valahogyan meg kell 

indokolni azt, hogy mitől válik és értelmezhető mégis megkülönböztetetten politikaiként 

(Prótagorasz politikai erényei közül legalább a kölcsönös megbecsülés olyasmi, ami rendkívül 

erőteljesen társas vagy társadalmi érték is). Válaszomhoz előbb nem az antik anyagot 

használom fel, hanem részben Heideggert, részben Arendtet, de jelezném azt, hogy 

értelmezésüket ismét alávetem az érvelés igényeinek. 

Arra a kérdésre, hogy ez miért éppen a politikai világ, és miért nem a társadalmi, a válasz 

első része Heideggerből érkezhet, aki – kritikusan – azt írja, hogy egyetlen modern politikai-

                                                 
110 A magán/közös szétválasztást Cicero fogalmazza meg, lásd A kötelességek I.16. 
111 Lásd a retorikát, ahol tehát érvelni kell, és ez nem „kész” vélemények puszta prezentálását jelenti, hanem 
mindig alakul és formálódik. 
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fogalom sem képes arra, hogy lehetővé tegye a klasszikus poliszfogalom megértését. A 

modern politikafogalmak olyan hatalomfelfogáson alapulnak, amelyek az individuális 

öntudatra vezetődnek vissza. Az ógörög szophia (bölcsesség) viszont mindig a világ (a létező) 

el nem rejtettségén, evidens létén alapul, de ebben a helyzetben nem a szubjektum a tudás 

eredete (vö. Heidegger 2006b: 94–96.). Más megfogalmazásban, a klasszikus demokrácia 

valójában nem ismeri az individuum kizárólagosságát, hanem azt gondolja, hogy minden 

emberi lény már eleve társas lény, és e társiasság a politikai közösségalkotó képesség lényege. 

A polisz jelentősége pedig Heidegger szerint az, hogy ez az a tulajdonképpeni „lakóhely”, 

amelyben az emberek a maguk valójában mutatkozhatnak meg; nem itt válnak, Arendt 

szavával szólva, valóságossá, ám itt, e területen belül rendeződnek el. Ez az a hely, ami 

„lehetővé teszi a létezőknek, hogy megmutatkozzanak tulajdon Létükben, és hogy láthatóvá 

tegyék tulajdon létezésük feltételeinek teljességét.” (Heidegger 1992: 88–91., 89.) De ehhez 

képest értelmezhetjük Arendt felfogását már úgy is, hogy ez pontosan a valóságossá válás 

helye maga, nemcsak valamely igazságrendszer feltételeinek a feltárulása. A politikába való 

belépés az emberi élet teljességének lehetőségét nyújtja, hiszen a politika az összegyűlés ama 

tere, amelyben minden, ami az élettel kapcsolatos, helyt kaphat, és ez az a tér, melyben a 

legfontosabb emberi törekvések összetalálkozhatnak, és pontosan ez a tér az, ami azonos 

azokkal az emberekkel, akik összegyűltek benne, és lehetővé teszik annak folyamatos 

létezését: tehát lehetővé teszik önmaguk teljességének megmutatkozását.112 

A politikai világ a megmutatkozás helye, és alapvető jellege az, hogy ember-közötti. Az 

ember-közötti világnak az ökonómiája azonban nem hagyományos, mert azon az előfeltételen 

alapul, hogy a közösség önaffirmatív, vagyis olyan elemek és erők működnek benne, amelyek 

mindig újramegerősítik azt. A legerősebb elem az, ami a leginkább közös, de az igazság az, 

hogy számos közös dolog lehet az emberek között. Két szofista szöveg (az Anonymus 

Iamblichi és a Disszoi logoi) néhány elszórt gondolata segíthet abban, hogy bemutassam ezt a 

logikát. A következőkben azt a lehetőséget használom ki, amit e prótagoraszi befolyásoltságú 

szövegek nyújtanak annak az ember-közötti világnak az értelmezéséhez, amit a kölcsönösség 

és a teremtés tereként írtam le. 

Az Anonymus Iamblichi arról ír, hogy miképpen tehet szert valaki politikai befolyásra és 

tekintélyre a politikai közösségen belül tisztességes eszközökkel, méltósága és emberi 

integritása megőrzése mellett. Elveti a hirtelen hatalomra jutást vagy meggazdagodást, és azt 

is, hogy valaki pénzt osztogasson hatalma megszerzése vagy megőrzése érdekében. Utóbbit 

                                                 
112 Heidegger számára a filozófia fontosabb, mint e „politika”. Arendthez lásd, 1998, 2002 több helyütt. 
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azért, mert, mint érvel, ahhoz, hogy pénzt lehessen adni, előbb el kell venni valahonnan, 

ráadásul a pénz olyasmi, ami természete szerint elfogy. Felteszi a kérdést: 

 

„Hogyan tehetnénk tehát jót az emberekkel úgy, hogy nem vagyont osztunk szét közöttük, hanem másként 

járunk el, és nem rossz eszközöket használunk föl, hanem erényesen tesszük, amit teszünk? És hogyan 

tehetnénk szert olyan vagyonra, amely nem csökken, hanem nő, ha adunk belőle?” (Anonymus Iamblichi 

3.5. Kiemelések tőlem, HSz.) 

 

A szöveg az emberi javak két eltérő típusának létezését feltételezi. Az egyik a szokványos 

szűkös közgazdasági jószágok, amelyekből ha valaki elvesz, akkor neki többje lesz, akitől 

elvett, annak pedig kevesebb. Így működik a pénz. Más jószágok pedig másképpen 

működnek, nem fogynak, hanem nőnek, ha adunk belőle. De vajon mik lehetnek ezek, 

miképpen működnek, és miért működnek így? Az Anonymus Iamblichi így válaszol az általa 

feltett kérdésre: „Ez csak úgy lehetséges, ha a közösség létét fenntartó rendet [nomosz] és az 

emberek természetes igazságérzetén alapuló igazságosságot támogatjuk. Ez ugyanis az, ami a 

városállamokat és az emberi közösségeket összetartja.”113 (Anonymus Iamblichi 3.6.) 

A közösség rendje megérthető úgy, mint ami a feltétele a nem fogyó jószágok 

létezésének, de úgy is, hogy ez maga a közös jószág, ami kifogyhatatlan.114 Az emberi 

viszonyok, a bizalom és a hitelesség, sőt, a prótagoraszi kölcsönös megbecsülés és az 

igazságos döntés meghozatala, olyan „jószágok”, amelyek határtalanok. Azzal például, hogy 

valakit érdeme szerint megbecsülnek és úgy is bánnak vele, semmivel nem lesz kevesebb 

jelen ebben a világban. Azzal, hogy emberek összefognak, hogy véghezvigyenek valamit, 

szintén nem veszik el ebből a világból semmi vagy semmi lényegi, inkább keletkezik benne 

valami. 

Egy másik szofista szöveg, a Disszoi logoi kissé vázlatos gondolatmenetében amellett 

érvel, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt állítják, hogy a bölcsesség nem tanítható, és ennek 

kapcsán említi meg a következőt.115 Azok, akik úgy érvelnek, hogy a bölcsesség nem 

tanítható, azt állítják, hogy „nem lehetséges az, hogy ha valamit másnak átadsz, az a 

                                                 
113 Az eredeti terminusoknál a magyar fordításon értelmező módosításokat tettem. 
114 Az Anonymus Iamblichi úgy is gondolkodhat, hogy (1) ha a világ mozog, akkor jólét van, (2) akkor mozog, 
ha a pénz forog, és a pénz akkor forog, ha az emberek nem felhalmozzák azt, hanem befektetik, (3) 
következésképp a polisz feladata, hogy biztosítsa ezeket a kölcsönösségi viszonyokat, és nem az, hogy pénzt 
osztogasson. 
115 A Disszoi logoi egy meglehetősen talányos szöveg, ami (úgy néz ki) összegezni próbálja a korabeli vitákat 
logosz és világ viszonyáról, és valószínűleg egy retorikaelméleti előadás vagy mű jegyzete. Talán az i. e. 5. 
század végén vagy a 4. században keletkezett. A szöveg általános kontextusához, Gagarin 2002: I. fejezet, a 
szövegben kimutatható eszmetörténeti hatásokról, Levi 1940a. 
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birtokodban legyen.”116 Arra utal, hogy létezik egy olyan felfogás, mely szerint ha valaki ad 

valamit a sajátjából, azzal neki kevesebb lesz, s így aki valamilyen sajátos tudást tanít meg 

valaki másnak, azzal neki kevesebbje lesz valamilyen értelemben. A vázlat így válaszol a 

kérdésre: „tudom, hogy a tanítók tanítják a betűvetést, mert ez az, aminek a tanító tudója, és 

hogy a kitharatanár kitharázni tanít.” (Disszoi logoi 6.7.) Vagyis azt mondja, hogy az 

ellenvetést az a tény cáfolja, amit mindenki tud, mert megtapasztal: a tanító írni tanít, a 

zenetanár zenélni. Ráadásul, mint írja, ez az, amit tud. A szöveg nem fejti ki, csak sejteti, 

hogy a tanítónak két dolgot kell tudnia: tudnia kell azt, hogy mit tanít, és tudnia kell azt is, 

hogy hogyan tanít; tehát nem csak a tanítást kell tudnia, hanem a tudást is, amit átad, és nem 

csak a tudást kell tudnia, hanem az átadás mesterségét is. Ezek közül azonban az, ami a tudás 

tartalmára vonatkozik, a tanítás feladata, és ez az, amit a tanító tud, és át is ad, anélkül, hogy 

neki aztán viszonzásul kevesebb tudása maradna. A tudás, és minden, ami tudható, olyasmi, 

amiből nem veszik el semmi, ha adunk, sőt, ha már másban megjelenik (mint az ő tudása), 

inkább sokszorozódik.117 A tudás átadása, azaz a tanítás olyasmi, amivel ha adunk, nem 

kevesebb dolog (tudás) lesz belőle a világban, hanem több, vagy legalábbis valami több lesz 

jelen a világban általa. Olyan vagyonra teszünk szert, ami nem csökken, hanem nő, ha adunk 

belőle.  

Néhány évszázaddal később Cicero arról ír, hogy ami közös, az hasznos annak, aki kapja, 

és nincs kárára annak, aki adja, akárcsak a fáklyafény, ami nem lesz kevesebb azzal, ha egy 

másik fáklyát meggyújt (vö. A kötelességek I.16.). A szofista nézetet foglalja össze az emberi 

társadalom és közösség természetes alapjait illetően, mert az „a gondolkodás és a nyelv 

köteléke, amely a tanítás és tanulás, gondolataink kicserélése, a vitatkozás és az ítélkezés 

révén természetes közösségbe zárja és fogja össze az embereket.” (uo.) Ezeket, az emberi 

társadalom természetes alapjait, nem fogyó, hanem ellenkezőleg, teremtő alapokként 

értelmezhetjük. Az Anonymus Iamblichi ezt a teremtőképességet olyan „dolgoknak” tartotta 

fenn, mint az igazságosság és a közösség létét oltalmazó inherens rend, tehát végeredményben 

a közösség maga. Ahogyan Cicero is: a politikai közösség diszkurzív feltételeiben, a nyelvi 

képességekben különbözik leginkább az ember az állatvilágtól, „ahol gyakran tapasztaljuk az 

erő meglétét, (…) mégsem beszélhetünk az ő esetükben igazságról, méltányosságról, jóságról, 

mivel nincs sem értelmük, sem beszélőképességük.” (A kötelességek I.16.) 

                                                 
116 Disszoi logoi 6.2. Lásd még Kerferd megjegyzését a Disszoi Logoi eme passzusa és Gorgiasz kapcsolatáról a 
pszeudo-arisztotelészi Melisszoszról, Xenophanészról, Gorgiaszról alapján, 2003: 164., illetve Bugár István 
hasonló tartalmú jegyzetét (Melisszoszról…, in Steiger szerk. 1993: 158. oldal, 101. jegyzet). 
117 Egy kritikus szöveg épp ezt a tézist hagyja ki az elemzésből (Roochnik 1997). Való igaz, hogy a tézis 
szembemegy a tanításról alkotott konvencióinknak, illetve hogy egy pozitív tézis technikai antitézisének tűnik. 
Antitézisként viszont éppen arra mutat rá, hogy mi a tanítás és a tudás természete. 
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E szerzők úgy gondolták, hogy a tudás, az egymással szembeni megbecsülés és az 

emberek egyenlő részesedése, az igazságos ítéletalkotás fenntartására irányuló törekvés 

alkalmas arra, hogy minél többet adjunk belőle, mert ha adunk ezekből, akkor nem csökken 

vele semmi, hanem inkább növekszik. Mindegyik általuk kiemelt tényező emberi 

viszonylatokban létezik. Az ember, aki kapcsolatba lép a másikkal, olyan tér konstituálását 

végzi el, amelybe bele lehet adni dolgokat, és ami a leginkább közös lehet az emberek között, 

az az interakció maga, amelyben sajátos dolgok cseréje zajlik, különösen szavak, pozíciók, 

érzelmek, kulturális minták. 

Az ember-közötti világ ökonómiája másképpen működik, mint általában az „anyagi” 

világ. Ha a háború lerombol valamit, akkor azt megsemmisíti, és ezzel elveszik valami a 

világból. Ugyanígy, a háború eltörölheti az embereket is, mondja Arendt például, hozzátéve, 

hogy az emberi világnak nem az a rendeltetése, hogy megsemmisüljék (Arendt 2002: 110.). 

Egy megfogalmazás szerint a tér szűkebb lesz, a világ pedig kevesebb azzal, ha az emberek 

eltűnnek belőle,118 hiszen az emberi világ az emberek világa, egy köztes világ. A térnek eme 

összehúzódása, ahogyan az emberek megsemmisülése is, az ókori politikatapasztalat része 

volt, így Athén polisza is állt a megsemmisülés határán. Minden esetben ott volt az esély arra, 

hogy valahol máshol, más térben és földön, más anyagokat felhasználva kell újjáalapítani. 

Periklésztől több helyütt is fennmarad az a gondolat, hogy nem a házak, a föld és a javak 

elveszését kell sajnálnunk, hanem az emberekét; a tárgyi világ pótolható és újrateremthető, az 

emberek azonban nem.119 A polisz, egy várfalakkal körülvett harcos közösség sem csak 

anyagi, és nem csak térbeli létező. A politikai közösség többlet, és eme többlet azokon az 

embereken és emberi viszonyokon keresztül mutatkozik meg, akik ezt a megsemmisíthető, de 

újraalapítható közösséget alkotják. 

Ami az ember-közötti világba helyeződik el, éppúgy végtelen mozgásban van, végtelenül 

cirkulál és modifikálódik, ahogyan a világ is állandó mozgásban van, mindamellett, hogy 

megmarad világnak lenni – és világ-mivoltát éppen ez az állandó mozgás adja, ahogyan a 

hérakleitoszi változásgondolat sugallja. A köztes és közös térben emberek közötti interakciók 

                                                 
118 A tér kisebbé válásának gondolatát Alba Hysenitől idézem, aki egy rádióinterjúban említette ezt (Petőfi 
Rádió, 2013. március 22-ei adás). Ebben a kontextusban fontos, hogy ő albán származásúként élt a 
polgárháborús posztjugoszláv térségben, majd Magyarországra menekültként érkezett, s egy ideig hivatásszerűen 
foglalkozott emberjogi védelemmel is. 
119 Ez a periklészi nagy beszéd egyik legfőbb motívuma (Thuküdidész II.34–46). Periklész Thuküdidésznél egy 
helyütt ezt mondja: „Végül is nem a hajlékok vagy a föld, hanem az emberek elvesztését kell sajnálnunk, mert 
nem az ember van ezekért, hanem ezek az emberért.” (Thuküdidész I.143) Periklésztől más kontextusban is 
fennmarad utalás az emberek értékességére, amikor a csatában elesett fiatalokra azt mondja, olyan veszteség ez, 
mintha az évből elvették volna a tavaszt (Arisztotelész, Rétorika 1365a, 1411a). A polisz anyagi természetére 
lásd pl. Hansen 2004, az immaterialitásra Taylor 2010. 
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zajlanak, eközben törekvések, vélemények, álláspontok mutatkoznak meg. Az emberi 

interakciók és kapcsolatok száma sokszorosa annak, ahány ember egyáltalán individuumként 

alkotni képes a közösséget.120 Minden kapcsolat és interakció új lehetőség a világ 

értelmezésére és újraformálására. Ez a tulajdonképpeni emberi világ keletkezési helye. 

A létezés eme komplexitását befogadja az élet, ami a maga sokféleségében zajlik: részévé 

tesz sajátos életcélokat, törekvéseket, tevékenységeket; szinguláris cselekedeteket, 

interakciókat, értelemadási aktusokat, és ezzel biztosítja azt a többletet, amivel az emberi 

közösség kialakítható. Az életről végeredményben azért beszélhetünk, mert az emberi világ 

kellően komplex ahhoz, hogy olyan ember-közötti teret hozzon létre, amely képes 

megsokszorozni minden tudást, minden reprezentációt, minden vélekedést, minden beszédet 

és érvet, és képes létrehozni olyan kapcsolódási és kristályosodási pontokat, amelyek 

folyamatosan biztosítják e tér létezését. Ezt a teret hívtam politikai közösségnek.121 

 

                                                 
120 Erre pl. a Disszoi logoi 4.4 gondolatkísérlete lehet a példa (csak egy érvényes „én-pozíció” van, de ebből 
viszont az fog következni, hogy számtalan „te-pozíció” is; a „te-pozíciók” interakciós pozíciók, amelyek 
sokszorozzák magukat), a 4. episztemológiai rész olvasatára lásd Bailey 2008. 
121 A politikai közösség eme episztémikus karaktere mutatkozik meg az ókori politikai gyakorlatban és 
gondolkodásban. Figyelemre méltó, hogy a tudás és a társadalmi hálózatosság (illetve a tér) viszonyai úgy voltak 
elrendezve az ókori demokráciában, hogy a részvételi demokrácia feltételezhetően spontán módon reprezentatív 
volt (a tanács elemzéséhez lásd Liddel 2009). 
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VIII. fejezet 

A POLISZ ÉS AZ EMBERI 

 

1. Polisz és demokrácia 

Vizsgálódásaim ezen a ponton jutnak el a politikai közösség tulajdonképpeni elemzéséhez. A 

politikai közösség értelmezésének az alapja a klasszikus polisz, ami egyszerre egy sajátos 

történeti államtípus, és a közvetlen demokrácia kialakulását, majd működését lehetővé tevő 

keret. A poliszdemokrácia intézményrendszer is, eljárásokat és megalapozó eszméket kapcsol 

össze, amiket érdemes bevezetésként a kortárs politikatapasztalatból visszafelé olvasni, éppen 

az összevethetőség érdekében. A polisz eszméjén belül két dolog figyelemre méltó: az egyik 

az, hogy a polisz maga is egy idea; és az, hogy a polisz eszméje szorosan összekapcsolódik az 

emberi komponenssel, amit általánosabban – utalva arra, hogy nemcsak a politikai 

terrénumban érvényes – a polisz humanitásaként lehetne leírni. Polisz és humanitás 

kapcsolata teljesen egyértelmű; ottvan a prótagoraszi homomensura-tételben, ami az embert 

teszi meg az emberi világ mércéjének, s ezzel a közös emberi világ alkotójának is őt gondolja 

el. Ott Szophoklész drámáiban, amikor az ember törékenységében való nagyságát ünnepli, 

vagy a poliszon kívüli élet tragikumát fogalmazza meg. Ottvan Hérodotosznál is, amikor az 

eltérő tapasztalatokat közvetítve, egyfajta kulturális terapeutaként arról ír, hogy ő nem 

megítélni, hanem meghallgatni kíván minden oldalt. De a polisz és az emberi kapcsolatának 

politikai formája is van, ami végeredményben a demokráciát rajzolja körül. Ilyen az emberek 

jelenléte, a (polisz)polgárfogalom, a démosz fogalma, illetve mindaz, ami ezt a jelenlétet 

megerősíti a poliszban, a jelenlét és a részvétel öröme.  

Először polisz és demokrácia intézményi kérdéséről lesz szó, a kortárs feltételekből 

visszaolvasva, majd az emberi komponensről és annak politikai rétegeiről. 

A modern demokrácia előképe az athéni, és mai fogalmaink szerint az athéni demokrácia 

a közvetlen demokrácia (direct democracy) főtípusának számít. Az athéni demokrácia 

azonban sajátos közösségi társulásformában valósult meg, a poliszban. Mivel államban élünk, 

hajlamosak vagyunk történeti furcsaságnak tartani olyan képződményeket, mint a középkori 

regnum, az ókori hódító birodalmak vagy az említett polisz. Valójában azonban ezek a 

politikai integrációs formák töltötték ki az ismert emberi történelem nagy részét, aminek az 

általunk ismerősként megélt világ csak egy kis részét képezi.  

Az emberiség eddigi történetéből közel negyven városállami kultúrát lehet azonosítani, és 
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ebből az ókori görög csak egy, igaz, talán a legfontosabb példa (Hansen 2006: 17. skk.). A 

polisz sajátos és fontos politikai szerveződési forma, és ennek az államnak a sajátossága 

kétségkívül rajta hagyja a bélyegét az ókori demokratikus politikai gondolkodáson is. 

Prótagorasz úgy véli, hogy nincsen más integrációs keret, mint ez, és ami a határain túl van, 

az sok minden lehet, de nem élet.122 A polisz és a demokrácia között azonban a kapcsolat nem 

szükségszerű, noha a klasszikus korszak kezdetére (vagy kicsit előbb) a poliszok egy része 

valóban átmegy egy demokratizálódási processzuson.123 Az ókori politikai tapasztalat 

szempontjából azonban fontos tény, hogy csak a poliszok egy része volt demokrácia, a másik 

része királyság, arisztokrácia vagy zsarnokság. Platón, Arisztotelész vagy éppen a szofisták 

politikai filozófiájának tanulmányozása során érdemes tekintettel lenni arra, hogy az ókori 

demokráciáknak valóban léteztek ténylegesen működő alternatívái, és ezek a variációk 

láthatóan jelen voltak a kortársak (igaz, lehetőségként nem a demokrácia-pártiak vagy a 

többségi Athén) politikai horizontján. A demokrácia viszont szükségszerűen 

összekapcsolódott a polisszal: ez a típusú demokrácia a poliszban volt képes arra, hogy 

kifejlődjön. Mindez azt sejteti, hogy az ókori demokráciák összeomlásának az oka sokkalta 

inkább a polisz integrációs formájában rejlik, mint a demokráciában magában, ami jó indok 

arra, hogy a demokrácia direkt formáját életképtelennek tartsuk más körülmények között, és 

hogy akár e körbe az azt formáló eszméket is belesoroljuk. Az ókortörténész és poliszkutató 

Mogens Herman Hansen szerint az athéni demokrácia megsemmisülésének az oka nem a 

demokrácia maga, hanem az, hogy a kisméretű poliszok gyengének bizonyultak a náluk jóval 

nagyobb hódító birodalmakkal szemben. A poliszok egyszerűen túl kicsik voltak ahhoz, hogy 

hosszabb távon ellen tudjanak állni az erőforrásokat szinte vég nélkül kumuláló 

birodalmaknak (vö. Hansen 2008a). 

A méret később, a demokrácia modernkori újragondolása idején is az egyik legfontosabb 

kérdésévé változott. A polisz, szemben a modern nagy területű államokkal, méreténél fogva 

lehetővé teszi azt, hogy a demokrácia közvetlen részvételen alapuló formája működtethető 

legyen, de ez pontosan azt sugallja, hogy a nagy területi államok esetében életképtelen. A 

modern demokrácia képviseletivé történő újrafogalmazásának végső, döntő érve is úgy 

összegezhető, hogy a méret a lényeg. Amikor a 18–19. század folyamán az európai politikai 
                                                 
122 Eszmetörténeti szempontból a civilizációt jelentő polisz és az azon kívül elterülő világ különbsége néha 
különösen élesen van jelen; a határon belül az otthonosság, rajta kívül a goromba, rendezetlen világ húzódik. Az 
otthonosság/idegenség, a civilizáció/barbarizmus, a rend/káosz figyelemre méltó különbségek, amelyek keretet 
adnak a politikáról való gondolkodásnak is, noha a mitikus gondolkodásban vannak jelen különösen látványosan. 
A görög mitikus gondolkodás dualizmusához, Kirk 1995. E konstitutív megkülönböztetéseket a modern politika 
kontextusában próbálta újraértelmezni Szabó Márton több helyütt (1998a, 2003b). 
123 Ez egy bonyolult folyamat, s itt nehéz volna feltárni a rétegeit. Egyetlen fontos aspektusra utalnék: az értékek 
demokratizálódására (Sissa 2009) vagy az arisztokratikus erények szubverziójára (Ober 1989). 
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gondolkodók újból elővették a demokrácia fogalmát és tulajdon tapasztalataik függvényében 

értékelték az antik gyakorlatokat, egyáltalán nem törekedtek arra, hogy poliszokat hozzanak 

létre, vagy hogy valamilyen módon biztosítsák a jelenlét klasszikushoz hasonló lehetőségét.124 

Ennek, illetve a modern demokráciák intézményi szerkezetének fényében megalapozottnak 

tűnik az állítás, hogy a klasszikus közvetlen demokrácia a nyugati politikai intézmények 

fejlődésének zsákutcája, de legalábbis érdekes történeti leágazása, és olyan szisztéma, ami 

kizárólag csak egy viszonylag szűk közösségben működtethető. Az athéni demokrácia egy 

sajátos emberi integrációs kereten, a poliszon belül alakult ki, és ez a kapcsolat olyan 

erőteljes, hogy közvetlen demokrácia nem valósítható meg a modern területi államokban. 

Ez sok szempontból igaz, bár a modern demokráciák fejlődéstörténetét teljesen lezártnak 

tekinti, ami újabb kérdésekhez vezet tovább. Vajon azért számít lezárultnak a demokráciák 

története, mert valóban eljutottak végső pontjukig (vagy legalábbis az alapjukat képező 

eszmék kiteljesedésének és intézményesedésének a végső pontjáig, olyannyira, hogy már 

tulajdon maguk ellenmozgásait is kinevelték), vagy pedig azért, mert különböző okokból, de 

az emberek nem is hajlandóak alternatívákban gondolkodni? Másként fogalmazva, ha az 

emberek akarnának gondolkodni arról, hogy miképpen „menedzseljék a méretet” a közvetlen 

demokrácia megvalósíthatóságának a szempontjából, akkor eljutnának bizonyos lehetőségek 

megfogalmazásáig. 

A modern demokráciák sajátosságai közé tartozik, hogy az emberek életük nagy részét 

olyan, a közfelfogás szerint nem-politikai intézmények keretein belül élik le, amelyek nem 

demokratikusak. A legtöbb munkahely ilyen, tehát még a legdemokratikusabb országokban is 

a legtöbb ember olyan viszonyok között éli közvetlenül az életét, melyek sokszor még 

öndefiníciójuk szerint sem demokratikusak. Ha pedig igaz az, hogy az intézményesült 

pártokon belül az oligarchizálódás vastörvénye érvényesül, vagyis hiába a széles részvételi 

bázis, szükségszerűen egy szűk elit szerzi meg a hatalmat, akkor elmondható, hogy a modern 

demokráciák működtetésének egyik pillére egyáltalán nem demokratikus (mindkét 

szempontot felveti Ober, pl. 1989, 2008a). 

Vajon elgondolhatóak-e válaszok ezekre a problémákra? Intézményi reformokként 

léteznek reálisan elgondolható lehetőségek, amelyek összeegyeztethetőek a már létező 
                                                 
124 Csak egy hevenyészett fogalom- és eszmetörténeti kitérő: Mivel a demokráciát kis államokban tartották 
megvalósíthatónak, és rendkívül instabil rendszernek vélték, nehezen lett a politikai horizont része. A 
demokrácia és a képviselet eredetileg kizárták egymást, sőt a képviselet (eszméje) önmagában nem demokratikus 
(eszmetörténeti szétválasztásra példa, Paine, ill. vö. még Dahl 1996: 17., Körösényi 2005). Rousseau kifejezetten 
határon állt (Silvestrini 2008), nem volt továbbvihető. A döntő mozzanat a képviselet és a demokrácia 
összekapcsolása a 19. század elején (Hansen 2008a, Brunner et al. 1999 passim). Lehetővé tette a jelenlétet, de 
nem személyes, hanem csoportképviseletként, ami radikális előrelépés volt pl. a brit gyarmatok esetében (vö. 
Wood 1995). 



VIII. FEJEZET ▪ A POLISZ ÉS AZ EMBERI 

 

113 

képviseleti struktúrával, ugyanakkor közvetlen irányban módosítják azt. Akárcsak a választási 

rendszerek politikai hatásának kutatásában, a közvetlen demokrácia (részleges) adaptációja 

kapcsán is ki lehet dolgozni (részvételi) technikákat. Ezek erősen kompromisszumos 

megoldások, ugyanakkor lehetővé teszik azt, hogy az ókori közvetlen demokráciamodell 

néhány meghatározó karakterjegye markánsabban érvényesüljön (lásd Hansen 2008a). A 

nem-politikai intézmények és a klasszikus demokrácia között azonban megállapítható egy 

figyelemre méltó kapcsolat. Tisztán a méret szempontjából ugyanis egy multinacionális 

vállalat közelebb áll egy poliszhoz, mint egy modern állam, és ez érdekes lehetőségmező 

megnyílását jelenti: a demokrácia méret-menedzselésének egyik alapvető problémája 

egyszerűen nem probléma (Manville–Ober 2003). Ami a pártok szerepét illeti, már a 19. 

század végén nagyon erős aggodalmak jelentek meg velük kapcsolatban, és ami a 20. század 

totális pártjait illeti, ez nem is volt alaptalan. A közvetlen demokrácia, függetlenül attól, hogy 

megvalósítása reális lehetőség-e vagy sem, éppen arra ad választ, hogy miképpen védhető ki 

az oligarchizálódás, akár politikai, akár nem-politikai gyakorlatokról legyen szó. A válaszok 

célja az, hogy biztosítsák a polgárok közötti egyenlőséget, de legalábbis kontrollálják a 

szociokulturális különbségek olyan mértékű politikai leképeződését, ami a politikai közösség 

létét veszélyezteti (ami, látszólag paradox módon éppen a sokféleség vitaképessége által 

biztosítható), mindezzel pedig biztosítsák a politikai cselekvési szabadságot is.125 

Ám mindezek elsősorban az intézményi keretekről beszélnek. A polisz, ahogyan az 

athéni demokrácia is, majdhogynem végtelenül összetett képződmény volt, és ez a kulturális 

kérdésekre éppúgy vonatkozik, mint az eszmékre. Abban az értelemben, ahogyan itt 

használom, a polisz fogalma olyan terminus technicus, amivel a politikai közösség egy 

meghatározott fogalmát lehet jelölni. Nem az a lényege, hogy kicsiny, mint ahogyan a 

történeti elemzésekből várható volna, hanem az, hogy a demokrácia helye. A klasszikus 

korban a demokratikus részvétel eszményét a polisz fogalmára vetítették, és ezt jól 

érzékeltetik a fogalomtörténeti változások is. A politész, azaz a polgár fogalma vált a 

kiindulópontjává egy új poliszfogalomnak, amelyet politeiának neveztek. Christian Meier 

beszél arról a kettősségről, ami ebben az egymásra vetülésben bújt meg, és ami először is a 

közösségi életbeli aktív részvétel pozitív, támogató eszménye volt (Meier 1999). Ezt Periklész 

is megfogalmazza egy sokat idézett szöveghelyen: 

 

                                                 
125 Közvetlen részvétel, sorsolás, rotáció mindenekelőtt, lásd általában Ober (pl. 1989, a bekezdés szempontjából 
kül. fontos: 298.), Hansen passim, továbbá felveti egy érdekes tanulmány is a modern politika 
professzionalizálódásával szemben (Borchert 2008).  
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„Mert mi vagyunk az egyetlenek [az athéniak], akik a közügyek iránt érdektelen embert nem tétlennek, 

hanem haszontalannak tartjuk. Mi mindnyájan részt veszünk vagy a cselekvéshez szükséges helyes 

alternatívák kiformálásában, vagy pedig a helyes döntés meghozatalában.”126 (Periklész, in Thuküdidész, 

II.40.) 

 

A visszahúzódó ember és a tanácskozó közösség dichotómiája retorikailag kiélezett ellentét, 

melyben a babérkoszorú a politikailag aktívaknak jut, mert ők azok, akik valamire valók, 

hiszen tanácskoznak és döntenek tulajdon közös ügyeikben. Meier szerint azonban ez a 

politeia-fogalom hamarosan kerete lett egy figyelemre méltó kizárásnak is, mert elválasztotta 

egymástól az aktívan részt vevő keveseket azoktól, akik nem, vagy csak alkalomadtán vettek 

részt. A politeia az aktív polgárok exkluzív közössége számára szolgált igazolásul, legalábbis 

azok szemében, akik a demokrácia politikai eszméjén szerettek volna egy kis rést találni az 

arisztokratikus (s részben meritokratikus) kiválóságeszmény számára. Lényegében 

leválasztotta az aktív keveseket a passzív sokaságról. Az a poliszfogalom, amelyet viszont 

ebben a szövegben használok, egy olyan közösségre utal, amelyben nem ment végbe a 

fentebbi törés az egalitárius közösségeszmény és az arisztokratikus reformvágy között.127 A 

poliszdemokrácia értelme éppen az integrációs képességben rejlik, vagyis az aktivitás és a 

politikai közösség koncepcionális egymásravetülése nem a kizárást, hanem a részvétel 

lehetőségét alapozza meg. 

 

2. A polisz maga az ember  

Volt már róla szó, hogy a politikai közösség fogalma azt sugallja, egy kohézív, etnikailag, 

nyelvileg s egyéb szempontokból egységes vagy összetartó közösségről lesz szó, és a kritikák 

szerint, amikor az értelmezéshez az ókori politikai gondolkodáshoz fordulunk, akkor olyan 

mintát veszünk elő, ami ennek a szélsőséges válfaját képviseli. De ez a kritika mintha nem 

venné észre a klasszikus demokratikus polisz ama sajátosságát, hogy az mélyen 

összekapcsolódik az emberekkel. Sőt, a politikai közösség fogalmával kapcsolatos kritikát az 

esszenciális közösségfogalom ellen és az individuális szabadság védelmében szokták 

                                                 
126 Muraközy Gyula fordítását a szakirodalom alapján módosítottam, bár az ő fordítása meggyőződésem szerint 
közelebb áll ahhoz, amit Periklész, és távolabb attól, amit Thuküdidész kívánt mondani. Lásd Hansen 
aktív/passzív politész-elméletét, pl. 2008a, illetve Thuküdidészhez Hornblower 2003: 305–306. 
127 Ez a megkülönböztetés megalapozott, különösen a periklészi beszéd vonatkozásában, mely egyébiránt 
valóban az egyik, ha nem a legfontosabb ókori szöveg, ami a demokrácia politikai méltóságteljességéről szól, ám 
születésének eredeti kontextusa miatt érdemes némi óvatosság. Periklész ugyanis egy jellegzetesen arisztokrata 
közönségnek beszél, következésképp még ezt az apológiát is az arisztokrata értékrend figyelembe vételével 
szükséges megfogalmaznia. Éppen emiatt gondolható az, hogy egyáltalán nem véletlen történik meg a szövegben 
a démokratia fogalmának használata s annak védelembe vétele. Ehhez a retorikai helyzethez (elsősorban gender-
szempontból): Hardwick 1993. 
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megfogalmazni, vagyis hogy az individuális ember nem áldozható fel a közösségi ember 

oltárán. A modernitásban az „individuum primátusa” eltörölhetetlen értékként mutatkozik 

meg (lásd Balázs 2003), ennek kapcsán azonban kettős nehézséggel szembesülünk. Az egyik 

az, hogy az ókori felfogás szerint az ember közösségbe beágyazott lény, és ez azt jelenti, hogy 

az emberi szabadságot is onnan kell megérteni, hogy az ember már bele van helyezve egy 

hozzá képest előzetesen létező világba, sőt, egy olyan világ is létezik számára, ami öröktől 

való. Az emberi szabadság elkerülhetetlenül feszültséget jelent. Ez képes megelőlegezni a 

politikait is, különösen a derridai értelemben, ahol is egy politikait-előlegező pillanat villan 

fel a pólusok: az etikailag egyaránt érvényes döntési opciók közötti ingázás feszültségében 

(lásd Torfing 1999 és Norval 2004 Derrida-olvasatait.). Az a mozgás, ami e feszültségben az 

emberi számára adódik, végkifutását illetően sok esetben valóban (szó szerint) tragikus, de 

minden esetben az emberi létezés keretfeltételét alkotja. 

A másik nehézség abból fakad, hogy ezt a politikai közösséget, tehát amiben az ember 

helyet foglal, hogy szabadságát elnyerhesse, lényegét tekintve egy komplex sokaság. Minden 

tagja sajátos tudással és tulajdonsággal vagy éppen boldogságigénnyel rendelkezik, sőt, 

egyazon ember is több képességgel, igénnyel és tudástípussal, ám ezek nem zárják ki az 

episztémikus értelemben néha releváns típusba sorolhatóságot vagy a konkrét emberi 

szövetségek, kapcsolatok kialakulását. A polisz egyenlő az azt alkotó emberekkel, és a polisz 

lényege az, hogy ez a sokféleség ténylegesen is megnyilvánulhat a polisz életében. 

Megfogalmazható azonban egy másik kritika is a politikai közösség fogalmával szemben. 

A polisz politeia-típusú fogalma ugyanis megtestesíthet olyan igényeket, amelyeknek a célja a 

politikai mozgásának radikális korlátozása, ami elérhet a politikai lét alternatív szerkezetének 

felszámolásáig. Ennek a végső oka pedig a félelem a politika elkerülhetetlenül konfliktusos 

természetétől. A politikai közösség fogalma túlságosan könnyen szembekerülhet a 

forradalommal, a töréssel, a lázadással vagy az ellenállással.128 Az, hogy a politikai társulás a 

legfőbb jóként határozódik meg, szorosan összefügg azzal az igénnyel, ami a politikai 

közösség fennmaradására irányul. Eszmetörténeti értelemben nagyon valószínű, hogy az 

Arisztotelészt követő időszak poliszfogalma már nem segít megfogalmazni a politikait. 

Hozzávetőlegesen Arisztotelésztől kezdve a poliszpolgárok aktív politikai cselekvése által 

körülhatárolt politeia fogalma alkotmányos berendezkedéssé változott: a hatalmi viszonyok 

                                                 
128 Az egyik érzékletes példa Arisztotelész középkori recepciójának az idejéből származik. A firenzei Remigio 
de’ Girolami munkái a városállamokat szétziláló pártharcok tapasztalatának kontextusában íródtak A közjóról 
(1302) és A béke áldásáról (1304) címmel. Girolami kiindulópontja az volt, hogy az ember a politikai közösség 
polgára, és kötelessége is mindent megtenni ezért a városért (az elkárhozást is beleértve), mivel a politikai élet 
legfőbb célja a közjó, hiszen ez lehet egyedül képes biztosítani a békét (lásd Canning 2002: 213–214.). 
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mintázatává a politikai aktivitás bizonytalan kifutású világa helyett (vö. Meier 1999). Úgy néz 

ki, hogy ez a politikai közösség értelmezésének domináns vonulata is. 

A tárgyhoz azonban az esik közel, ha a politikai közösséget nem így, hanem az emberek 

összességeként értjük meg. A polisz nem lehet sokkalta más, mint az azt alkotó emberek 

(össz)minősége. Ezért is lehetséges és értelmes az, amivel Szókratész vádolja meg egy helyen 

Periklészt (akár megállja a helyét ez a vád, akár nem), hogy semmi jóra sem tanította a népet, 

és nem tette jobbá őket politikai tevékenységével. A polisz nem lehet jobbá magától, hanem 

csak a polgárai által, és így a polisz minősége nem változhat máshogy, mint az által, amit az 

emberek megtanulnak és amit nekik megtanítanak. A tanítás, ami az emberekre irányul, a 

prométheuszi világ talán legfőbb felfedezése: a tudás átadása az emberek közötti 

kommunikáció különösen intenzív válfaja; a politikai közösség minőségváltozásának egyetlen 

olyan formája, ami megfelel annak a várakozásnak, hogy olyan intenzív ugrást tegyen 

lehetővé, ami a politikai-emberi várakozások idejében még belátható.129 

A polisz a poliszt alkotó emberek tartós összegyűlése, társulása. Arendt a nem-alkalmi 

jelleget hangsúlyozza, hiszen sokféle ember gyűlhet össze pusztán csak egy csatára (mint 

Trója), noha meglehet, hogy ez a bizonytalan tábori összegyűlés az egyetlen „közös 

vállalkozás” e sokféle, ám ugyanilyen bizonytalanul összetartozó ember számára (Arendt 

2002: 117., 123.; ill. vö. Thuküdidész I.3.) A polisz tehát több, mint egy alkalmi hely alkalmi 

beszédmódja, az egyetlen telosz (a győzelem) beteljesítéséről szóló diskurzus. A poliszt 

mindenekelőtt az teszi azzá, ami, hogy képes megőrizni az alkotóelemei komplexitását, 

miközben képes egyetlen keretbe integrálni a funkciók, képességek és igények sokaságát, és 

ezért a társulás mindent megalapozó telosza csak azért lehet a társulás létezése maga, hogy 

képes legyen e feladat biztosítására, a sokaság integrálására. 

A poliszfogalom egyik problémája tehát az, hogy az hasonlíthat egy premodern kohézív 

polgári társulásra, de a problémák közé tartozik az is, hogy a polisz- vagy inkább politeia-

koncepció az idők során elveszítette életszerűségét, vagyis elveszett belőle az a mozgás, ami 

korábban még (mint politikai) benne volt. E problémának a másik oldala az, hogy miközben 

elveszett belőle az iménti, a sokféleség közösségére irányuló jelentéstartalom, a politikai 

modern fogalma valójában csak a konfliktust és a mozgást lett volna képes visszahozni bele. 

                                                 
129 A polisz, politeia és a politész kapcsolatára, Meier 1999, Szókratész vádja Periklésszel szemben, Platón: 
Gorgiasz 516a skk. A tanítás vagy nevelés (paideia) a szofista korszak kulcsproblémája, Szókratész számára 
azonban a tudás jellemzője az, hogy tanítható, és azért tanítható, mert megfogalmazható. Később a retorika 
kapcsán előkerül majd a tudás kérdése is; a szaktudás és a politikai tudás közötti kapcsolat szintén a korszak 
egyik alapvető kérdése (ezekhez lásd: a tekhné-problémához pl. Arisztotelész, Rétorika 1355b, Spivey 1996, 
Yunis 2007: 77.). A szaktudás általában vett, kortárs filozófiai kérdéséhez, beleértve ebbe a rejtett, gyakorlati 
tudást is, lásd Winch 2010. Általában a tudás kérdéséhez ókortörténeti szempontból, Ober 2008a. 
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E problémákkal szemben azonban a polisz fogalma egy másik lehetőséget is jelent: azt 

nyújtja, hogy a politika emberi jellege újra visszakerüljön az értelemrétegeibe. A politikai 

közösség egyenlő az emberek összességével, ezért ami politikai, az ennyiben a legteljesebb 

mértékben emberi is. 

Vizsgálódásaim a poliszt alkotó emberekre, specifikusabban a polgáraira irányulnak, 

politikai értelemben. Így a polisz emberi meghatározottságára, s ennek az emberinek a 

jelentőségére, továbbá a politikai gyakorlat szempontjából oly fontos jelenlét eszmei alapjaira. 

Thuküdidész szövegében Nikiasz ezt mondja: „Mert nem a falak és az üres hajók, hanem 

a férfiak alkotják az államot.” (Thuküdidész VII.77.). Abban a megfogalmazásban, hogy az 

emberek alkotják a poliszt, az „alkotás” szó mindkét jelentéstartalmát teljes joggal 

felhasználhatjuk: az emberek a részei, alkotóelemei a polisznak, és az emberek hozzák létre, 

teremtik a poliszt. Az emberek alkotóelemek és alkotók: passzívak és aktívak. A politikai 

gondolkodásban ez az emberi hangsúly jelen van akkor, amikor az ógörög poliszlakók más 

poliszokról beszélnek; nem államokat neveznek meg, hanem az ottlakók közösségéről 

szólnak. Nem azt mondják, hogy Spárta megtámadta Athént, hanem azt, hogy a spártaiak 

(lakedaimóniaiak) megtámadták az athéniakat. Amikor Athént evakuálják az i. e. 5. század 

háborúi során, ezt azért tehetik meg, mert a polisz az emberekkel egyenlő. Ahol az athéniak 

vannak, ott lesz Athén, ott lesz a polisz, a város, a politikai közösség. A polisz az emberekből 

áll, és az emberek világfelfogásából fakad. A polisz nemcsak anyagi létező, hanem eszme 

is.130 Arendt írja: 

 

„A polisz helyesen meghatározva nem valamilyen fizikai elhelyezkedéssel bíró városállam; az emberek 

olyan szerveződése, amely az együtt-cselekvésből és az egymással való beszédből emelkedik ki, és 

valódi helye az eme célból együtt élő emberek között fekszik, függetlenül attól, hogy tulajdonképpen 

hol is vannak. »Akárhová menj is, te leszel a polisz«: e szavak (…) azt a meggyőződést fejezik ki, hogy 

a cselekvés és a beszéd olyan teret hoz létre, melyben a résztvevők majdnem minden helyen és időben 

képesek megtalálni a maguk helyét. E tér a megjelenés tere a szó legtágabb értelmében véve, más szóval 

ez a tér az, amelyben én mások számára megjelenek, ahogyan mások is megjelennek nekem, és ez a tér 

az, amelyben az emberek nem puszta élőlényekként vagy mozdulatlan dolgokként tűnnek fel, hanem 

jelenlétüket egyértelművé teszik.” (Arendt 1998: 198–199.) 

                                                 
130 Megjegyezhető, hogy eszmetörténeti szempontból ez nem jelenti azt, hogy a térnek, például a várfalaknak ne 
lett volna szerepe a polisz értelmezésében; pusztán arról van szó, hogy ezen az értelmen túl megjelent és 
rendkívül erőssé vált az emberi elem is. A lakozásnak, vagyis szó szerint értve a városban ingatlanbirtokkal 
rendelkezésnek alapvető jelentősége volt a polgárjog kérdésében (Rhodes 2009), a várfalak pedig a 
poliszidentitás részeinek számítanak (vö. Hansen 2004, ahogyan pl. jóval később a középkori holland 
kereskedővárosokban is, lásd Tilmans 2011). De a polisz transzcendálására éppígy találni érveket (Taylor 2010), 
és van, aki Arendtet is közel platonikus gondolkodónak tartja az athéni politikaképe alapján (Cartledge 2009: 
15.). 
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Ha az emberek már nem akarnának tovább athéniak lenni, sem pedig poliszt alkotni, akkor 

lemondanának erről a törekvésről, és – Prótagorasz szavával élve – szétszóródnának. A polisz 

azonban az emberek által osztott hagyományokban, törekvésekben és vágyakban van. A 

polisz közösségfogalma azt jelenti, hogy a polisz újraalapítható, és hogy a fizikai pusztulással 

önmagában soha nem veszik el. Periklész mondja: „Végül is nem a hajlékok vagy a föld, 

hanem az emberek elvesztését kell sajnálnunk, mert nem az ember van ezekért, hanem ezek 

az emberért.” (Thuküdidész I.143.) 

Mindennek fontos következményei vannak a politikai gyakorlatra nézve, sőt a politika 

megértését illetően is. Ebben a történetileg létezett közvetlen demokráciában a polgárok 

politikai tevékenysége hozta létre magát a politikai közösséget: joguk és lehetőségük is volt 

arra, hogy megvalósítsák a közvetlen demokráciát. Eszmetörténeti szempontból két főelvet 

érdemes kiemelni, az iszonomiát és az iszégoriát. Az iszonomia elve azt biztosítja, hogy a 

polgárok egyenlően részesülhessenek a közösségegészből, hogy annak aktív alkotóelemei 

lehessenek. Egyenlő részesedést jelent a polisz jelentette jogok egészéből egy adott kör 

számára egyenlően, ami a démosz egészét jelenti, lényegében ezért is beszélhetünk 

specifikusan demokráciáról (mint amely össze van kötve a polisszal, amely e jogot 

disztributálja). Részvételt és ezzel jelenlétet jelent a polisz konstituálásában, ideértve a 

döntéshez, de a politikai uralomban való jogot is. De az iszonomia elve nem sokat ér az 

iszégoria elve nélkül, ami az ügyekhez való hozzászólás jogát garantálja. Ez viszont nem 

egyszerű szólásszabadság, mert az iszonomiával, mely a politikai közösségegészben való 

jelenlét lehetősége, a vitákhoz való hozzászóláson kívül az ügyek kezdeményezésének a jogát 

is magában foglalja. E két elv eredménye, hogy az egész politikai folyamat a démosz kezébe 

kerül. 

Annak érdekében, hogy megmutassam, milyen jelentős az emberi komponens a 

klasszikus demokrata gyakorlatban, a modern demokratikus részvétel eszméjével vetem 

össze. Mivel mindkét demokráciakoncepció végső referenciája a démosz vagy az emberek, 

így ez egyáltalán nem önkényes.  

Modern fogalmakkal élve a közvetlen demokrácia közvetlenség- vagy inkább participatív 

komponensének az állampolgárság (állampolgári, politikai jogok) koncepcióján keresztül 

lehet további értelmet adni. Az állampolgárságnak (citizenship) többféle koncepciója alakult 

ki, de közös pontot képez az, hogy az állampolgárság az állam és a tagjai viszonyát rendezi, 

ami átfogja a viszony feltételrendszerének, a viszony intézményesedésének és az ezekből 

létrejövő gyakorlatnak a kérdését. Az állampolgárság kérdése a jogi szabályozás kereteivel, az 
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állampolgárságból fakadó jogokkal, illetve kötelezettségekkel foglalkozik, és van egy aktív 

tartalma is, ami a részvétellel és a képviselettel kapcsolatos.131 Számunkra most ez utóbbi a 

fontos, tehát az, hogy a polgároknak joguk van politikailag aktívaknak lenni. Az emberek, ha 

politikai jogokkal rendelkeznek, képviselőket választhatnak, és őket magukat is képviselővé 

lehet választani. A részvételi jogot illetően az egyetemes jogosultság és a tényleges lehetőség 

kettéválik, ami a választói jogot aszimmetrikussá teszi, hiszen a választás aktusához kötődő 

jogok elviekben és gyakorlatilag is szinte teljességgel érvényesíthetőek, ám a képviselés 

aktusához kötődő jog elvben teljesen, a gyakorlatban elenyészően érvényesül. Minden 

embernek joga van képviselőt választani és joga van arra is, hogy képviselővé válasszák, de 

csak nagyon kevés embernek van valóságos lehetősége arra, hogy képviseljen. Nem a jog, 

hanem a politikai cselekvés fogalmához fordulva, mert ez itt pontosabb, a politikai cselekvés 

jórészt csak a választási cselekményekre vonatkozik, de nem a képviseletiekre, vagyis a 

hatalomgyakorlás időben folyamatosabb formájára, ami az erőforrások összegyűjtését, 

elosztását, tehát az erőforrások feletti rendelkezést is magában foglalja. Mindez azonban a 

képviseleti eszme lényegi tartalma. 

A képviseleti eszme azonban a modernitás nagy vívmánya, ami lehetővé tette a 

demokrácia újrafogalmazását a már létező modern állam keretei között (lásd pl. Hansen 

2008a, Brunner et al. 1999, vö. még Ankersmit 2002). A képviselet eszméje pontosan azon 

alapszik, hogy a választók és a képviselők, a polgárok és a döntések tényleges meghozói két 

külön, intézményesen elválasztott pozíciót (helyet) és csoportot alkotnak. Az ókori 

demokráciában – egy hatásos érvelés szerint – létezett különbség aktív és passzív polgár, vagy 

más szavakkal politikus és közember között, noha ez mégsem a képviselő (vagy kormányzók, 

uralmon lévők) és a választók különválasztása volt. Sokkalta inkább azt biztosította, hogy az 

emberek szabadok legyenek annak eldöntésében, mennyire intenzíven kívánnak jelen lenni a 

polisz közös életében, és ez a szétválasztás egyben lehetővé tette azt is, hogy a döntések 

előkészítése professzionális szintű legyen. A rotáció volt a biztosítéka annak, hogy sem egy 

elit, sem egy ember ne sajátítsa ki a kormányzást magának. A kortárs demokráciákban az 

aktív és a passzív tengely, valamint a kormányzók és a kormányzottak viszonya sajátosan 

alakul, mivel a részvételi-aktivitási tengely pólusain a kormányzók (illetve a professzionális 

politikusok) az aktív, a kormányzottak pedig a passzív mezőbe kerülnek. Sőt, egyes 

vélemények szerint a kortárs demokrácia kormányzó elitjeinek éppen ez a célja.132 Az ókori 

athéni („radikális”) demokráciában azonban az aktív és a passzív polgárok közötti különbség 

                                                 
131 Wiesner 2008 alapján, aki T. H. Marshall összefoglaló munkáját értelmezi. 
132 Sheldon S. Wolin polémiája. 
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és a döntéshozók valamint a többség közötti különbség nem fedődött egymásra, sőt, a 

demokrácia elvei és olyan gyakorlatai, mint a sorsolás, éppen ezeknek a különbségeknek az 

elmosását célozták és segítették elő. A két rendszer alapelveiben is más volt.133 

Igazság szerint a modern demokráciák egyáltalán nem akarták követni a klasszikusat 

abban, hogy minden döntést a démosz egészére bízzanak. Sőt, a modern politikai 

gondolkodásban és az intézményfejlődésben inkább autonómiát igyekeztek biztosítani a 

döntéshozók számára, némiképp leválasztani őket a választókról, hogy a választói akarat ne 

kötelező utasításként legyen értelmezendő. Ennek ellensúlyát azonban a képviselők 

leválthatósága, a parlamentek, elnökök, illetve a hozzájuk kapcsolódó hatalmi ágak 

mandátumának kötelező időkorlátja – a választások periodicitása – képezte, és ez korlátokat 

állított annak is, hogy a választók és a képviselők közötti szétválás totálissá váljon, valamint 

hogy a képviselők azt érthessenek bele a mandátumukba, amit csak akarnak.134 

Miközben az uralmon lévők és a polgárok köre a részvétel reális lehetőségét illetően 

szétválik, méghozzá intézményesítetten (a modernitás fő politikai elveivel összhangban), 

addig a közvetlen demokráciában ezt a rést összehúzni igyekeznek. Ezeknek a gyakorlatoknak 

és elveknek viszont napjainkban is lehet jelentősége, hiszen annak ellenére, hogy a részvételi 

mozzanat csak kiegészítő jellegű lehet a kortárs demokráciákban, e gyakorlatok elméleti 

kutatására és alkalmazására ma is van igény. Ez azt sugallja, hogy a demokrácia kortárs 

fogalmában jelen lévő dinamikus, jövőre irányuló komponens, a demokratizáció iránya 

lényegében a démosz és az emberi eme klasszikus elképzelésével kifejezetten összeköthető. 

Eszmetörténeti értelemben érdemes megnézni a polgár athéni fogalmát. Ez lényegét 

tekintve olyan embert ír le, aki részt vesz a vezetésben: szabad döntése alapján ott lehet a 

gyűlésen, továbbá jelen lehet a sorsolt intézményekben, ahol a számszerű korlátozás miatt az 

egyenlő részvétel jogát az egyenlő lehetőséggel vagy eséllyel cserélték fel, továbbá választott 

tisztségviselő is lehet. Noha a konkrét részvételt illetően nem mindenki vesz részt egyidejűleg 

a politikai intézményrendszer működtetésében, statisztikai értelemben ez a rendszer mégis 

reprezentatív. Arisztotelész megkülönböztette ugyan egymástól a vezetőket és a vezetetteket a 

démosz egységes fogalma ellenére is, de fenn kellett tartania azt, hogy ugyanazon emberben a 

politikai tevékenységforma két aspektusa mégis képes egyesülni – a különbség csak időbeli. 

A Politika egyik megfogalmazása szerint a polgár az, akinek „nemcsak megvan a képessége 

                                                 
133 Vö. azonban Hansen érvelésével, 2008b. Más oldalról azonban lehet azt is hangsúlyozni, hogy az athéni 
politikai vezetők vagy aktív politikusok (jórészt vagyonosabbak vagy jó származásúak) soha nem tudtak 
egyetlen egységes, zárt tömbbé formálódni. Ebből a szempontból a politika mindig nyitott maradt, és ezt az 
intézményi gyakorlatok is támogatták. 
134 Az életforma-szabadság vagy életforma-alapú politika kapcsán ezt emeli ki Palonen 2008. 
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rá, hanem akarja is, hogy kormányozzák és hogy kormányozzon.” (Politika 1284a, módosítás 

Rackham alapján, HSz.) E megfogalmazás a poliszkormányzás mindkét aspektusát átfogja, és 

egyetlen emberben (a tulajdonképpeni polgárban) integrálja. Polgár az, akinek megvan a 

lehetősége arra, hogy vezessen és engedelmeskedjen, és e szerepe időben váltakozik. Polgár 

az, aki mindezt akarja is, azaz aktív részese kíván lenni a kormányzásnak és a kormányzott-

mivoltnak, és miközben vitatkozik, dönt, beavatkozik és ezzel módosít is, azonközben a 

közösség döntéseit is elfogadja. 

Az intézményrendszer változatos módon biztosította ezt a lehetőséget, közvetlen 

részvétellel, sorsolásos eséllyel, részben pedig választással is. Noha vonzó lehet egy 

retrospektív olvasatban fellelni az ókori demokráciában a modern képviselet nyomait, a 

főelvet mégsem ez jelenti. Az athéni demokrácia sajátos karakterét talán a sorsolás 

gyakorlatán keresztül lehet a legjobban bemutatni. Ha manapság a képviselőket sorsolással 

választanák, akkor az könnyen hazardírozásnak minősülne, ha nem egyenesen őrültségnek.135 

De ez teljesen normális gyakorlat volt az ókori görögök között bizonyos (nemcsak politikai) 

tisztségeket illetően, sőt kifejezetten igazságosnak tartották. A miértre a válasz egy egyszerű 

elvben rejlik: az emberek egymás közötti egyenlőségében. Rendkívül fontos, hogy ez 

nemcsak jogokra, hanem képességekre irányuló egyenlőség is. Ha mindenki egyenlő, akkor 

bárki alkalmas politikusnak vagy döntéshozónak. Prótagorasz világosan megfogalmazza ezt, 

amikor azt mondja, hogy a közösség ügyeit illetően mindenki képes a helyes ítéletalkotásra. A 

közösség ügyeinek ez a természete, mert a közösség ügyei emberi ügyek, és a döntések is 

ebbe a világba lépnek majd vissza. Ha az ügy mindenkit érint, akkor bárkit érinthet, a minden-

egyest, és ha mindenki nem lehet jelen az ítéletalkotásnál, akkor az a legigazságosabb, ha 

mindenki egyenlő eséllyel indul. A legjobb azonban az a helyzet, amikor mindenki jelen 

lehet, sőt, ha nem csak lehet, hanem van is. 

A sorsolás elvét azonban az ókori kritikusok két irányból is vitatták. A valószínűleg 

általánosabb és antidemokrata (szókratészi) kritika úgy hangzott, hogy az emberek valójában 

nem értenek a politikához; a másik mérsékelt demokrata kritika (a Disszoi logoiban) pedig 

úgy, hogy értenek talán hozzá, de nem mindenki demokrata érzelmű (Disszoi logoi 7., lásd 

még pl. Levi 1940a). Ha pedig nem az, akkor a sorsolás végzetes következményekkel járhat, 

amennyiben a polisz legfontosabb vezetőit is így választják meg. A sorsolás azonban minden 

veszélyessége ellenére is azt testesítette meg, hogy politikailag és ítélőképességét illetően 

minden polgár egyenlő. 

                                                 
135 Hansen rámutat, hogy néhány kortárs demokráciákban is létezik olyan intézmény, ami sorsoláson alapszik: az 
esküdtbíráskodás (Hansen 2008a). 
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Az egyenlőség, de legalábbis az egyenlő esély iránti ragaszkodás mögött azonban 

feltárható egy figyelemre méltó politikai érzelem is: a félelem a zsarnokságtól. E félelem 

viszont a demokratikus viszonyok fenntartására szólít fel, azt erősíti meg, ahogyan arra is 

rámutat, hogy a demokrácia ellenkoncepció is, és mint ilyen, politikai; erejét pedig éppen e 

politikaiságból nyeri. Az ókori athéni agorán ott magasodott (egészen az i. e. 6. század 

végétől) a Zsarnokölők szobra, emléket állítva annak a két mitizált hősnek, akik merényletet 

kíséreltek meg az egyik korábbi zsarnok ellen. A szobor arra emlékeztette a polgárokat, hogy 

így jár az, aki megszegi a demokrácia játékszabályait és a démosz fölé kíván emelkedni 

(Spivey 1996: 113–116., Spivey–Squire 2005: 172–174.). A híres osztrakizmosz pedig célját 

tekintve azoknak az embereknek a választójogtól való megfosztását jelentette, akik terhessé 

váltak a polisz számára, egyszerűen szólva azokkal szemben gyakorolták, akik túl erőssé 

váltak (Németh 1999, Forsdyke 2005). Ez felfogható politikai visszahívásnak egy olyan 

politikai kontextusban, ahol a polisz „fejévé” lehet válni, de nem formális választás, hanem a 

politikai spontán mozgása segítségével.136 

A zsarnoksággal szembeni legjobb eszköz viszont a sokaság léte. Az, hogy a démosz 

kezében valóságos hatalom van, kezdeményezési és cselekvési lehetőség. Ha a hatalom a 

démosz kezébe van letéve, és a démosz ezzel a lehetőséggel él is, akkor haszontalan az az 

ember, aki csak magának él, és egyben ostoba is (vö. Periklész beszéde, Thuküdidész II.40.). 

A demokrácia ellenfogalom vagy ellenkoncepció, és ez súlyt ad az említett egyenlőség-

felfogásnak is.  

A mi modern demokráciánk oldaláról azonban az egyenlőségeszménynek lehet még egy 

további sajátos értelmet is adni. A képviselet elve intézményesíti a képviselő és a képviselt 

szétválasztását, ami szociológiai értelemben szociális bezáródáshoz, elitizmushoz vezet. A 

helyzet az, hogy közel sem lehet bárki képviselő, ráadásul a képviselők hajlanak arra, hogy 

stabilizálják tulajdon pozíciójukat, ami sajátos hajtóerőt kölcsönöz annak, hogy olyan 

döntéseket hozzanak, ami éppen a demokratikus nyitottság elve ellen hat. Más szavakkal 

szólva, a képviselők egyszerűen ellenérdekeltek abban, hogy a demokratikus intézmények 

társadalmi értelemben nyitottak legyenek (Borchert 2008). Az antik demokrácia főelvvé tette 

a közvetlenséget (részvételt) és ragaszkodott a demokrácia egalitárius tartalmához, és ezzel 

lényegében éppen ellenkező elvet működtetett. Ha az elit és a tömeg viszonyában rejlő 

feszültséget nem is lehetett felszámolni, a kettőt kölcsönös kommunikációra kényszerítette, és 

                                                 
136 A démosz „feje” kifejezésre: Az athéni állam, 2.3., 28.1. Szolón, Xanthipposz, Periklész stb.; Rackham 
megjegyzi, hogy ez idővel egy kvázi formális hivatalos titulussá válhatott (The Athenian Constitution, 1935: 14. 
o. „b” lj.), bár ez inkább arra mutat rá, hogy a politikai vezetésnek nincsen formális-intézményi középpontja. 
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az elitet a démosz egalitárius érzelmeinek és igényeinek vetette alá (lásd Ober 1989). 

Ezek az elvek és érzelmek tehát védték is az emberek jelenlétén alapuló demokráciát, és 

korlátot szabtak az egyeduralom, illetve legalább célként, az elitizmus kialakulásának.  

 

3. Az ember zóon politikon 

Míg az előzőek a polgárra, a következők a polgárösszesség politikai fogalmára, a démoszra 

irányuló eszmetörténeti vizsgálódások. Különösen fontos az, hogy a démosz nem depolitizált 

koncepciót takar. Ugyanakkor annak, hogy a démosz eleve politikai természetű, van egy 

különösen jelentős következménye a politikai tapasztalatban; az, hogy a politikai részvétel 

élmény, méghozzá pozitív, személyes életélmény is, és így a demokratikus gyakorlat 

fenntartásának érzelmi ösztönzője.  

A klasszikus athéni demokrácia mai fogalmaink szerint közvetlen demokrácia, szemben a 

modern képviseleti demokráciákkal. A két modell közötti különbség leírására több variáció is 

a rendelkezésre áll, a válaszok pedig érzékelhetően mélyen érintik a modern politika- és 

államfelfogást. Az egyik elterjedt megközelítés szerint az ókori demokrácia lényege a 

részvétel (participation). Sheldon Wolin kritikája szerint a modern demokráciák is 

megengedik ugyan a részvételt az emberek számára, de ezt csak úgy teszik lehetővé a 

számukra, hogy depolitizálják őket. A modern demokrácia ezért inkább „választási 

demokrácia” (electoral democracy), ahol az állam védelme nagyobb jelentőséget élvez, mint 

az emberek tényleges uralma saját maguk felett. A modern demokrácia lényegében nem a 

démoszról, hanem az államról szól: a rendről, ami nélkül a modernitás el sem tudja képzelni a 

politikát; az államról, melynek a demokratizálásába még bele sem kezdtek (Wolin 1993). A 

valódi részvételi demokrácia a klasszikus, ami nem depolitizálja az embereket, hanem éppen 

ellenkezőleg, és ezzel a politika alapjaiként fogadja el őket. Egy másik, weberiánus 

kiindulópont alapján elvileg felvethető az a kérdés, hogy nem helyesebb-e e „plebiszcitárius 

politikának / demokráciának” (plebiscitary politics) tartani az athéni demokráciát. A 

plebiszcitárius egyértelmű utalás a démosz politikai jelentőségére, konkrétan pedig azt jelenti, 

hogy noha az uralom alapja a nép, de feltétlenül szüksége van egy karizmatikus vezérre is. 

Történeti szempontból, bármilyen vonzó is ez a periklészi, különösen pedig az őt követő 

„demagóg” politika leírására, úgy néz ki, hogy mégsem helytálló. Éppen a demokratikus 

átmeneteket megelőző állapotokra jelenthet jó leírást, és a türannisszal küszködő archaikus 

poliszközöségeknek megfelelő fogalma: ennek a „népnek” valóban szüksége van egy 

vezetőre, hogy szándékai megvalósulhassanak (vö. Hammer 2005). A plebiszcitárius 

demokrácia nem a klasszikus, hanem a modern, sőt posztmodern demokráciák leírására lehet 
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jó modell (lásd Körösényi 2005). 

A klasszikus demokráciát illetően a részvétel fogalma azonban megvilágító, mert azt 

húzza alá, hogy a politizálás alapja az, hogy az emberek részt vesznek a hatalom 

gyakorlásában, méghozzá lehetőségszinten mindnyájan. A részvétel fogalmával azt is leírjuk, 

hogy a démosz nem pusztán csak a politizálás hivatkozási alapja, hanem maga az, aki 

politizál. Ráadásul a démosz eme fogalma mindig alakul is, ahogyan a modern nyugati 

történelemben is folyamatosan formálódtak az univerzális alany fogalmai, s mindig a konkrét 

politikai és társadalmi szituációkban nyerték el a tartalmukat. Ha a depolitizálás fogalmával 

meg lehet ragadni azt, hogy valami kivonódik a politikai birodalmából, akkor az ezzel 

ellentétes mozgást repolitizálásnak nevezhetjük. A démosz repolitilizálódása azt jelenti, hogy 

a démosz a politika alapjává válik, ám ez azzal a következménnyel is jár, hogy maga is 

politikai lesz. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az eme fogalommal átfogott emberek 

cselekszenek, hanem azt is, hogy érzelmileg is jelen vannak ebben a világban. A politikai 

jelenlét rendkívül intenzív jelenlét, amit különféle módon és intenzitással lehet 

megvalósítani.137 

Periklész azt mondja Athénról, hogy ott valóban az a politikai berendezkedés helyes 

elnevezése, hogy démokratia, mert hogy a hatalom a sokak, a démosz kezébe van letéve. A 

mondathoz kívánkozik a kiegészítés: szemben azokkal a hatalmi formákkal, ahol viszont az 

uralom a kevesek kezébe van letéve. A démosz fogalma a politikai közösség egészét felöleli. 

A demokraták nem gondolták azt, hogy a szegényeknek vagy a középosztálynak külön sajátos 

érdeke volna, és a gazdagok és nemes születésűek megsemmisítésére törekednének (mint 

Pszeudo-Xenophón, Platón vagy Arisztotelész állította). A démosz azt jelentette a számukra, 

hogy „mindenki”: mindenki, aki polgár, méghozzá egyenlő mértékben osztozva a jogokon: 

„én azonban először is azt állítom, hogy a nép [démosz] szó az egész közösséget jelenti, az 

oligarchia pedig csak egy részét.” (Thuküdidész VI.39.) A démosz teljességet jelent, még 

abban az esetben is, ha – mint a démosz összegyűlésének központi színhelyén – csak 

részlegesen mutatkozik meg.138 

A demokrácia olyan uralmi forma, melynek alapja a testi valójában és absztrakt 

egyetemességében egyaránt megformálódó politikai közösség. A démosz eleve átfogja a 

különbségeket, és csak magán belül hagyja érvényesülni. E polgárokat az köti össze, hogy 

                                                 
137 Hansen például azt mondja, hogy a görögök különválasztották a kvázi-professzionális politikusi szerepet az 
inkább szemlélődő, ítéletalkotó szerepkörtől. Utóbbi az átlagpolgár részvételi intenzitása, ami sokkal 
általánosabb volt, mint a „politikusi”, mely fogalom nem létezik, tulajdonképpeni körülírása Hansen szerint a 
rhétoresz kai sztratégoi, a „szónokok és hadvezérek” formulában található meg (Hansen 2008a). 
138 A klasszikus démoszfelfogáshoz s az itt idézettekhez, Ober 1998: 17., Ober 2007: 94. 
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egyenlőek egymás között. Erre mutat rá Arisztotelész kritikája is: az athéniak úgy hiszik, 

hogy mivel egy paraméterben egyenlőek, úgy az összes többiben is azok. Az athéniak 

politikai egyenlőségébe beletartozott a döntés-előterjesztés, a vita, a döntés és a vezetők 

elszámoltatása, noha az intézményi gyakorlatok egyrészt bonyolult eljárási mintákat 

alkalmaztak, másrészt – számunkra már alig detektálható módon – változtak is.139 Azonban a 

kortársak között általánosan elterjedt felfogás szerint a gyűlés (ekklészia) volt az, ami a 

leginkább megtestesítette a demokráciát. A démosz fogalmát gyakran használták felváltva az 

gyűléssel, és mindenekelőtt ezzel párosították, nem pedig a szintén polgárok alkotta 

bírósággal vagy a gyűlés napirendjéért felelős tanáccsal; az előzőben bárki megjelenhetett, az 

utóbbiakba sorsolták a tagokat.140 A helyettesíthetőség magyarázata valószínűleg abban rejlik, 

hogy a gyűlés tette lehetővé minden ember korlátozás nélküli, fizikai értelemben valóságos és 

egyben egyenlő részvételét. Ezt egy ellentmondással lehet alátámasztani. Tudható, hogy a 

gyűlés helyén (a Pnüxön) összesen körülbelül hatezer embernek volt hely, miközben a 

polgárok száma az i. e. 4. században húsz–harmincezerre, az i. e. 5. századi csúcsponton talán 

ennek a duplájára volt tehető. Ennek ellenére mégis úgy tekintettek az itt meghozott 

döntésekre, hogy azt a démosz maga alkotta meg, nem pedig a démosz egy része (Hansen 

2010b: 512. és másutt). A politikai képzeletben a démosz volt jelen a gyűlésen, mert mindenki 

ott lehetett volna. Más szavakkal szólva, az athéni közvetlen demokrácia azon az 

előfeltevésen alapszik, hogy a démosz a politikai társulás alapja, és mint ilyen, létezik és 

teljes. Ráadásul a polisz ott van, ahol az emberek vannak, a polisz fókuszpontja pedig az, ahol 

a démosz megjelenhet és összegyűlhet. 

Viszonylag későn bukkant fel a demokrácia fogalma e politikai berendezkedés 

jelöléseként, és valószínű, hogy egy, az ellenfelek által használt negatív konnotációjú fogalom 

újraírása. Josiah Ober azt mondja a démosz (nép) és kratosz (hatalom) ötvözetét jelentő 

démokratia fogalom kapcsán, hogy az itt szereplő hatalom-fogalom erőt és képességet jelent. 

A demokrácia arról beszél, hogy a démosz birtokában van az uralom képességének, 

méghozzá maximálisan.141 A demokrácia „a hatalommal felruházott démosz,” vagyis „a 

                                                 
139 Az athéni politikai berendezkedés i. e. 4. századi leírása, Arisztotelész: Az athéni állam, a politikai 
rendszerről Hansen munkái. A kivételes működésre, Szókratész prütaniszi tevékenységének kérdőjelei kapcsán, 
s arra, hogy a polisz politikai szerveződésének alapszintjeit illetően csak találgatni lehet az intézményes 
gyakorlatot: Mavrogordatos 2011. 
140 Lásd Hansen 2010b. Hansen tanulmánya a példa arra, hogy a szakirodalomban nincsen konszenzus az i. e. 4. 
századi ekklészia, a dikaszterion és a nomothetészi panel szerepét illetően. Olvasatomban a vita azt erősíti meg, 
hogy a démosz a főfogalom, és azt leginkább a gyűlés testesíti meg, mert képes szavatolni minden polgár 
részvételét az ügyek megvitatásában és a döntésben. 
141 A démoszfogalom jelentőssé válásához, riválisaival szemben, vö. Ober 2008b; illetve Raaflaub 2007b: 139. 
Ahhoz, hogy Hérodotosz miért állítja azt, hogy az iszonomia a legszebb szó s nem a démokratia (negatív 
kicsengése van, az újraírás még csak folyamatban), Cartledge 2007: 158. 
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démokratia képesség[et jelent] arra, hogy [a démosz] megtehessen dolgokat.” A démosz 

egyszerre absztrakt fogalom és megtestesült fizikai létező, és létezése azt jelenti, hogy 

cselekvésekkel a polisz megváltoztatható, a demokrácia pedig a démosznak ezt a 

teremtőképességét hangsúlyozza (lásd Ober 2007, 2008b). 

A demokrácia fogalma tehát mindenekelőtt arra a képességre utal, hogy a démosz képes 

arra, hogy változásokat hozzon létre a poliszban, abban a politikai kozmoszban, amelyben él, 

és amelyet alkot. Ez cselekvésre szóló jogosultság, melyben minden poliszpolgár egyenlő 

mértékben részesedik, és ami a politikai részvétel vagy a részvételhez való hozzáférés egyenlő 

esélyét jelenti. Ezért van értelme a sorsolásnak, és ezért korlátozott a nem-közvetlen elemek, 

vagyis a választott tisztségek száma is. A főelv nem a képviselet; a képviselet fogalma sem 

létezik (Pitkin 1967: 241.).142 A főelv az iszonomia és az iszégoria, vagyis a döntés oldaláról 

az egész politikai folyamat; a politizálás egész praxisa.  

A politikai gyakorlat részesévé válni egyetemes lehetőség minden poliszpolgár számára; 

a politész tehát az a polgár, aki részesül és részt is vesz, a hely pedig, ahol ez történik, a 

politészek közössége. A város és a polgára egybeesik, de ez még nem minden. A demokrácia 

kritikusaként ismert Pszeudo-Xenophón írja azt, hogy az athéniak politikai ügyeiket egész 

álló évben intézik, és mégsem jutnak a végére, majd felteszi a retorikai kérdést is: „Mert 

mondja csak meg valaki, mi az itt, amiben nem kell döntést hozni?” (Pszeudo-Xenophón 3.1., 

3.6.) Nem egyszerűen arról van szó, hogy a görögök mindenről döntést hoztak, hanem arról, 

hogy a görög mindenben szerettek döntést hozni; hogy valami egészen nehezen belátható 

mértékben lelték örömüket a politizálásban, írja Mogens Herman Hansen. Úgy fogalmazza 

meg mindezt, hogy az emberek a politikát önmagában értékesnek tartották, „és a részvételt a 

politikai intézményekben önmagában vett célnak, nem pusztán csak egy eszköznek más célok 

elérése érdekében.” (Hansen 2008a: 41.) Arisztoteliánus megfogalmazásban a politika telosza 

a politika maga. Az emberi élet célja az emberi élet közösségi teljességére irányul, részvételt 

jelent ebben az életben, értékei megalapozásában. Idézve Hansen gondolatmenetét: az emberi 

élet céljai teljesen, a legmélyebb szintig össze vannak kötve a polisszal, és az értékek 

                                                 
142 Bernard Manin (1997) viszont arra próbál rámutatni, hogy a képviseletnek fontos szerepe volt az athéni 
politikában, legalábbis a polgárháborúkat követő konszolidáció után. Azonban érdemes megnézni azt is, hogy 
milyen tisztségeket nem sorsoltak. Platón szövege arra utal, hogy a szakértelmet igénylő pozíciókra az embereket 
választották, és ez azt is jelenti, hogy az athéni demokráciában különbséget tettek szakértői tudást igénylő és 
nem igénylő politikai kérdések között (lásd Prótagorasz 319 skk.). Szakértelem kellett pl. a hadászathoz, a 
pénzügyekhez, a vízügyekhez, a védfalépítéshez, de a legtöbb – emberi életviszonyt érintő – ügyben nem 
szakértelemre volt szükség, hanem az általános hétköznapi józan észre (lásd pl. Hansen 2008a). Ugyanakkor lásd 
a sztratégoszi tisztség jelentőségét, valamint a politikusokra alkalmazott „szónokok és hadvezérek” kifejezést. A 
sztratégoszi hatalom paradigmája Periklész, de a formális hivatal helyett a természetes tekintély megléteként is 
értelmezhető (Rhodes 2007: 32.), ez egy másfajta tudásfajta paradigmája.  
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elosztása és megalapozása is közös teljesítmény (Hansen 2006: 115.). Ez a nyugati politikai 

filozófia történetében abban a híres arisztotelészi megfogalmazásban összegződött, hogy az 

ember zóon politikon, „politikai állat” (Politika 1253a). 

 



 

 

IX. fejezet 

AZ EMBER-KÖZÖTTI VILÁG 

 

1. Határ és összegyűlés 

Előbb a politika emberi tartalmáról esett szó, most a politika metaforikus térképének belsőbb 

régiója van soron: a körülhatárolt világ, amelyen belül az emberek tevékenykedése helyt kap, 

és ahol a politikait az ember-közötti viszonyok építik fel. Ez az arendti mintára megértett 

politikai világ, melyet az emberek egymással beszélése hoz létre, és emberek alkotta 

nyilvános, transzparens univerzumként rajzolódik ki. Olyan helyként, ahol az emberek helyt 

kaphatnak, és ahol megmutatkozhatnak; ahol jelenlétük és egymással való beszédük 

konstituálja a politika valóságát.  

Az emberek közötti világról beszélve már feltételezzük, hogy létezik az emberek 

valamiféle összegyűlése, és ez az összegyűlés térben történik, a tér pedig határoltságot jelent. 

Az ókori demokráciák azonban, akárcsak a modernek, nem mindenkinek adták meg az 

ügyekhez való hozzászólás jogát. Minden jog és lehetőség csak az emberek egy adott körén 

belül érvényesülhet, és ez egyértelművé teszi a határok politikai jelentőségét. A politikai 

közösség határai ezen kívül még a békén túl a háború, az igazságosságon túl a természet a 

maga féktelen tombolásában, de az otthonosság világán túl az idegenség, a politikai világon 

túl a széthullás, a civilizáción túl a barbárság is.143 

A térképzetek olyan mélyrétegekre utalnak, mint a végtelen és a határoltság, vagy a 

felosztás és rendszerezés, ezért fontos kiindulópontul szolgálnak annak feltárásához, hogy mit 

gondolnak egy adott kor és hely emberei az általában vett emberi létezésről.  Az ókoriak 

például nem kedvelték a végtelen fogalmát, ám tudták, hogy van valami odaát, s igyekeztek 

lezárni a határokat (Héraklész oszlopai, azaz a Gibraltár a világ – vagy az ismert világ – végét 

jelölték). A modernek pedig úgy gondolják, ismerik és elfogadják a végtelent, beleértve ebbe 

a mindenség hihetetlen léptékeit (olyan elképesztő távlatokat fognak át, mint a kvantumszint, 

és a még látható, nebulákon túli világba is messze átnyúlnak), miközben egy végesen zárt 
                                                 
143 Az otthonosság nem szükségszerűen egyenlő a békével vagy a boldogsággal. Az otthonosság azt jelenti, hogy 
ismerjük és belakjuk a teret, hogy képesek vagyunk eligazodni benne, és hogy ez az a tér, amelyet belakva a 
boldogság lehetséges tere is ki van jelölve. A politikai közösség természete az, hogy belakható. Az otthonosság 
és rendszerszerűséghez lásd Barthes 1997b: 64. (Tutti sistemati): „struktúrát akarok. (…) Kétségkívül nincsen 
egyetlen üdvözítő struktúra; de minden struktúra belakható, sőt talán ez a legjobb meghatározása. Nagyon jól 
ellakhatok valamiben, ami nem tesz boldoggá; siránkozhatok és kitarthatok egyszerre; visszautasíthatom az 
elszenvedett struktúra értelmét, és néhány hétköznapi részletében még örömöm is telhet. (…) [É]s a struktúrának 
ezen sallangjait (amelyek a struktúrát lakhatóvá teszik) perverz módon meg is kívánhatom: Oszlopos Szent 
Dániel nagyon jól elvolt az oszlopán: struktúrává tette (ami pedig nehéz dolog).” 
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térben élnek, a Földön egy államok között felosztott világban. 

A klasszikus poliszban, s egyben a filozófiai képzeletben a határ hol pontosabb, hol 

képlékenyebb dolog, de mindenesetre fontos; és mint olyan sok esetben, az emberi-közösségi 

létezés alapproblémáit szólaltatja meg. Egy ilyen filozófiai határt mutat meg Aiszkhülosz 

Prométheusz tragédiájában, ahol az istenek feje büntetésként elűzi Prométheuszt, és ahová 

űzi, az a határ maga, a semmi pereme, az emberi hang által nem érintett. Az idegenségnek 

pedig az ad formát, hogy a „föld határa” egyenlő a „szkűtha tájjal”, azaz a vándorló, 

városnélküli népek világának pusztaságával, s mindez az emberi világ szempontjából rajzolja 

ki a „föld határait” (Aiszkhülosz 1962, 1–2. sorok). Aiszkhülosz más helyütt a Prométheuszt 

meglátogató argoszi királyleány Ió jövendő sorsát idézi fel, akit Zeusz csábított el, s Héra 

pedig féltékenységből böglyökkel űzött a világ egyik végétől a másikig. Ió sorsa kapcsán 

mondja Prométheusz, hogy az emberi világ határait fogja bejárni: 

 

„Először is fordulva Napkelet felé 

elérsz a földre, melyet fel nem szántanak, 

találkozol kóbor szkűthákkal is, fonott  

kasokban laknak ők, jól gördülő kocsin. (…) 

Ne menj közel hozzájuk: szedd a lábadat.”  

(Aiszkhülosz 1962, 707. sortól) 

 

Az aiszkhüloszi megfogalmazás szerint a világ határán a megműveletlen világ húzódik. Az 

általa leírt kóborlás pedig hasonló ahhoz a prótagoraszi elképzeléshez, hogy a poliszalkotó-

képesség nélküli emberek szétszóratottan élnek. Prométheusz, aki éppenséggel a 

mesterségeket, s lényegében a civilizációs képességeket adományozta az embereknek, most 

tulajdon tevékenységének peremére szorul vissza. A polisz (a politikai társulás) civilizációs 

képességének jelentőségét húzza alá a szöveg akkor, amikor a hazából, a poliszból való 

elűzetést is az emberi és isteni jogszerűség vagy igazságosság megsértésének mutatja be. A 

végtelen kóborlás és az örök peremvidéken várakozás (Ió és Prométheusz sorsa) párhuzamos 

egymással, mert egy olyan elűzetésnek a formája, ami a poliszon túli világba helyezi ki az 

embert. És még ha ott is visszhangzik a szövegben a félelemmel vegyes kíváncsiság, ami a 

világ térbeli és intellektuális végére kérdez rá („Mily föld ez? A népe milyen?” – kérdezi Ió 

elérve a „föld határára”), a döntő mozzanat mégis a formaadó kereteken kívülre vettetés. 

Mindez a polisz rendezettségét rajzolja ki. A határon túl van a semmi, a puszta, 

műveletlen táj; kóborló idegenek, akik kiszámíthatatlanok, érthetetlenek, rendezetlen világban 

élnek (kóborolnak, nem pedig világot alkotnak); vagyis innen vannak a civilizációt nyújtó 
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városon, ahol pedig a politikai élet lehetséges. Egy helyütt Hérodotosz a hellének és a 

perzsák, illetve a hellének és a nomádok kulturális találkozásáról ír, és az összevetésből 

nyilvánvalóvá válik, hogy a hellének civilizációs értelemben közelebb állnak legfőbb 

ellenségükhöz, a perzsákhoz, mint a nomád szkűthákhoz. A hellének (hasonlóan a 

perzsákhoz) városlakók és földművelők, a szkűthák azonban nem. Amikor a perzsák 

szembekerülnek a nomádokkal, képtelenek arra, hogy legyőzzék őket, mert – miként 

Hérodotosz fogalmaz – legyőzhetetlenek azok, akik mindig magukkal viszik a városaikat. A 

város ráadásul minden birodalomépítés (és így hatalom) erőforrása: a város helyben marad és 

felhalmoz (Hérodotosz IV.46, VII.50.). Összességében pedig a város határain belül a 

belakottság, otthonosság, a rend van, vagy másként szólva, az értelmes emberi élet lehetősége. 

A polisznak ez a rendje maga a jó rend (eunomia), amit azért neveznek így, mert ez a 

legáltalánosabb értelemben vett keret. Mivel az eunomia mindig összekapcsolódik a polisszal, 

ezért tulajdonképpen az a tér, amelyen belül a külső világ káoszával, a szétszóródottsággal és 

a pusztulással szemben az emberi élet lehetséges. 

A határ a kulturális-politikai identitás szempontjából felmutatja, hogy mi van a határon 

belül.144 Kritikaként fogalmazható meg, hogy az ókori görögök gyakorta alkalmaztak ilyen 

konstrukciókat, és ezek a modernitás kizáró diszkurzív sémái előképének tekinthetőek.145 

Amennyiben volt hellén identitás, jórészt a barbár ellenfogalmával szemben határozódott 

meg. De e militáns hangulatú kizárás mellett vannak más konstrukciók is, amelyek a 

szétszóródás, a pusztulás, a káosz és az állati oldaláról mutatják meg a poliszról alkotott 

képzeteket. Ezek a képzetek tehát a poliszról (valójában a poliszról és az emberről) mondanak 

valamit, és Prótagorasz idézett mítosza is idesorolható. 

Prótagorasz szerint a politikai állapot elnyerése előtt az emberek szétszóródottan éltek, és 

erről óhatatlanul is eszünkbe juthat a nyugati kultúra egy másik nagy szétszóródás-mítosza, a 

bábeli. Itt az Isten az Egyet bontja fel, azt, ami azt a célt tűzi ki maga elé, hogy várost (és 

tornyot) épít magának, és ennek az Egynek az összezavarásával (a logosz egységének 

felbontásával) az Egy szétszóródik a földön.146 Prótagorasz mítoszában azonban az emberek 

először is szétszóródottan élnek, és aztán, isteni adományra, képesekké válnak a 

városalapításra és a városi életre. Az emberek egyetemesen politikai élet élésére alkalmas 
                                                 
144 Néhány megjegyzés illeszkedik ide. Eszmetörténeti szempontból jól dokumentált, hogy a polisz civilizációs 
határként működött a klasszikus gondolkodásban (vö. Kirk 1995), de nem csak ott. Pasolini az 1960-as években 
részben azzal a szándékkal vitte filmre Médeia történetét, hogy rámutasson arra, miképpen tűnik fel a nyugati 
képzeletben az idegenség, legyen az időbeli vagy éppen kortárs (Pasolini 1969); a modern tekintet számára ezek 
az idegen kultúrák „archaikusként” jelennek meg. 
145 Vö. Koselleck 2003c, a rómaiak ebből a szempontból (a maguk hódító birodalmi elképzeléseivel) jóval 
nyitottabbaknak számítanak, lásd ezt az összevetést, Spivey–Squire 2005: 204–205. 
146 Lásd Bábel bibliai mítoszát, Mózes I. könyve, 11.1–9. 
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lények lesznek, és ezt az isteni szándék garantálja. Alkalmassá válnak arra, hogy 

létrehozhassák politikai közösségeiket, s immár együtt maradhassanak anélkül, hogy tovább 

pusztítanák egymást. Az aiszkhüloszi peremre szorított prométheuszi képességek 

visszakerülnek a világba, és elkezdik építeni azt. 

Prótagorasz mítoszában jelen van az a gondolat, hogy a politikai közösség lényegét 

tekintve tökéletes ellentéte a káosznak, az emberek harcos összecsapásainak, és a kóborlásnak 

a puszta létfenntartás érdekében. Ezek tehát összességében a polisz, a politikai élet határát 

jelentik. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb határ a szétszóródottság: ennek az 

ellentéte az összegyűlés. Az emberek összegyűlnek, hogy tegyenek valamit, és ez az emberek 

hatalma a közösség konstitúciójára a közös cselekvésen keresztül. Az agora fogalma 

pontosan azt jelenti, hogy az összegyűlés helye, és a polisz éppen eme középpont körül épül 

ki (etimológiai szempontból lásd, Cartledge 2009: 15.) Az állandósult politikai közösséget 

okkal lehet politikai kozmosznak nevezni, valaminek, aminek a legfőbb jellemzője az 

elrendezettség vagy mintázottság (emberek, kapcsolatok, helyek, eszmék, rögzült gyakorlatok 

és szabályok), és az ebből fakadó ismerősség. A polisz továbbá szemben áll azzal a fajta 

emberi összegyűléssel, aminek a következménye a másik elpusztítása. Az Anonymus 

Iamblichi már idézett része is erre utal; hiába az a természetük az embereknek, hogy együtt, 

közösségben éljenek, a puszta összegyűlés olyan képességek híján, amelyek a politikai 

közösségi élethez szükségesek, rettegéshez és háborúhoz vezet. 

A határ egy olyan teret rajzol körül, ahol az élet lehetséges, és ez az élet mindenekelőtt a 

politikai élet lehetőségét jelenti. Az emberek nem szétszóródnak és kóborolnak, hanem 

összegyűlnek, és elkezdik a maguk ügyeit mint közös ügyeket intézni; megkapják a 

lehetőséget arra, hogy teremtsék ezt a világot. Akármi legyen is a határ túloldalán, a 

körülhatárolt tér a tartós összegyűlés és az otthonosság lehetőségét, azaz egy polisz 

létrehozásának és fenntartásának a lehetőségét nyújtja. 

 

2. Beszéd és közös világ 

A politika közös világ: azoknak az embereknek a számára létezik, akik értelemmel és 

nyelvvel rendelkeznek. Az emberek olyan lények, akik maguk teremtik meg a világukat 

akkor, amikor értelemmel bírva beszélnek. Miközben ezzel megmutatják ismereteiket e 

világról és benne magukat is, egyben módosítják is azt: önmagában már puszta létünk is 

módosítás kell, hogy legyen a világon. A beszéd feltételezi a többi ember létezését, azt tehát, 

hogy vannak a beszélőn kívül mások is. Filozófiai értelemben még a monológ is feltételezi a 

közönség képzetét, hiszen minden beszéd kommunikáció; a beszéd mindig odafordulás 
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valakihez, legyen az jelenlévő vagy képzetes. Amikor viszont az emberek összegyűlnek, ez a 

másik, vagy ez a sokaság a maga fizikai valóságában jelenik meg. Vajon ez a gondolatok 

valóságosságát is jelenti? Ha mindenki jelen van, akkor már minden tudható e sokaságról? A 

retorika (vagy még általánosabban, a logosz szofista) elmélete arra utal, hogy nem: az 

agonizáló beszéd hozza a felszínre.147 Addig, amíg meg nem fogalmazzák, azaz világra nem 

hozzák, a tudás és a vélemény el van zárva a másik ember elől. Hérakleitosz több töredéke él 

egy ehhez hasonló megkülönböztetéssel. Az alvók világa külön világ, mert hiszen el vannak 

zárva a világtól, a maguk világát élik. Az emberek világa az ébren lévők világa, ez a józan 

értelemmel élők világa, és ez egy közös világ. Az ember csak az álomban képez külön értelmi 

világot, akkor, amikor leválik a tulajdonképpeni emberi létezés dimenzióiról, és kilép abból a 

térből, ahol egyáltalán különbségtevés lehetséges álom és ébrenlét, halál és élet között (lásd 

Hérakleitosz D. 1., 3., 4., 71–3., 89.). 

Az emberek világa közös világ, és ez a világ nyilvános. Nem olyan világ, amelyben nincs 

jelen az elrejtettség, hanem olyan világ, ahová az elrejtett átléphet megmutatkozni. Ezen a 

ponton azonban nem haszontalan Heideggerre utalni, aki szerint az elrejtettnek a napvilágra 

hozatalát kell igazságnak, alétheiának tartani. A politika pedig az emberek-közöttiben jön 

létre, éppen ezért mindenki számára hozzáférhető: látható, transzparens, megmutatkozott. A 

politika a teljes köztesség és a teljes megnyilatkozás, noha Heidegger úgy gondolja, hogy 

inkább csak a lét kondíciónak a feltárulása, nem pedig az igazság maga. De mi van akkor, ha 

mégis ez a feltárulás az igazság, az emberi minőség politikaiként és politikaiban való 

feltárulása és átlépése a létezésbe: a megfogalmazottá válás, az emberi lehetőségmező 

(egyáltalán, a prótagoraszi emberi) átlépése az ember-közötti beszédvilágba. Egy mérték 

megjelenése a világban: az ember mértékadó szempontjának a megjelenése, s ezzel a teremtett 

dolgok igazságának feltárulása a közös és nyilvános emberi beszéd által.148 Ami nem csak 

tudássá formálódást jelent, hanem a cselekvési lehetőséggé válás előfeltételét is. 

A politikai tudást illetően az ókori görögök nem kételkedtek az emberek szellemi 

képességeiben, és a politikai problémákat politikai úton kívánták megoldani. Mogens Herman 

Hansen öt pontban foglalja össze azokat az előfeltevéseket, melyeken az ókori demokrácia 

                                                 
147 Diogenész Laertiosz Prótagoraszról: ő „volt az első, aki azt tartotta, hogy minden dolog kapcsán két logoszt 
lehet mondani, melyek egymással ellentétben állnak, és maga is érvelt ezen a módon, ebben ő volt az első,” 
ahogyan abban is, hogy ő „vezette be az érvelésversenyeket,” sőt, ami talán a legtöbb olvasónak meglepő, ő volt 
az, aki „elsőként vezette be azt a beszélgetési módszert, amit szókratészinak neveznek.” (Diogenész Laertiosz, 
IX.51.1–2, 52.7, 53.1–2., a Loeb-fordítás és Steiger szerk. 1993: 9–11. alapján.)    
148 Egymás mellé téve két szofista gyökerű gondolatot, a homomensura-tételt és azt a feltevést, ami a „dolgok 
igazságának” a létezésére irányul. Utóbbi – M. Gagarin alapján – jellegzetes szofista kifejezés (Gagarin 2002: 
28., és 177. o. 13. lj.), mely szerepel a Disszoi logoiban is (8.12). Érdemes lehet utalni Kerferd álláspontjára a 
szofista relativizmust és Prótagorasz nézetét illetően (2003: 110. skk.). 
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nyugodott. Az első meggyőződés, hogy az egyszerű, hétköznapi emberek értelmes emberek, 

akik képesek arra, hogy helyes döntéseket hozzanak a maguk és a polgártársaik ügyében. A 

második, hogy az emberek képesek arra, hogy eltekintsenek saját önérdeküktől, és figyelembe 

vegyék a közösségi érdekeket. A harmadik, hogy bármely egyszerű ember kellően 

jólinformálttá válhat egy adott politikai ügyben. A negyedik, hogy az embereket valóban 

érdeklik a saját ügyeik, és ha módjuk van rá, inkább maguk intézik, mint hogy másoknak 

adják át azokat. Végül pedig az ötödik, hogy a politikai döntéshozás lehetséges amatőr 

alapokon is, amennyiben a szakértelmet igénylő döntések előkészítését átengedik másoknak 

(Hansen 2008a: 38.). 

Az ókori emberek valóban hittek mindebben, sőt, Arisztotelész is meg volt győződve 

arról, hogy bizonyos ügyeket több ember jobban képes megítélni, mint egy vagy kevés. 

Ezeknek az ügyek tipikusan etikaiak és politikaiak, vagyis annak a világnak az ügyei, 

amelyek az emberek között jönnek létre, és amelyek elemi erővel érintik az embereket 

magukat. Prótagorasz egy platóni szöveghelyen ezt mondja Szókratésznek: 

 

„Amint azonban a közösség ügyei és erényei kerülnek napirendre, minthogy az ilyen tanácskozásnak teljes 

egészében az igazságosság és a józan gondolkodás útját kell járnia, jogos, hogy minden egyes embernek 

megadják a szót, hiszen ez az erény minden emberben meg kell hogy legyen – különben nem volnának 

városok.” (Platón, Prótagorasz 322e–323a) 

 

Az emberi ügyeknek valójában azok az emberek lehetnek a jó bírái, akik maguk is érintettek. 

Ez végső soron azt jelenti, hogy az emberi világ igazságait az emberi világ hordozza, s noha 

egy sor kérdésre valószínűleg megalapozatlan az emberi világ tudásának kritériumát 

alkalmazni, ami a politikai ügyeket illeti, egyszerűen kényszerítő. Aki pedig így vélekedik, az 

elfogadja az emberi világ szükségszerű pluralizmusát, és ha ezt értékesnek is tartja, akkor nem 

nagyon gondolhat mást, mint hogy az ezt befogadni képes politikai keret az, ami a leginkább 

megőrzésre és oltalomra méltó. 

  

3. Megmutatkozás és politikai tér 

A politika nem állapot, hanem cselekvés, az emberek nem egyszerűen vannak, hanem jelen 

vannak, és a politikai jelenlét pedig megmutatkozás. Mint politikai, azonban mindig 

küzdelmes, és az ember-közötti politikai világ létmódja az agón. A polisz és a nyilvánosság 

tehát szorosan összekapcsolódik, és itt az ember megmutathatja, ki ő valójában közösségi 

lényként, azaz mivé válik akkor, amikor a politikai világba helyeződik el. A létezés valamivé 
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válás, olvasható ki Hérakleitoszból és a szofista filozófiából: ami létezik, az nem pusztán van, 

hanem valamivé váltan van, így az emberi élet és az emberi minőség nem létállapot, hanem 

folyamat. Az emberek, akármilyen benső minőséggel vagy akármilyen körülmények között 

éljenek is, a polisz nyilvánosságán keresztül nyerik el az emberi minőség eme többletét. Az 

individuális én élete végeredményben soha nem magányos, mert az emberi élet teljessége egy 

olyan térben nyerhető el csupán, mint a politikai közösség. 

Politikai értelemben a megmutatkozás agón, versengés, nem adódik és csak van, hanem 

el kell érni azt. Arendt szerint Hektór és Akhilleusz küzdelme jelenti az ősmintáját, ami 

„győzelemtől és vereségtől függetlenül mindkettőjüknek lehetőséget nyújt olyanként 

megmutatkozni, amilyenek tulajdonképpen, vagyis valóságosan megjelenni, s ezzel teljesen 

valóságossá válni.” (Arendt 2002: 115.) E metafora az emberi egzisztencia végső pontjából 

láttatja az emberi élet lényegét. A felidézett versengés tétje a bukás vagy a győzelem, és 

éppen a tét miatt heroikus és tragikus szituáció. Tragikus, mert ott a bukás vagy pusztulás 

árnya, s mert valaki valóban vesztes lesz; heroikus, mert a küzdelem tétje nem pusztán a 

túlélés, hanem a kiválóság megmutatkozása. 

Arendttel azonban ezen a ponton lehetséges vitába bocsátkozni. Hektór és Akhilleusz 

versengése hősök versengése, akiknek élete, harca, pusztulása, de hírneve is messze túlnő az 

átlagos halandókén. Epikus hősök, akiknek harca nem egyenlő azzal a fajta megnemesített 

küzdelemmel, mint amilyent egy polisz nyilvánossága előtt lehet vívni. A kiválóvá válásnak 

ez a formája, s így az emberi teljesség elnyerésének a lehetősége nem áll minden ember 

számára rendelkezésre, még a klasszikus demokratikus poliszban sem. Más értelemben pedig 

a küzdelem általi megmutatkozás nem pusztán csak egy demokrácia differentia specificája – 

sokkalta jobban lehet amellett érvelni, hogy egy olyan közösségé, amelyben a nemesi-hősi 

erénykatalógus mozgatja a tetteket. 

Vagyis a kritika kettős: egyrészről, ez a küzdelem kivételes és nem adódik az emberek 

általánossága számára, mint például azok az etikai vízválasztók, melyek rendkívül kritikusak, 

ám jóval gyakoribbak, és talán ezért is elsősorban az emberen belül jelentkeznek, önválasztási 

kényszerként.149 A küzdelem csak a rendkívüli emberek számára teszi lehetővé azt, hogy 

teljes értékűekké váljanak. Másrészről a demokrácia nem nyújt ilyen intenzitású versengési 

lehetőséget, sőt, csak egészen kivételes esetekben jut el olyan pontra, ahol valóban totális 

győzelem vagy totális bukás a tét. Amikor az i. e. 5. század elején a hellének a perzsa 

invázióval kénytelenek szembenézni, valóban ez a helyzet, s Hérodotosz, aki megírta ezt a 

                                                 
149 Mint például Prodikosz beszéde Héraklész válaszútjáról (DK 84 B2), in Steiger szerk. 1993: 41–44. 
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történetet, úgy ábrázolta a helyzetet, mint melyben a (hatalmi) szándékok kereszteződése 

pusztulással vagy totális győzelemmel végződő szituációt hozott létre. S hogy a 

rendkívüliséget kontúrosabban ábrázolja, azokra a személyekre fókuszált, akik döntési 

helyzetben voltak: egy rendkívüli pillanat, egy rendkívüli döntés, és a tét a győzelem vagy a 

bukás. (Hérodotosz VI.109.) 

Arendt agonizmusát, amely az emberi identitás teljességére vonatkozik, azzal érdemes 

módosítani, hogy az agón nem a héroszok pusztulással fenyegető küzdelme. A polisz 

jelentette demokratikus színtér más típusú versengésnek képes teret engedni, kevésbé 

intenzívnek, tragikusnak és heroikusnak. Ennek ellenére azt a feltevést érdemes fenntartani, 

hogy a politikai élet az emberi kiteljesedés (mint megmutatkozás) lehetőségét hordozza. De 

olyan küzdelmen keresztül, mely mégsem a létezés szélső pontjait kísérti meg. A kérdés 

ebben az esetben viszont az, hogy milyen az a politikai nyilvánosság, ami megmutatkozik itt, 

milyen fogalmakkal, történeti minták és eszmetörténeti értelmezések mentén írható le.150 

A demokratikus közösség olyan nyilvánosságot képez, ahol a többi ember az ítéletalkotó. 

E közösség legfontosabb jellemzője éppen az, hogy alkalmas és képes az ítéletalkotásra. Az 

ítéletalkotás azonban nem pusztán a mérlegelés vagy kalkuláció absztrakt bölcsességén 

alapul, hanem a cselekvési helyzetbe helyezett emberek megfontolásán (ez a phronézis). De 

nemcsak az minősül cselekvési helyzetnek, ami egy tett megtételére vagy olyan indítvány 

elfogadására irányul, ami később változást hoz létre a világban. A cselekvési helyzet azt 

jelenti, hogy az embereknek alapvetően olyan karakterű szituációkban kell dönteniük, 

amelyeknek éppen az a jellemzője, hogy nem lehet minden lehetséges alternatívát egyenlő 

súllyal figyelembe venni, noha minden javaslatot érdemes meghallgatni. Ezek a cselekvési 

helyzetek leírhatóak úgy is, hogy meg kell küzdeniük az idővel, vagyis egyensúlyba kell 

hozniuk a megismerési igényt és a mérlegelést a választás kényszerével, és egyben ki kell 

valamiképpen formálniuk a megvalósításra érdemes, reális variációkat is.151 

Egy olyan komplex rendszerben, mint az ókori athéni demokrácia, az emberek ítéletet 

alkothattak a bíróságokon, a gyűlésen, és a tanácsban, de ítéletet alkothattak a színházban, a 

kulturális versenyeken, a közösségi épületeket, festményeket, szobrokat illetően is. Ítéletet 

alkothattak mások tetteiről, de a magukéról is. Ahol ítéletet lehet alkotni, ott meg lehet 

mutatkozni, és a nyilvánosság terei, amennyiben kikövetelik egy másik ember megjelenését, 

                                                 
150 Mindeme korlátozások mellett az mégis aláhúzandó, hogy politikai értelemben jelen lenni és részt venni 
kockázatos, hiszen nem csak a kiválóság mutatkozhat meg, hanem a gyengeség is. És ez még akkor is érvényes, 
ha a tét nem a megsemmisülés, legalábbis fizikai értelemben nem. 
151 A politikai cselekvés és mérlegelés dilemmájára részben Periklész is választ ad (Thuküdidész II. könyvében), 
Hérodotosz pedig a perzsa vezetők párbeszédének keretében ad eldönthetetlen formát neki. Hérodotosz VII.50. 
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úgy a versengés tereit is jelentik. Minden ítéletalkotási helyzetben a gondolkodás nyilvános. 

Amikor Prótagorasz arról beszél, hogy milyen természetű az athéni demokrácia politikai 

tudása, pontosan abból indul ki, hogy a gondolkodás nyilvános. A demokráciát, akárcsak a 

nyelvet, nem egyetlen embertől tanuljuk, hanem másoktól; ugyanígy az emberi életben fontos 

kérdések megértését, a politikai (erkölcsi) ítéletalkotás képességét sem másoktól, hanem a 

többi polgártól. A politikai közösség tudása, amennyiben a demokratikus típusba sorolják, 

abban különbözik az összes többi variációtól, hogy politikailag érett embereket feltételez. 

Vagyis önfelfogása szerint olyan polgárok gyülekezőhelye, melyben bárki elég érett arra, 

hogy erkölcsi vagy politikai kérdésekben felelős döntést tudjon hozni, és elég belátó ahhoz, 

hogy szükség esetén módosítsa ezt a döntést. A demokrácia azon az előfeltevésen alapul, 

hogy a politikai közösség etiko-politikai értelemben érett emberek sokasága. Mindaz a tudás, 

ami ezt képes megalapozni, a politikai közösség átfogó nyilvános terében jön létre és 

mutatkozik meg. A demokratikus polisz lényege a nyilvános (politikai) diskurzus, és e 

diskurzushoz a sok lehetséges és működő szegmensen keresztül lényegében bárkinek 

lehetősége van hozzászólni.152 

Arendt politikafilozófiája hangsúlyos kifejezése annak, hogy a politikai világ az emberek 

között jön létre, az emberek közötti interakciók formálják és éltetik. De ezt azzal is ki lehet 

egészíteni, hogy az emberek közt más dolgok esnek meg, mint a poliszok között, vagy éppen 

az istenek között, sőt, az emberek és az istenek között. A politikai világ az emberek között jön 

létre, méghozzá egymástól egyenlő távolságra (vagy közelségre) álló emberek között. Noha 

az emberek között számtalan különbség lehet, a politikai közösség vonatkozásában mégis 

egyenlőek. Egyenlőek egymáshoz viszonyítva, iszonómok. Amikor Arendt az ember-

közöttiséget hangsúlyozza, a modernitás viszonyaira is reflektál, és a közöttiséget nem 

egyszerűen a demokrácia egalitárius alapjaként értelmezi, hanem szembeállítja azzal a mélyen 

gyökerező felfogással, hogy a politikai világ az emberek fölött jön létre és működik, akárcsak 

a hatalom. A hatalom a modern felfogás szerint fölöttünk, az ember-közötti világon kívül van, 

akárcsak az állam, amit jól érzékeltet egy másik tény, ami szerint az alkotmányok egyik 

legfontosabb célja, hogy polgáraikat megvédjék az állam lehetséges túlkapásaitól. De mi a 

helyzet akkor, amikor az állam maga az egyének összessége? A klasszikus állam vagy 

politika nem az embereken túli vagy az emberi világon kívüli jelenség.  

A politika az emberek között van, és ezt legalább három – egymással összefüggő – 

                                                 
152 Prótagoraszhoz lásd a korábban idézett helyeket. Az általam itt vázolt politikafelfogás helyére a klasszikus 
demokrácia szakirodalmában (ide sorolják Arendtet és Obert is például), Hammer 2009. – Lásd még Josiah Ober 
következtetését, 1989: 298. 
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értelemben is meg lehet közelíteni (vö. Vernant 2006: 206. skk., 213., Cartledge 2007: 261., 

2009: 12.; Meier 1990, Schmitt-Pantel 1990). Az egyik modell szerint a politikai tér a szólás 

szabadságának a tere, vagyis a politikai az a tér, amely biztosítja minden egyes ember 

számára azt, hogy szabadon hozzászólhasson az ügyekhez. Vernant az Odüsszeiát értelmezi: a 

beszéd szabadságának a tere mint politikai akkor emelkedik ki a világból, amikor az emberek 

összegyűlnek, hogy kört álljanak, és abban a pillanatban, hogy körbeállnak, a körülállók 

számára biztosítják az ügyekhez való hozzászólás szabadságát. Az így kiformálódó tér mindig 

középponti, az iszégoria a fő jellemzője és magának a politikainak a kiemelkedését jelenti az 

élet zajaiból. A másik értelem Arendthez köthető, és abból építkezik, hogy az emberek 

egyenlő távolságra vannak egymástól, és a politikai az egymással való beszélés világában 

történik meg. A politikait kevésbé a középpontiság, mint inkább a hálózatosság jellemzi, 

mindenekelőtt pedig egy alapvető megkülönböztetés, ami a némaság és a világ zaja között 

húzódik: az ember nem magának való, és a politikai nem az ember bensőjében zajlik, hanem 

kint a világban. A dolgok egymással történő megbeszélése teremti a világot, és a világ ügyei 

politikaiak, velejéig össze vannak fonódva az emberi lehetőségekkel és korlátokkal, az egyes 

emberekével éppúgy, mint a közösség egészének a cselekvési és életforma-szabadságával.153 

A harmadik értelem szerint viszont a politikai világ nem pusztán csak egy középponti tér 

kiemelkedése, mely egyben a közös-politikai relevanciájának biztosítékául is szolgál (és mint 

olyan, a politikai görög felfedezése), és nem is pusztán csak egymással komplex viszonyban 

álló emberek létmódja s egyben szándéka és eltökéltsége is arra, hogy biztosítsák önmaguk, 

együttélésük szabadságát vagy emberi mivoltuk maximumát. A politikai ember-közötti köztes 

elhelyezkedése egyúttal egymáshoz hasonló emberek közösségét is jelenti, vagyis azt, hogy az 

emberek a politikai közösségalkotás szempontból teljesen átlagosak; és ez végeredményben a 

hétköznapi ember ünneplése.154 

 

4. Agón és különbözés 

E jelentésréteg egalitarizmusából nem következik kényszerítő erővel az, hogy a kiválóságot le 

kell törni. Valójában éppen az egyeduralomra törekvők számára racionális cél az, hogy ne 

kelljen megvívniuk azokkal a törekvésekkel, amelyek az övékéhez hasonló, vagyis a többi 

„kiváló” emberrel.155 A legfontosabb, amit az egalitárius politikai gondolkodás mond ennek 

                                                 
153 Értelmezésemhez lásd kiindulópontként Arendt 2002, 1998 egyes helyeit; vö. Vincent 2004: 194. 
154 Raaflaub–Ober–Cartledge szerk. 2007, az alávetettség hiánya mint egalitárius eszmény, ami megalapozta a 
későbbi, ötödik századi demokrácia „robbanását”, kül. Wallace 2007, Raaflaub–Wallace 2007. 
155 A legjobb példa erre az a tanács, amit a milétoszi türannosz, Thraszübulosz adott a korinthoszi türannosznak, 
Periandrosznak, Hérodotosz V.92.  
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kapcsán, az az, hogy minden hatalmi törekvésnek mértéket kell tartania, és nem mehet 

szembe a demokratikus politikai közösség megformálódásának és fennmaradásának céljával. 

Egyetlen ambiciózus, tehetséges vagy kiváló ember sem mehet olyan messzire, hogy tulajdon 

céljait előbbre helyezze a politikai társulás céljainál, s hogy az emberek összességétől nyert 

hatalmat a maga céljaira fordítsa, vagy, ennél még inkább, a polisza ellen fordítsa. A 

klasszikus irodalom tele van a politikai mértéktartásra irányuló etikai (politikai) elvárásokkal. 

Amikor Nietzsche a viszálykodásra pillantva észrevette az ókori görög világ sötét oldalát, 

azonnal látta azt is, ami a görögöknek kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy „két Erisz” van, 

azaz van egy rossz és egy jó viszálykodás is, és az egyik elpusztítja a világot, a másik pedig – 

úgymond – stimulálja. Azt is látta, hogy ez az utóbbi Erisz, vagyis az agón az egész görög 

politikai és közösségi élet magva, és még ennél is fontosabb, hogy egyértelmű volt számára 

Hérakleitoszon innen és túl, hogy „a dolgok természetes rendjében mindig egyszerre több 

zseni [kivételes cselekvő] létezik, akik kölcsönösen tettre sarkallják egymást, mint ahogyan 

kölcsönösen mérséklik is egymást.” (Nietzsche 1988b: 44–45. kiem. az eredetiben) A világ 

eredendően plurális, sőt, addig lehet egyáltalán világról beszélni, ameddig az alapjai 

plurálisak. A politikai és társadalmi életben megmutatkozó ellentmondás nem más, mint a 

világot életben tartó feszültség. Nietzsche szerint az egyedi emberi kiválóság értékességének 

elfogadása az egyeduralom megvetésével párosul, és ez azt jelenti, hogy egy kiváló ember 

mellé egy másikat tesznek annak érdekében, hogy az egyeduralom kialakulását 

megakadályozzák. Az eljárás, amely kiiktatja az egyeduralomra törekvőt, egyben helyreállítja 

az „erők vetélkedését.”156  

A kiválóságot összhangba kell hozni a közösséggel, azokat az értékeket kell keresni, 

amelyek ezt az összefüggést biztosítani képesek. Nemcsak arról a szociológiai jellemzőről 

van szó, hogy a kiválóság nem önmagában létezik, hanem emberek bizonyos (releváns) 

csoportja tulajdonítja valakinek, méghozzá valamely, általuk fontosnak tartott képesség vagy 

tulajdonság kapcsán. A klasszikus mércék szerint erősnek lenni jó dolog, hiszen csatában ez 

hozzájárul a győzelemhez. De a politikai életben pusztán csak erősnek lenni önmagában nem 

elég vagy éppen nem is szükséges. Az eltérő szituációk eltérő követelményeket állítanak az 

emberek elé, s adott időszakban egyszerre többnek is meg kell felelni. Mindez szociológiai 

szempont. A kiválóság és a politikai közösség kapcsán viszont másról is szó van. A 

kiválóságnak meg kell felelnie a közösség mércéinek, és ennek az oka nem az, vagy nem 

elsősorban az, hogy a közösség adja a babérkoszorút, hanem az a cél, hogy az egyéni 

                                                 
156 Nietzsche 1988b: 42. skk. Lásd még Nietzsche 1988a: 83–84. (Hérakleitosz értelmezése) 
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kiválóság ne törjön a közösség ellen. Aki kiváló, az ugyanis valamiben megelőzi a többieket. 

Ilyen lehet például az erő, de az okosság, a taktikai érzék, a retorikai képességek is (bár ez 

utóbbiak mind taníthatóak is – épp ezt problematizálja a szofista filozófia). Ezek s mások is 

mind fontosak lehetnek a politikai érvényesülésnél. De garantálja-e valami azt, hogy aki 

kiváló, az egyben jóra is használja ezeket a képességeit? Nem az adja éppenséggel a 

politikaiban rejlő hatalmi dinamikát, hogy valaki vagy valami erősebb, mint a többiek, s ezt az 

előnyét érvényesíteni is akarja? 

Válaszokat kerestek a szofisták és Szókratész is, tehát nem arról van szó, hogy az 

egyenlőség tönkreteszi az embert, a közösség pedig maga alá gyűri. Az a félelem 

körvonalazódik itt, s kerül kordába, mely attól tart, hogy az emberi különbségek olyan erőket 

szabadítanak el, melyek az együttélő politikai közösség rombolásába kezdenek. Az Anonymus 

Iamblichi figyelmezteti az olvasóját, hogy aki kiváló ugyan, de igazságtalan, a leggaládabb 

ember lesz tulajdon világa számára, s ez esetben jobb, ha „meglévő jó képességeink[kel] (…) 

nem rendelkezünk (…), mintha rendelkezünk vele.” (Anonymus Iamblichi 3.1.) 

Arendt politika-töredékeiben rámutat arra, hogy a politikai közösség egyik legfontosabb 

problémája tulajdon fennmaradása. Az Anonymus Iamblichi (összhangban Prótagorasszal) azt 

írja, hogy ha az emberek összegyűlnek, de hiányzik belőlük a képesség a politikai 

együttélésre, akkor összegyűlésük semmi más eredményt nem hoz majd, mint egymás 

elpusztítását.157 Hogyan gondolható érvényesnek ezt az állítást a kiválóságról fentebb 

mondottak viszonyában? Ama előfeltevéssel pontosítva, hogy a kiválóság valójában az 

emberek közötti előnyök kihasználására alapoz. Az emberek azonban számtalan aspektusból 

különbözhetnek egymástól, s ezek közé az előbb még be sem számítottam az ókor talán 

legfontosabb különbségét, a vagyonét, aminek valós politikaképző képessége volt, elég 

gyakran polgárháborús következményekkel.158 Az emberek sok szempontból különböznek 

egymástól, s ezek közül néhány különbség különösen alkalmas a hatalom megszerzésére s a 

gyengébbek alávetésére. A különbségeket előnyökké lehet kovácsolni, majd pedig az 

előnyöket intézményesíteni lehet például a politikai berendezkedés struktúrájának 

meghatározásán keresztül, ami végül tartósan csoportokra szakítja szét a politikai közösséget. 

                                                 
157 „Ám együtt lakni és mégis törvények nélkül élni nem lehetséges: ez ugyanis még a magányos életnél is 
károsabb volna.” Anonymus Iamblichi 6.1. 
158 Az egyik legjobb példa az archaikus kori Milétosz, ahol a Plútisz (Aeinautai) és a Kheiromakha csoport 
harcolt egymással legalább generáción keresztül. A Plútisz egyértelműen azonosítható (plutokraták), vagyis a 
gazdag elit, a Kheiromakha pedig, mely tartalmazza a „kéz” szót, a kézműveseket jelenti, illetve – más filológia 
szerint – azokat, akik a tulajdon kezükkel harcolnak. Milétosz az ión felkelés hajnalán vált demokráciává 
(türanniszból), de a déloszi szövetség tagjaként az athéniaknak el kellett tűrniük (minden bizonnyal hatalmi 
realista okokból), hogy Milétoszt az oligarchák irányítják, nem pedig a demokraták (utóbbira Pszeudo-Xenophón 
is utal). Lásd pl. Hegyi 1981, Rubinstein 2004: 1082–1088. No. 854. 
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Mindenekelőtt a politikai vezetők és vezetettek társadalmilag bebetonozott csoportjaira. 

Nevezhető ez politikai közösségnek, de a klasszikus mércék alapján demokráciának már nem. 

A korai demokrácia éppen azért volt radikális, és választotta intézményes megoldásként a 

teljes részvételt valamint a gyors rotációt, hogy elkerülje a közösségben az uralkodók és az 

uralom tárgyainak a csoportjai közti radikális szakadást. 

Ez a komplex, versengéstől áthatott közösség teszi lehetővé az emberek számára azt, 

hogy megmutassák, kik ők maguk. Az ókori demokrácia valóban létrehozta azokat a nyílt 

vagy nyilvános tereket, amelyekben a versengés lehetővé vált. Ezt azonban eszmények, 

közösségi etika és tudás, mindent összevetve a démosz korlátozta, nem pedig egy semleges 

külső döntőbíró. Többek között ezért mondhatta Prótagorasz (összhangban Szophoklésszel), 

hogy az ember a mértéke mindennek (Prótagorasz DK 80 B1); ez pedig legalább annyira volt 

ténymegállapítás, mint amennyire várakozás.159 Az emberi törekvéseket a demokrácia 

eszményével összhangba hozó kiválóságfelfogás kutatása meglehet, hogy tisztán elméleti 

törekvésnek tűnik, de nagyon is reális intellektuális várakozás. Ha az emberek alkotják a 

poliszt, akkor – végeredményben – az emberek maguk azok, akik el is pusztíthatják. 

Összefoglalva, a klasszikus demokrácia modellje olyan, az emberek által teremtett 

nyilvános világ, melyet a versengés feszültsége éltet és tart keretek között. A polgárok nem 

csak puszta létezők, akárcsak a dolgok, hanem teremtő, aktív élőlények is, szándékokkal és 

törekvésekkel. A világon változtatást lehet eszközölni abban a mértékben, ahogyan azt a világ 

maga megengedi, és ez az egyik közös emberi lehetőség. Itt élni azt jelenti, hogy meg lehet 

mutatkozni és teremteni is lehet a világot. Lehetővé teszi a részvételt, és ez egyben részesedés 

is a szabadságból, hatalomból és megmutatkozásból. Be lehet lépni a prótagoraszi értékek, így 

különösen az egyenlőség, a kölcsönösség, a megbecsülés, az igazságosság világába. Mindez 

egy olyan közös és transzparens térben megy végbe, ami az ember politikai életét életformává 

teszi, és elérhetővé teszi önmagát más emberek számára is. A politikai nem az egyes ember 

benső töprengéseinek eredménye, hanem – hivatkozva Arendtre – olyasmi, ami közöttünk 

történik meg. 

 

  

                                                 
159 A teremtett dolgok és az ember viszonyához, lásd még Versenyi 1962. 
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1. A politika halála és születése 

Az ember-közöttiség transzparenciája olyan politikai közösségfogalmat rajzol ki, mely a 

hatalom mozgása által jellemzett politikai jelleg és az emberi jelenlét által meghatározott 

demokratikusság egybeolvasztásán alapul. Az ekként meghatározott politikai 

közösségfogalom esetében az ellenmozgás úgy határozható meg, hogy az nem a világra lépés 

és láthatóvá válás, hanem az elfedődés és elrejtődés mozgása. Értelmezése során nemcsak 

Arendtet, hanem Heideggert is felhasználható, ami végül a politika tapasztalati létezésére 

mutat rá, filozófiailag előkészítve azt, hogy a politika életformaként gondolható el, végül az 

egész közösség választásaként. 

A politikai közösség mozgásának redukálódása a politikai létfeledés számára nyit utat. 

Utóbbi olyan terminus technicusként használható, mellyel a politikai tapasztalat értelméhez 

kerülhetünk közelebb. Miközben elmozdítjuk eredeti kontextusából és átemeljük a politikai 

értelmezésmezőbe, azt állítjuk, hogy az „igazság”, ha feltárulás, azaz világba kilépés, akkor a 

politikai nyílt régióiba való kilépés. Ha ebből a nyílt régióból a politikai (a sajátos, 

megkülönböztető politikai) minőség eltűnik, méghozzá úgy, hogy létrejöhetőségének a 

feltételeit is eltörli, akkor elfedődésről lehet beszélni. Ha azt állítjuk, hogy az ember-közötti 

közös világ igazságai itt mutatkoznak meg s itt formálódnak ki, akkor ez a politikai világban 

megmutatkozó tartalmas létnek az elfedődése is. Ez pedig egy életforma elfedődése, 

törlődése. E feledés ráadásul kettős arcú, mert érinti a politikait általában és érinti a 

demokráciát is. A politikait visszavonja az elrejtettségbe, a demokráciát pedig teljesen eltörli. 

Amikor a politikai közösség fogalma telítődik a változás redukciója értelmében vett rend 

elképzelésével, akkor a politikai is elindul az úton, hogy elfedődjék. Ez a politikaival 

szembeni támadásként is értékelhető, és történeti értelemben annak a hosszú folyamatnak az 

első fontos lépése, amely az egész ókori demokratikus vállalkozás összeomlásával veszi 

kezdetét.160 

Ellene lehetne vetni az előbbieknek, hogy itt pusztán csak a politikai és a demokrácia 

                                                 
160 Hogy a demokrácia összeomlása milyen biztos és teljes volt, bizonyítja az, hogy a fogalom egészen a 
középkor végéig gyakorlatilag teljesen eltűnt a nyugati kultúrák politikai szótárából (lásd Brunner et al. 1999). 
Rómában csak Cicero őrzi meg, és Polübiosznál bukkan fel még pozitív értékként, de a köztársasági Rómát még 
a két kultúra polgáraként író Polübiosz sem demokráciaként érti meg (Meier 1999; Tatum 2009). 
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összemosása történik, és hogy valójában történeti szempontból nem történt más a 

továbbiakban, mint hogy a politikai más formákba mozdult el, például kivonult a nyilvános-

emberközöttiből, és újrafelbukkant az uralkodói udvarokban vagy a szó szoros értelmében 

vett baráti viszonylatokban. Egy kis összetartó csoport egy másik kis összetartó csoporttal 

szemben vívott élet-halál harcot; többnyire veleszületett társadalmi-politikai státuszuktól 

függött, mennyi embert tudnak még bevonni a harcba: ki kisebb úr, kevesebbet az uralma alá 

tartozó népességből, ki nagyobb úr, többet. A politikai végletes elitizmusba és titkosságba 

húzódott vissza, azaz visszalépett az elrejtettbe.161 

Ez az elrejtettbe való visszalépés azonban politikán, sőt, a jelenlét értelmében vett 

létezésen inneni állapot, és a politikai korlátozott értelmén alapul, ami csak a küzdelmet veszi 

tekintetbe, a nyilvános megmutatkozást – így minden különbség nyíltszíni feltárulását – már 

nem. Az a Heidegger által hivatkozott szempont, amely szerint a görögség léttapasztalata a 

megmutatkozásban és a jelenlévőben gyökerezik, egészen egyértelmű módon nyilvánul meg a 

politika ógörög terében és a demokrácia politikai gyakorlatában. A demokratikus politika a 

megmutatkozás, a nyilvánvalóvá válás tere; a politika nem kívül vagy az emberek felett, 

hanem az emberek között jön létre, és olyan meghatározó emberi viszony, ami az összes 

emberi tevékenységformához képest középponti helyet tudhat magáénak. Ez pedig egyszerre 

jelent közteset, középpontit és lényegeset: Heidegger és Arendt a megmutatkozás, feltárulás 

kapcsán beszél a politika teréről, Arisztotelész pedig az emberi tevékenységek közül a 

legértékesebbnek mutatja be azt. 

Heidegger az egyik előadásában egy szinte mellékes szöveghelyen beszél a poliszról, és 

összefüggésbe hozza az igazság megmutatkozásával, amit ő az elrejtettből való előlépésként 

fogalmaz meg. Szövege alapján a polisz az a hely, ahol minden felbukkanó dolog megmutatja 

magát az emberek számára, megfogalmazása szerint egyfajta pólus, amelynek mentén minden 

létező mozog és feltárja létezése kondícióit: rávillant a világra, amelyben létrejött és él. Az a 

hely is egyben, amelyben az mutatkozik meg, ami az ott és akkor élő emberek számára 

önmaguk s a világuk lényegét jelenti.162 Ám Arendt kapcsán talán máshogy is érvelhetünk, 

pontosabban szólva más érvelés számára jelenthet intellektuális ugródeszkát. A polisz nem 

egyszerűen a dolgok vagy létezők és azok feltételeinek megmutatkozása, hanem az embereké 

maguké. A polisz az a sajátos hely, ahol az emberek a maguk sajátosságai alapján önmagukká 

                                                 
161 Az archaikus kor végén éppen abban látták a szabadságot az emberek, hogy nem függenek uraktól és 
patrónusoktól: ez az értelme az i. e. 5. századi demokratikus forradalmat megelőző egalitárius követeléseknek 
(lásd Raaflaub–Ober–Wallace 2007). 
162 „Mivel a polisz teszi lehetővé a létezőknek, hogy ilyen vagy olyan módon létezésük elrejtettlenségébe 
lépjenek át, ezért a polisz lényegileg kapcsolódik össze a létezők Létével. A polisz és a »Lét« között a kapcsolat 
ősi és elemi.” Heidegger 1992: 89–90. 
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válhatnak, méghozzá a megmutatkozás terében zajló versengés során. Az agón nem a 

kormányzók és a kormányzottak váltakozására utal, hanem az emberi minőségre és egy 

életformára, továbbá azokra a feltételekre, amelyek világra képesek segíteni az ember-közötti 

világ igazságait, az igazságokat a prótagoraszi értelemben. A politikai térben nem csak, vagy 

nem szükségszerűen csak a létezés kondíció mutatódnak fel, hanem a sajátos emberi minőség, 

és ez megérthető úgy is, mint az egyes ember kiteljesedése, és úgy is, mint azt a különleges 

minőség, ami minden ember sajátos emberi jellegét mutatja fel. Arisztotelész mondja, hogy a 

sajátos emberi minőség tevékenykedés, de nem olyan, amelynek a célja a sajátos 

tevékenységformában magában van (vö. Nikomakhoszi etika 1094b–1095a). Némiképp 

átfogalmazva, a megkülönböztető, sajátosan emberi minőségre az a tevékenységforma mutat 

rá, melynek a célirányultsága az emberi világ totalitása, és ez, klasszikus mérce szerint, a 

politikai élet. A létezés az élet ágai-bogainak, előzményeknek és következményeknek, 

erőforrásoknak és alkotásoknak a mozgása, tehát az élet a maga teljességében. A 

legintenzívebb emberi létezésforma pedig a poliszban valósul meg. Heidegger ahhoz 

értelmező eszköz, hogy a poliszban a létezők lényegi megmutatkozását, a létezők és dolgok 

egyfajta átvonulását és érintetté válását lássuk, Arendt ahhoz értelmező eszköz, hogy a 

poliszban mindenekelőtt az emberit lássuk, Arisztotelész pedig ahhoz eszköz, hogy az emberi 

minőség lényegét jelentő cselekvésformát lássuk a poliszban. 

Mindegyik felfogás alapján meg lehet úgy érteni a politikait, mint megmutatkozást, 

láthatóvá válást, nyilvánvalóvá vagy nyilvánossá válást. Ezt a modernek hangsúlyozzák, az 

antik szerzőknek pedig elemi tapasztalata. De miből lép elő az, ami politikába érkezik? A 

cselekvés fogalma kapcsán Arendt azt írja, hogy az az abszolút megkezdés, az abszolút kezdet 

igéje (arkhein), és semmiből való kimozdulást jelent. A keresztény teológia vonalán haladva 

lehetséges creatio ex nihilo, elgondolható egy olyan Cselekvő (nevezetesen Isten), aki a 

Semmivel áll szemben, és megteremti a világot vagy világra segíti a létezőket. 

Politikafilozófiailag azt mondani, hogy a cselekvés, ami a politikai világ alapminősége, a 

semmiből való előrelépést jelenti, annak a megfogalmazása, hogy mit jelent a cselekvés a 

maga természete szerint, az abszolút kezdetet, a megkezdést magát. Szemben egy eredendő 

stabilitással és beágyazottsággal, a semmiből és az esetlegesből kiinduló megkezdés és az erre 

való nyitottság abban a szofista és poszt-hérakleitoszi kulcsigében van jelen, ami a „valamivé 

válást” jelöli, és amely mögött a Szókratész és Platón által a Kratüloszban fogalmilag 

végletesen karikírozott változásgondolat áll. A politika tere éppen ilyen. 

A politika születése szempontjából a meghatározó kérdést azonban mégis a politika-

előttesből való kilépés jellegzetességei képezik. Elképzelhető egy megkülönböztetés, noha 
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ugyanazon dolog két aspektusaként is elgondolható. Először is kézenfekvő lehet azt gondolni, 

hogy ami az előrelépéssel történik, az maga a politikai. A politikai határátlépés, a politikai 

törés, szakadás, forradalom. A politikába való előrenyúlás azért lehet politikai, mert olyan 

küszöbátlépés, amelyet a nem-ből a van-ba való radikális elmozdulás jelez, tehát az előrelépés 

maga az, amiben a creatio ex nihilo cselekvésfogalma érhető tetten, és ezért, éppen ezért lesz 

politikai maga az elmozdulás. A másik esetben az politikai, ami valamilyen formában 

megmutatkozik a politikai világban, megmerítkezik a politikai attribútumában, és maga is 

részesedik a politikaiból (például azért tartható politikainak, mert megformál egy véleményt a 

nyilvános térben: merít a toposzokból mint diskurzusokból, és elhelyezi magát a toposzokban, 

mint politikai helyekben). Ez a politikai nyílt tere a korábban ember-közöttiként 

meghatározott értelemben. A sajátos politikai minőség két modelljét egymás mellé illesztve 

olyan politikaképet kapunk, aminek a lényege a megmutatkozásért való küzdelem, illetve a 

megmutatkozás a küzdelmen keresztül. Ez tehát belépés a politikába, és akár az abszolút 

kezdet-jellege miatt lesz politikai, akár azért, mert megmutatkozott mások számára, 

végeredményben nyitva hagyja a változás számára a lehetőséget. 

De miért lehet a politika terét olyan szorosan összekötni a megmutatkozással? 

Alapvetően azért, mert a politika nem önmagában, hanem demokratikusként van megértve. Ez 

minimumfeltételként magában foglalja azt, hogy emberek sokaságáról van szó, akik egymás 

viszonyában egyenlőek, továbbá vannak közös ügyeik, következésképpen közös politikai 

univerzumuk is. A politika politikai közösség is, és azért politikai közösség, mert a polgárok 

összességének jelenlétén alapul, akik között a jogok, a jelenlét, a megszólalás lehetősége, s 

tulajdonképpen a politikai ügyekbe való belépés lehetősége egyenlően van elosztva. A 

nomosz többek közt azt jelenti, szétosztani vagy részesedni. A polisz törvényfogalma tehát 

hozzávetőlegesen az, hogy a dolgok el vannak osztva az emberek között. A politikai dolgok 

ember alkotta dolgok, a legjelentősebb politikai dolog pedig az, ami – élve egy arisztoteliánus 

érveléssel – mindezeket magában foglalja, így ez az emberi alkotás a polisz vagy politikai 

közösség. Amiből a polgárok mindenekelőtt részesednek, az éppen az, amit alkotnak: a 

politikai kozmoszuk, a politika maga. A teremtett létezőknek a mértéke az ember, miként 

Prótagorasz állította, ahogyan azt is, hogy az emberek egyenlő mértékben részesednek az 

igazságosságban és a jogszerűségben, mert a közösségteremtő reciprocitás csak akkor 

létezhet, ha az emberek között először is az ezeket biztosító emberi képességek egyenlően 

oszlanak meg. A politikai közösségalkotás feltételei akkor állnak fenn, ha mindenki 

birtokában van a közösségalkotás képességének, s az ehhez szükséges alapvető szint minden 

emberben egyenlő mértékben kell, hogy meglegyen. A jogszerű részesedés, ami egyenlő 
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részesedés, fogalmilag iszonomia, egyenlő nomosz. Iszonómnak lenni azt jelenti, hogy jelen 

lenni az egyenlők között, vagy másként, részesedni az egyenlőségből ott, ahol mindenki 

részesedik belőle. Sűrítve tehát egyenlőnek lenni azt jelenti, részesedni. 

Részesedni és megmutatkozni: az egalitárius-részvételi demokráciában szorosan 

összetartoznak, és a megmutatkozás olyasmi, ami a modern tekintet számára is különleges 

értéket hordoz. A politizálásnak számtalan tere lehet, de ennek ellenére mégis létezik 

középponti tér, ami a gyülekezőhely a szó abszolút értelmében véve, mert az ebben a térben 

keletkező fogalmak szétrajzanak a poliszbeli tevékenységek sokaságába, miközben e tér végül 

egyetlen nóduszba sűríti össze az emberi tevékenységformákat. Az eredmény egy különleges 

pulzálás. A politika tere (a szimbolikus középpont, az agora épp ezt jelenti) az összegyűlés 

tere, ahogyan a filozófia is összegyűlés és összegyűjtés, feltárás és megmutatkozás, kimondás 

és továbbadás.163 A jelenléten alapuló ógörög léttapasztalat alapja az emberi világ, mert a 

világ az emberek közöttiben keletkezik és ott is létezik. 

De ha a politikai éppen ez a tér, a lényege pedig vagy a megmutatkozás vagy a radikális 

belépés által határozható meg, akkor akár azt is lehetne mondani (emlékezve Schmittre), hogy 

a politikainak meg kell mutatkoznia, és amennyiben rejtve marad, valami lényegi fedődik el, 

valami hazugság van jelen a világban – egy elrejtés vagy álcázás, amiről mindenki tudja, hogy 

létezik, vagy legalábbis azok, akik képesek a fogalmi különbségtevésre. De vajon mindig 

mindennek meg kell mutatnia magát a nyilvános közösségi térben? Minden potenciális 

konfliktust politikaivá kell-e tenni? Talán nem. Bizonyos kérdéseket azonban szükséges és 

hasznos is politikaivá tenni, megmutatni a politika terében, vagyis kitenni a konfliktusnak és a 

vitának. De nem lehet absztrakt határokat húzni. A kérdés azonban nem szükségszerűen erre 

irányul, hanem azokra az esetekre, amelyek lehetnének politikaiak, de nem lépnek be ebbe a 

mezőbe, vagy jelenlétük időleges, erejük pedig elenyésző ahhoz, hogy a belépéssel ne a totális 

kitettségnek essenek áldozatul. A kérdés itt tehát az, hogy ha az előrelépés a politikába 

értékelhető politikaiként, akkor a várakozás értékelhető-e már politikaiként. 

A válaszok egy része okkal szólhatna arról, hogy az összefüggés megfogalmazása mellett 

a fogalmi differenciáció is hasznos. A másik rész elgondolkodna azon, hogy a létezőt 

megelőző állapotot semminek vagy valamiféle (talán) mintázat nélküli előzetességnek tartjuk-

e. A várakozás lényegében a cselekvés feltartóztatása, erőgyűjtés a cselekvésre vagy annak az 

erőnek a kihasználása, hogy a cselekvőnek hatalma van a cselekvése felett. A várakozás 

hátralépés, (ön)felfüggesztés, ami a létező peremén áll meg. Ám ez a megállás nem törli el 

                                                 
163 Az agora és az akropolisz mint a szimbolikus politikai középpont, és az agora mint gyülekezőhely, Cartledge 
2009: 15. 
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azt, hogy már létezett egy előzetes mozgásirány, és hogy ez a mozgás térben ment végbe, ahol 

annak a nyomai és reflexiói ottvannak még, legalábbis addig, amíg új mozgások és ütközések, 

új kapcsolatok és szétválások nem írják felül a nyomokat és reflexiókat. A várakozással 

azonban nem törlődik az a valami, ami a mozgást létrehozta és irányt adott neki. A 

peremvidéken tartózkodás lehet szándékos várakozás, de mások általi feltartóztatottság is. De 

már itt is lehet empátiáról, támogatásról és szövetségről beszélni, mindenekelőtt pedig lehet 

beszélni a dolgokról. Sem a peremvidék tapasztalata, sem a politikait általában megelőző 

tapasztalatok, diskurzusok és tettek nem törölhetőek el, de más relevanciaértékük lehet egyik 

vagy másik térben. A peremvidék valójában a létező totalitása előtti mező, amelyben nem a 

semmi, hanem a létezőt alkotó előzetes szerkezet alkot, annak egy modifikációja. Azért 

folyamatos modifikáció, mert az előremozdulás visszatartása, a kellő időpont (a kairosz) 

kivárása, a cselekvés halasztása maga is átformálja az előzetesség-vidéket, és mivel benne 

mozog, alakítja is. Feltételezhető, hogy beljebb tolja a létezőbe azt és magát is, mert egy 

cselekvést tart vissza, miközben a többi előzetesség még csak nem is képes elgondolni a 

cselekvést. A cselekvés visszatartása képes lehet arra, hogy átalakítsa a cselekvés fogalmát 

magát is.164  

A cselekvés és a politikai eme viszonya pontosan a politika határaira mutat rá, arra a 

tényre, hogy a határok léteznek és éppen a megmutatkozást létrehozó cselekvések által 

alakulnak át. Ez az átalakulás a politikai tér átalakulása is. 

 

2. A politikai közösség eredete és önállósága 

Legáltalánosabb formában a politika határa annak keletkezésével van kapcsolatban, vagyis azt 

a kérdést jelenti, hogy mi tekinthető politikai térnek és mi nem; mi a határa (például a 

természet, a társadalom vagy a család) és hogy e megkülönböztető határvonás felől hogyan 

határozódik meg tartalmilag a politikai közösség. 

A politika fogalmának értelmét a politikai társulás felől keresve óhatatlanul belebotlunk a 

politikai közösség létrejöttét magyarázó klasszikus elméletekbe, mint Prótagorasz és 

Arisztotelész polisz-genezise. A két modell különböző jellegű megkülönböztetéseket és 

határvonásokat alkalmaz; mást tesz meg a közösség eredetének és alapjának, máshoz képest 

húzzák meg annak határait.  

Arisztotelész a poliszt különböző, de annál mindig kisebb alkotóelemekből vagy 

                                                 
164 A perem-, határ- vagy köztesvidék lehet metaxü, lehet methoria, lehet a khóra vidéke, lehet atópia: valamifelé 
tartó közteshely; köztesen megálló lehetetlen hely; nemhely mint ami mindennek mintát ad, de formátlan marad; 
törölt hely az álláspontok kényszerének világában, lásd Chance 1992: 205., ill. 23. jegyzet, Derrida 1995, Platón, 
Gorgiasz stb. 
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viszonylatokból építi fel (Politika 1252a–1253a). Alaplogikája az, hogy a polisz az egész, az 

emberi viszonyok a részek. A részek – mivel pusztán részek – soha nem állnak meg 

önmagukban, rászorulnak az egészre. Az egész viszont szintén függ a részektől, de más 

értelemben: egyszerűen nem létezhet nélkülük. Ez eddig valószínűleg prótagoraszi 

érvelésként is megállná a helyét, de Arisztotelész az emberi viszonyokat biológiai vagy 

természetes egységekként próbálja megérteni.165 Ennek során olyan egységeket vet a polisz 

uralma alá, mint a férfi és a nő, illetve az úr és a rabszolga közötti viszony (a függőségek 

tételezésével), a megkülönböztetést pedig természetesnek veszi.166 A politikai társulás 

befogadja, de alá is veti ezeket a formákat. Mivel Arisztotelész a közöttük lévő 

megkülönböztetéseket természetesként érti meg, ellehetetlenít bármiféle rákérdezést e 

viszonyokra magukra. Problémás jellege ellenére azonban az arisztotelészi modell egy 

rendkívül fontos dologban érvényes állítást tesz, és ez a politikai közösség mint olyan 

megfogalmazása. A polisz genezise elsősorban azt hangsúlyozza, hogy a politikai közösség 

minden más, a részét képező társulásformánál magasabbrendű. 

Arisztotelész e gondolata azonban nem véletlenül gondolható nehezen tovább egy 

demokráciaelméleti keretben. Ha kritikátlanul olvassák, akkor e modell ellentmondásokkal 

terhelt marad, mert Arisztotelész kirekesztő nézőpontot alkalmaz ugyan, ám mégis a politika 

jelentőségének megfogalmazását nyújtja. A különféle társulásformákat a polisz 

alkotóelemeiként mutatja be úgy, hogy a viszony köztük interdependens, és az egész emberi 

viszonyrendszer az önmagában megálló és másra már rá nem szoruló végső társulásforma felé 

tart. Más szavakkal szólva az emberi társulásnak sokféle formája létezhet és mindig sokféle 

formája létezik valóságosan is, ám ezek közül csak egyetlen különleges minőség az, ami 

politikai. 

Prótagorasz modellje más határvonásokat alkalmaz a polisz létének megfogalmazásakor, 

mert számára a döntő megkülönböztetés a politikai világ és az azon kívüli világ között 

húzódik, és nem a politikai világon belül az arisztotelészi értelemben (legalábbis amennyire 

tudjuk). A polisz kiemelkedése a világból azonban az ő politikai filozófiájának is a 

sarokpontja. A politikai metaforikus kiemelkedése hasonló a földből kiemelkedő világ 

víziójához, ami minőségváltást jelöl ugyan, de nem elszakadást. A világ nem redukálható 

vissza az alapjára, noha abból kiindulva épül fel, és ez az alap a puszta élet, a polisz jelentette 

                                                 
165 Arisztotelész biologizmusára: a Politika 1280a részében a boldog élet érdekében egyesülőktől a „szolgákat és 
egyéb élőlényeket” különbözteti meg. Arisztotelész poliszfelfogása általában is naturális (Murray 1992: 199–
200.): a Politikában az állatok telosza a csordabeli egyesülés, míg az emberek abban különböznek az állatoktól, 
hogy mindennél inkább alkalmasak a közösségi életre (Politika 1253a). 
166 Nem csak ma, hanem már Arisztotelész korában, s azt megelőzően is kritika tárgyává tették a nők és a 
rabszolgák helyzetét, lásd Kerferd 2003: 173–201. 
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kiemelkedés a tartalmas élet. Az így kiformálódott társuláson kívül végeredményben nincsen 

emberhez méltó élet, vagyis a döntő megkülönböztetés a poliszban élhető élet és az azon 

kívüli természet között húzódik. A politika többlet, nem természet.167 A puszta élet végletes 

harcban áll az elemekkel és a többiekkel, a politikai társulás viszont képes túllépni ezen, és 

keretet kínál egy gazdagabb élethez. De a politikai közösségen mégis kívül lehet maradni, 

bizonyos esetekben éppen a többi ember döntésének az eredményeként. Ez a „zajos és 

kavargó” világon való kívülkerülést jelenti, közösségi értelemben vett vagy valós pusztulást. 

A bennmaradás feltétele a másik ember méltóságának elfogadása, a kölcsönösség állapotának 

a fenntartása, és az igazságosság másokkal szemben, ideértve azt is, hogy „nem féltjük a 

lelkünket, amikor az igazságosság dolgában kell eljárni.” (módosított idézet, Anonymus 

Iamblichi 4.1.) Ezen túl azonban nincsen tovább specifikált kritériuma a bennmaradásnak, 

nincs több előírás arra nézve, kinek milyen embernek kell lennie, mivé kell válnia, milyen 

célokat kell követnie. Prótagorasz és a hozzá hasonló szofista etikai gondolkodók abban 

közösek, hogy kiemelkedő hangsúlyt helyeznek az emberi élet politikai-közösségi 

aspektusára, de meghagyják az emberi szabadság részének azt, hogy ki milyen életet éljen. Ez 

azt is jelenti, hogy az emberi élet élése legalább bizonyos részt szabad választás kérdése és 

ezért felelősségvállalás is.168 

A prótagoraszi modellben a politikai közösség létének különös súlyt ad az, hogy a 

kívülmaradás világában a folyamatos pusztulással kell szembenézni, és az alkotásnak nem jön 

létre tere. Nincsenek olyan szegletek és kiemelkedések, amelyekben lehetséges volna építeni 

és teremteni; nincsen helye az egymásra rétegződéseknek, ahogyan a régészeti rétegek is 

egymásra rakódnak, mint amikor az egymást követő generációk és évszázadok egyazon 

helyen ráépülnek a másik jelentette alapzatra. Az emberi társuláson kívül, amiben a politikai 

képesség többlete van jelen, nincsen lehetőség a tevékeny emberi élet jelentette többlet 

felhalmozására. Prótagorasz arról beszélt, hogy a lényeget illetően csak kétféle emberi 

létforma van: a poliszbeli, valamint a szétszóródott; a közös, összegyűlő és teremtő, valamint 

az emberek különvált vándorlása és az elemekkel és egymással vívott küzdelmeik. Végül is 

azt állította, hogy egyetlen emberhez méltó létforma van: a politikai, és, amennyire tudjuk, az 

embert embernek nevezte, nem pedig élőlénynek vagy állatnak, ezzel pedig a vizsgálódás 

fókuszát különös hangsúllyal helyezte a valóságosan létező és más emberekkel közösen 

teremtett emberibe. Ezért ez az emberi mindig több embert jelent. 

 

                                                 
167 Más érvelés keretében, de lásd még ehhez: Horváth 2014. 
168 A közösségi aspektust és a szabad élet dimenzióját hangsúlyozza Romilly 1992. 
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3. Jelenlét és közös vállalkozás 

A több ember jelenléte olyan elméleti pont, ami fontos a polisz fogalmi meghatározásában, de 

nem elégséges hozzá. Egyrészt a sokaság puszta léte önmagában még nem konstituál poliszt, 

ezért a kérdés az, hogy mi teszi lehetővé azt, hogy a sokaság polisszá váljon, másrészt pedig 

az emberek sokasága egyben minden bizonnyal különbözés is, ezért különbözőségüket a 

polisz keretén belül szükséges értelmezni. A modern és a klasszikus politikafelfogás sokban 

különbözik egymástól, de a modern politikafogalom tartogat legalább egy olyan értelmezési 

lehetőséget, ami valóban releváns lehet, és ez a döntés (lásd Periklész beszédét, Thuküdidész 

II.36-tól). A döntés mindig összekapcsolódik a döntési lehetőséggel, a lehetőségek pedig a 

pluralitásra mutatnak. 

A klasszikus értelemben vett demokratikus döntést olyan közösségben hozzák meg, 

amelynek tagjai egyenlők. Az egyenlők közötti világ átlátható, mert a döntés mindig szorosan 

összefügg a nyilvánossággal, a nyilvánosság pedig a véleménykülönbséggel, továbbá a 

vélemények versengésével, azaz a vitával. Más megközelítésben pedig véleménnyel bírni azt 

jelenti, hogy állni valahol, ahogyan a sztaszisz fogalmában is jelen van. Azt jelenti, hogy az 

értelemmel felfogható politikai álláspontokból, vélekedésekből és tipikus meghatározásokból 

az ember létrehozza a maga sajátos változatát, és azt is jelenti, hogy az ember bizonyos 

helyekben létezik, továbbá a logikai-érvelési értelemben vett helyek közül választ vagy 

azokon – metaforikusan – átvonul.169 A politikai tér tehát metaforikusan egymást átfedő terek 

sokaságából áll, és egymást átfedő diskurzusok (logoszok) állandó mozgásából jön létre. A 

politikai téren belüli megosztottság magát a teret hozza létre. A politika tehát megérthető úgy, 

mint vita és ellentét által konstituálódó egész. 

Periklész azt mondja abban a beszédében, amelyben a demokráciát jellemzi, hogy „mi 

magunk”, mármint az athéni démosz egésze az, akik előbb körültekintően megvitatják az 

ügyeket, majd döntenek, és ha döntöttek, akkor elszántan cselekednek. Nem a vita az, ami 

gyengévé tesz egy közösséget (ahogyan a demokrácia ellenfelei állították), hanem az, ha nem 

vitatják meg az ügyeket, ha nem mérik fel a lehetőségeket, és, hozzá lehet tenni, ha nem látják 

át, kik vagy mik az erőforrások, a szövetségesek, a hozzáértők. Vagyis kik azok, akik majd 

mozgásban tartják az egész vállalkozást, és akik jelenlétének köszönhetően továbblendülnek a 

témák, az ügyek, a viták.170 A periklészi beszéd tartalmaz egy figyelemre méltó 

megkülönböztetést: a helyes vélekedés és a döntés megkülönböztetését (Hornblower 2003: 

                                                 
169 A toposzhoz lásd még Kerferd 2003, Maciel 2006, Barthes 1997b. 
170 A vita, nyilvánosság, politikusság és szakértelem kérdéséhez lásd Ober 2008a. 
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305–306., Hansen 2008a).171 A helyes vélekedésnek ott, ebben a nyilvános vitában kell 

kialakulnia, és a jelenléten kell alapulnia. A helyes vélekedés a cselekvő döntés 

meghozatalához szükséges. Vajon ez azt jelenti, hogy a pusztán gondolkodó vélekedés és a 

cselekvéshez vezető döntéshez szükséges vélekedés között különbség teendő? Vagy másként 

fogalmazva, a döntéshez szükséges vélekedés helyességének a mértéke a cselekvés? 

Végeredményben igen. De a különbség mégsem a puszta kontempláció és a cselekvő életmód 

között húzódik, hanem a politikaiban való jelenlét és a kívülmaradás között. A kontempláció 

vagy filozófia is megérthető politikai pozícióként. A filozófia lehet jelenlét, de lehet 

kívülmaradás is, sőt, a kívülmaradásnak teljesen átlagos hétköznapi formái is lehetségesek. A 

különbség abban ragadható meg, hogy még az is, aki a peremvidékre pozícionálja magát, 

rendelkezik véleménnyel arról, mi a helyes és a helytelen, mit kellene tenni és mit kellene 

elkerülni. Ha a közösség színe előtt kellene felszólalni, és – ókori görög megfogalmazással 

élve – tanácsot adni a városnak, akkor a tanácsot talán elvétené. Ám még ebben az esetben is 

a poliszban helyezné el magát, a poliszon belül gondolkodna. Ha nem lenne helye, akkor a 

poliszban nem lenne helye, nem pedig a poliszon kívül. Ennek a poliszon belüli atópiának 

Szókratész a paradigmája. A tökéletes tétlenség állapota így nem más, mint a gondolkodás 

hiánya. 

Mindenképpen húzható határvonal Szókratész és Periklész között (és alighanem 

Szókratész ezt igen sokszor meg is húzza), vagy éppen a „filozófusok” és a „szofisták” között. 

Úgy tűnik, Prodikosz az, aki felveszi a megkülönböztetés fonalát, és azt mondja, a szofisták a 

politikus és a kontemplatív életmód között foglalnak helyet;172 valami ilyesmi a politikai 

világról való gondolkodás a közösségi cselekvés szándékának hiányában. Ám egy bizonyos 

értelemben mindannyian a politikaiban foglalnak helyet. Hiába állítja azt Szókratész, hogy 

neki nincsen helye, teljességgel kívül van mindenen, ami a polisz politikai táborait illeti. 

Pontos és jellegzetes, bár a kortársak szempontjából ugyancsak sajátos képe van arról, hogy 

miképpen épül fel a polisz, milyen problémák vannak benne, és megvannak a maga válaszai 

rá.173 Ezek aligha fognak megfelelni az éppen döntés előtt álló népnek vagy az 

alternatíváikkal versengő és küzdő politikusoknak, tehát a dilemmában álló közösségnek, 

hiszen az általa adott válaszok többnyire kevésbé kéznéllévő és közvetlen rétegeket érintenek: 

a rendszer egészét, az emberek minőségét, vagy éppen a kivonulás opcióját, amit nem lehet 

                                                 
171 A „helyes vélekedés” és a (politikailag teljes értékű, participatív) „döntés” közötti különbségről van szó. 
172 Vö. Prodikosz, „Ezek azok az emberek, Kritón, akikről Prodikosz azt mondta: a filozófus és az államférfi 
közötti határvonalon állnak…” (in Steiger szerk. 1993: 45., DK 84 B6). Ugyanakkor a politikai bölcsesség és 
tanácsadás a szophisztész egyik jellemzője már a szofisták előtt is (Kerferd 1950). 
173 Lásd Platón, Gorgiasz több helyütt, pl. Szókratész atópiája: 471e–c, 473e–474b, 521d–e, a filozófia és a 
cselekvés szembeállítása, ami Zéthósz és Amphión mitikus alakja körül sűrűsödik, 485e skk, ill. Steiger 1998. 
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rendszerszintre emelni, különben összeomlik az egész demokratikus vállalkozás. 

A jelenlét ebben a gyakorlatban szó szerint értendő, és az is érvényes, hogy az emberek a 

politikai tudásuk legjavát közvetlenül a másik embertől szerzik meg. A jelenlét azonban úgy 

is értendő, hogy jelen lenni a saját közös világban, méghozzá az elképzelhető és napvilágra 

hozható emberi teljesség értelmében. Jelen lenni azt jelenti, hogy értelemmel bírni; azt, hogy 

megérteni és átlátni a világot, amelybe az ember bele van helyezve. A világ pedig, amibe 

belehelyeztetett, elsősorban azon keresztül tárul fel a számára, ami ugyanúgy jelen van és 

megmutatkozik, ahogyan ő. Ismét a gyűlés terére, illetve az összegyűlés informális, szabad 

mozgást engedő terére kell gondolni, a nyugati politikafogalom metaforikus kulcspontjaira: a 

gyűlésre és az agorára. E terek is a reciprocitás elvén működnek, azon, hogy „én látlak téged, 

és te látsz engem.” „Látni” valójában azt jelenti, hogy megérteni. A sokat emlegetett 

Hérakleitosz például problémává teszi a látás közvetlenségét, és az értelmet, a megértendőt 

ruházza fel minden hatalommal, az értelmet, ami gyakran elrejtőzik a tekintet elől.174 S ez 

tulajdonképpen érvényes: az embereket nem egyszerűen a láthatóság köti össze. Ezt amúgy is 

időről időre különösen félelmetesnek tekintették a modernitásban: mi volna borzasztóbb, mint 

mások tekintete és ítélőszéke előtt élni? Alighanem elviselhetetlen volna, ha a láthatóság 

mindig csak azt jelentené, hogy alá vagyunk vetve mások vagy láthatatlan hatalmak 

(struktúrák, divatok) ítéletének. Azonban a kölcsönös láthatóság nemcsak ezt a lehetőséget 

hordozza, hanem valami mást is, ez pedig a prótagoraszi kölcsönös elismerés: „látlak téged, 

ahogyan te is látsz engem. Elismerlek téged, ahogyan te is elismersz engem. Megtehetném, 

hogy nem ismerlek el, ahogyan te is megtehetnéd, hogy cserébe nem ismersz el.” De ha senki 

sem ismerné el a másikat, értelmetlenné válna az összegyűlés; valójában a legnagyobb 

veszedelmet szabadítaná rá mindenkire: a kölcsönös bizalmatlanságból fakadó gyűlölködést, 

majd a kölcsönös gyűlölködésből fakadó viszálykodást. 

Jelen lenni azt jelenti, hogy megmutatkozni, részesedni és tudni. A politikai elfedődése 

vagy visszahúzódása a demokratikus vállalkozás összeomlását is jelenti, az emberi 

tapasztalatok és a rendelkezésre álló lehetőségek szerkezetének átalakulását. A demokratikus 

politikai vállalkozás egyben annak a kísérlete is, hogy a különböző helyeket és álláspontokat 

összegyűjtsék egyetlenegy pontba, anélkül, hogy felszámolnák az emberi életigények 

sokféleségéből származó különbségeket. A demokratikus vállalkozás része, hogy az emberek 

között húzható határokat a politikai társulás egészének, s így lényegének és céljainak 

                                                 
174 Vö. Hérakleitosz D. 123.; 54., 19., ill. lásd még 107., és Heidegger 2006a: 46., „A tudás a szó tág értelmében 
már valami látottat jelent, ami pedig a jelenlevőnek mint olyannak a felfogása. A görög gondolkodás szerint a 
tudás lényege az alétheián, azaz a létező felfedésén nyugszik.” 
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szempontjából rajzolják ki, így például (vagy különösen): szabadság és egyenlőség az 

alávetettség helyett, összegyűlés és közös beszéd a szétszóratás helyett, versengés és 

innováció az egylényegűség és a változatlanság helyett.175 Azok a várakozó álláspontok, 

amelyek a politikai társulás peremvidékén foglalnak helyet, egyben annak a lehetőségnek a 

hordozói is, hogy az emberek közös politikai élete megváltoztatható. Ez pedig azt is jelenti, 

hogy a közös világ fenntartásának feltétlen kritériuma mellett minden egyéb határ már 

belsővé vált, ezzel pedig a politikai cselekvők elfogadták, domesztikálták, s persze, időben 

hosszabb távon ki is tették magukat a változásnak és a peremvidék várakozóinak – vagyis a 

lehetetlen helyek befogadásával egyben elfogadták állandó lehetőségként a változást is. A 

politikai és a demokrácia e megközelítésben valóban szorosan egymás mellé került, talán a 

lehető legközelebb egymáshoz, de ez a közelítés valószínűleg csak addig lehetséges és 

értelmes, ameddig a demokráciát nem egyszerűen a lehetséges politikai berendezkedések és 

eljárásrendszerek egyikeként, hanem életformaként értjük meg. 

Mindennek pedig van még egy további fontos következménye: a demokrácia közös 

vállalkozás. Thuküdidész azt írja, hogy a görögök történelmük során a trójai háború előtt nem 

fogtak közös vállalkozásba, s úgy látja, hogy az a háború, amibe tulajdon korában 

belebocsátkoztak, felülmúl minden korábbit, beleértve a trójait is. De amikor Periklész a 

háború kezdetén elesett hősöket búcsúztatja, valójában mégsem a háborúról beszél, hanem 

Athénről, és arról, ami az athéniakat megkülönbözteti mindenki mástól. Periklész a 

demokráciáról kíván beszélni,176 arról, hogy miként élnek az emberek ebben a poliszban, és 

hogy miképpen bánnak egymással, és hogy ez az Athén mit jelent azoknak az embereknek, 

akik polgárai vagy nem polgárai a polisznak. Szerinte az athéniak nem másoltak másokat 

abban, hogy milyen viszonyok között éljenek, és ez azt a ki nem mondott tételt is jelenti, hogy 

talán megtehették volna. Az eredet, a föld, a hajlékok talán ősi örökséget jelentenek, a világ 

pedig tele van további lehetséges politikai formákkal, amiket követni lehetne, de az ő 

megkülönböztető jegyük az a mód, ahogyan élnek, és ez a demokrácia fogalmában 

összegződik; ez az ő közös választásuk. A legnagyobb közös vállalkozásuk nem a mitikus 

múlt nagyságában vagy a jelen egyszerre biztató és veszélyes kivételes pillanataiban van. Az 

egyetlen igazi közös vállalkozás a demokrácia maga (lásd Thuküdidész I.1, I.3, II.35 skk.). 

                                                 
175 A szabadság azon értelemrétegére, hogy az az alávetettség hiánya, lásd Hansen 2010a. 
176 Periklész és/vagy Aszpaszia (vö. Platón, Menexenosz; lásd még Henry 1995), vagy – ha nem hiszünk a 
szöveg történelmi hitelességének – Thuküdidész; esetleg mindnyájan. Összességében tehát ezt a szöveget 
megérthetjük az egész periklészi korszak politikai hitvallásának.  
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XI. fejezet 

DEMOKRÁCIA ÉS RETORIKA 

 

1. A közös világ és a beszéd nyíltsága 

A politikai közösséget a beszéd köti össze, középpontjában a beszédtér és az ott folytatott 

gyakorlat, a retorika áll. A retorika egyszerre a megmutatkozások módja, valamint a 

közösségi léthelyzet megértésének a feltétele és helye, a különbségek megmutatója, de 

összefogója is, és mindenekelőtt arról szól, hogy mit jelent együtt élni: egy helyen élni, de 

külön helyeken állni. A retorika logikája politikai logika. 

A politika átfogó retorikussága pontosan az emberi különbözőségre mutat rá, elméleti 

alapállásként ezt értelmezi. Akár közösségi, akár individuális szemszögből nézzük, nemcsak 

az ügyek eltérő látószögű megközelíthetőségének természetességét hangsúlyozza, hanem azt 

is, hogy a politika mindig lehetőség-formában létezik és az emberi világ eredendő 

bizonytalanságából nyeri erejét. E bizonytalanság és rögzíthetetlenség kettős arcú, hiszen 

nyitottsága és ellentmondásossága miatt egyszerre hordozza a pusztulás, de a lehetőségek 

közti választás szabadságát is. A következő fejezetekben egy ilyen retorikus és lehetőségalapú 

politikakoncepcióról lesz szó. 

 Amikor Hannah Arendt a politikáról szóló töredékeiben az ókori görög 

demokráciatapasztalatot értelmezi, e politikatapasztalat középpontjába az emberek közös 

beszédvilágát helyezi (pl. Arendt 2002: 112–121.). Az emberek összegyűlnek, egymással és 

egymáshoz beszélnek, és mindig valamiről beszélnek. Mindezt szabadon teszik, vagyis 

nincsenek alá- és fölérendeltségi viszonyban egymással, nincsenek a parancsnak 

engedelmeskedés morális szituációjában, mint egy háborúban. A polisz eme beszédvilág 

körül épül ki, és a nyílt beszéd szabad, egyenlő emberek között zajlik azzal a céllal, hogy 

azok, akik érintettek az ügyekben, meggyőzhessék egymást valamiről vagy rábeszélhessék 

egymást bizonyos cselekedetek megtételére. Ez a polisz lehetővé teszi, hogy a dolgok – 

akárcsak az emberek – megmutatkozhassanak, sőt, Arendt szerint éppen ez a hely az, ahol 

először mutatkozhatnak meg. A poliszon belül a nyílt beszéd feltartóztathatatlan áradata azért 

lehetséges, mert az emberek állandóan versengenek egymással az érvelésben. A harc vagy 

küzdelem a polisz falain belülre került és a demokratikus közösség vitáiban manifesztálódik. 

Ugyanazon dolgok különböző oldalaikról mutatkoznak meg a résztvevők és szemlélők előtt. 

A vita tehát feltárja egy dolog aspektusait az érintettek politikai jelenlététől függően. Azok az 

emberek, akik látják és értik a vitát, abban a helyzetben vannak, hogy egy ügyet a közösség 
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felszínre került nézőpontjai alapján szemlélhetnek, méghozzá mindet egyszerre. Ez rendkívüli 

szabadságot nyújt, hiszen a mozgástér ismeretét adja, rálátást a lehetőségekre. Arendt 

szavaival szólva ez a politikum szabadsága is, ami  

 

„teljes egészében sokak jelenlététől és egyenjogúságától függ. Egy dolgot csak akkor lehet számos 

aspektusból megmutatni, ha sokan vannak jelen, akiknek a dolog mindig más és más aspektusból 

mutatkozik meg. Ahol eltüntetik ezeket az egyenjogú másokat és az ő partikuláris véleményüket, (…) ott 

senki sem lesz szabad, s senki nem lesz képes a belátásra.” (Arendt 2002: 119–120.) 

 

Ebből következik, hogy az ember sohasem lehet egymagában szabad, azt csak azokból a 

viszonyokból nyerheti el, amelyek a másokkal való együttlétben formálódnak ki. A 

szabadságot az a polisz garantálja, ami lehetővé teszi a perspektívák feltárását. 

A politikának két aspektusa lesz fontos a továbbiakban: a politika egzisztenciális és 

episztémikus karaktere. A közvetlen demokrácia egzisztenciális karakterét az emberi élet és a 

társadalmi és a politikai szerveződés összefonódásaként írhatnánk le. Ehhez kötődik az az 

arendti gondolat, hogy a politikai jelenlét az emberi minőség kiteljesítője. A másik szempont, 

ennek folytatásaként, a demokrácia episztémikus karaktere. A politikai társulás egymással 

beszélő emberek közössége, ami létrehozza az értelmes, belakható emberi világot, de 

vitaformát öltve ebben tárulnak fel tulajdon létük kondíciói is, amikor felszínre kerülnek az 

„emberi dolgok” értelmezésének különböző aspektusai. Érvelhetünk amellett, hogy a 

demokrácia nem kis részt a tudásról szól, arról, hogy mit lehet tudni a politikai ügyekről és 

hogyan, kiktől lehet tudni és hogyan oszlik el a tudás; és arról az életbevágóan fontos 

tényezőről, hogy miféleképpen lehet helyes döntést hozni. Amennyiben az emberi szabadság 

csak feltételek között lehetséges, tehát a politikai cselekvési szabadság a döntési alternatívák 

létezése mellett valósulhat meg, és a politikai világ alternativitása azt jelenti, hogy a dolgok – 

a közös ügyek – különböző perspektívákból láthatóak, akkor az emberi közösségek 

szabadsága szorosan összefügg a tudással. A politikai szabadság episztémikus karakterű. 

Az itt következők szorosan kapcsolódnak az ókori görög politikatapasztalat kapcsán az 

előzőekben kifejtettekhez. Elfogadva azt, hogy a klasszikus athéni polisz nyújtja a mértékadó 

perspektívát a politika értelmezéséhez, olyan politikakoncepció formálódott ki, amelynek 

döntő mozzanata az emberek sokaságának tartós összegyűlése. A sokaság kérdése mellett fel 

lehetett tenni az egy vagy egység kérdése is, vagyis az, hogy milyen viszonyban van 

egymással e kettő. Hogyan lehetséges egyként megérteni azt, ami sok, és sokként azt, ami 

egy, anélkül, hogy ellentmondásba ne keverednénk? Az előbbiek alapján (Arendtre és a 
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szofistákra, sőt Arisztotelészre is építve) azt lehet mondani, hogy igazából az egy, mármint a 

polisz vagy politikai közösség csak akkor lehetséges, ha az azt alkotó emberek sokfélék, ami 

alatt nem csak szociális, foglalkozási és egyéb különbségeket értünk, hanem a politikai 

perspektívák különbségét is. E perspektívák sokféle okból különbözhetnek, a lényeg azonban 

az, hogy mindig vitatérben nyilatkoznak meg, és mindig emberi szándékok vannak mögöttük. 

Egy olyan helyen, ahol sok ember gyűlik össze, elkerülhetetlen a nézőpontok, de az 

érdekek különbözése is. Ez azonban nem valamilyen katasztrofális törés, inkább arra mutat rá, 

hogy az emberek mit várhatnak a másiktól, amikor cselekedni kell. A vitában feltáruló 

perspektívák és vélemények láthatóvá teszik, hogy ki milyen tudással (így többek közt 

szaktudással) rendelkezik a tárgyról, és mit volna hajlandó megtenni, valamint hogyan, ha 

cselekvésre kerülne a sor. A vita tehát információt nyújt a közösség tagjainak tudásáról és 

szándékairól, és rámutat a reálisan rendelkezésre álló cselekvési alternatívákra. A vita a 

politikai világot a lehetségesség világaként mutatja meg: a dolgok nem eldöntöttek, hanem 

nyitottak. A politikaiban az emberi létezés kondícióinak eldöntetlen karaktere mutatódik meg, 

és ennek a reflexiója az, amit a retorika elméletének vagy szofista filozófiának, a nyíltság 

politikai régióiban zajló beszéd metanyelvének lehet nevezni.177 

 

2. Retorika és filozófia 

Az előzőekben mondottak előkészítik azt a megválaszolandó elméleti kérdést, hogy hogyan 

értelmezhető a politikai közösség nem az egységesség, hanem a sokféleség által; másként 

szólva, hogy politikai közösség az, ami lehetővé teszi a különbözést. Újból felidézve a 

klasszikus gondolatot: a politikai közösség a sokaság állandósult gyülekezőhelye, és ennek a 

gyülekezőhelynek a középpontja az a tér és idő, amelyben az emberek számára megnyílik a 

lehetőség megmutatni magukat, rámutatni a fontos ügyekre, és nyílttá tenni a felfogásukat a 

szóbanforgó ügyekről.  

A „politikai közösség” általános megfogalmazása azt sugallja, hogy ezek a vonások 

minden társulásra érvényesek, de ez minden bizonnyal nem érvényes. Az a politikai közösség, 

ami az előrelépés és megnyilatkozás (nyílttá válás) tereit és időit a maga lényegeként 

intézményesíti, s ezzel folyamatossá teszi a perspektívák megmutatkozását mindazok 

számára, akiknek a követendő cselekvésekkel kapcsolatos kérdések relevánsak, a demokrácia. 

Megfordítva az állítást: csak és kizárólag valamilyen demokrácia lehet képes arra, hogy az 

                                                 
177 Az egy/sok dilemmához (különösen Hérakleitosz miatt) Kerferd 1967. A szofistákhoz Kerferd 2003, Gagarin 
2002, Worthington 2007, stb. A „mit tudhatunk arról, ki mit tud?” kérdéséhez és a történetileg létezett athéni 
demokrácia episztémikus karakteréhez Ober 2008a. 
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emberi közösségi életlehetőségekre a lehetségesség maximumát kihasználva mutasson rá. 

Más politikai rendszerek is képesek lehetnek arra, hogy létrehozzanak valamilyenfajta 

nyilvánosságot, vagy hogy kialakítsák egyenlő embereknek azt a körét, akiknek a véleménye 

számít, noha ennek a pluralitásnak nem szükségszerűen kell felszínre jönnie, sőt még az is 

megeshet, hogy a nyílt sokféleség tiltva van. A helyzet azonban az, hogy a demokrácián kívül 

nincsen más forma, ami közelíteni lenne képes a nyíltság totalitásához; tehát az emberi 

létezésmódok nyílttá válásának maximumához. 

De a beszéd (vagy diskurzus) nem transzparens médium, amin keresztül a világ feltárul. 

Mindig több ennél, nem tükröz, hanem létrehoz.178 A perspektívák puszta felmérése, mint a 

közvélemény-kutatások esetében, maximum csak a transzparencia igényét teljesíti, de nem a 

világteremtését. Az, hogy a közvetlen demokrácia mindig igényli az emberek valós jelenlétét, 

megerősíti a beszéd világteremtő képességét, és azt a jelentőséget is, ami abból származik, 

hogy a nyíltság régióiba belépők s abban magukat a beszédükkel jelenvalóvá tevők egyben 

állandó teremtői is e régiónak; teremtői a fogalmaknak, szempontoknak, értékeknek. Ez a 

jelenlét a teremtés kitüntetett helyszínén zajlik, amit a nyugati hagyomány a politikaiban vél 

felismerni. De a politikának azokról a hatalmi tereiről van szó, ahol a tenni-képesség a 

démosz kezébe van letéve. Ez az intézményforma és eszmény tehát nem hagyja benne az 

emberi lehetőségeket a pusztán szociális viszonyokban, teret és lehetőséget teremt a világra 

hozatalukhoz. A világ viszont nemcsak spontán módon teremtődik az emberközi 

viszonyokban, hanem, mihelyt megjelent a színen, továbbgondolhatóvá vagy vitathatóvá is 

válik, uralhatóvá vagy felhasználhatóvá. A közös cselekvésről való gondolkodásban a világ 

teremtése akaratlagos, mert felszínre jön, reflektálódik és szándékok irányulnak rá. Ennek a 

teremtésnek az egyik legfontosabb felmérhető és nyilvánvaló határa a másik ember, a hozzá 

kötődő szándék, vélemény és képesség. 

Ez a vizsgálati szempont a politikai közösség összetettségével foglalkozik. De egy másik 

szempont is összekapcsolódik ezzel, és arra mutat rá, hogy azok a cselekvési lehetőségek, 

melyek a politika nyílt régióiban mutatkoznak meg, nem pusztán individuális karakterűek. 

Amikor a huszadik–huszonegyedik században előkerült a cselekvési szabadság vagy a 

lehetőségként felfogott politika kérdése, ez együtt járt azzal az elképzeléssel, hogy a cselekvő 

az individuális egyén. Ez részben indokolt, mivel az egyéni élettörekvések megfogalmazása, 

illetve, különösen az életforma-alapú politika esetében, politikai szándékká formálása 

mégiscsak az egyéni tapasztalatokból indul ki. A politikatapasztalat különbségei is egyének 

                                                 
178 A beszéd vagy nyelv tükröző/teremtő funkciójának megkülönböztetéséhez, ill. a beszéd világteremtő 
képességének politikaelméleti értelmezéséhez, Szabó 2003a.  
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számára adódnak. A probléma ezért nem annyira ez, hanem hogy a politikai cselekvés 

cselekvője a politikus, a politikai vezető. A közvetlen demokrácia cselekvési lehetőségei 

viszont kollektív emberi lehetőségek, vagyis egy közösség közös lehetőségei; legátfogóbb 

értelemben annak a szabadsága, hogy az valamilyen közös vállalkozásba kezdhet.  

A politikában az emberi cselekvés eleve nem értelmezhető máshogy, mint közös 

cselekvésként. A politikai cselekvés olyan helybe és időbe való beágyazottságot jelent, ami az 

individuális egyéneket soha nem teszi másoktól vagy a körülményektől teljesen 

függetlenekké. Ezt könnyen lehet korlátozásként értelmezni szemben a szabadság egyszerű 

elképzelésével. Az olyan fogalmak, mint a feltétel vagy a kontextus, képesek arra, hogy 

kifejezzék ezt a függőséget. A szabadság csak a feltételei között lehetséges, és ez valószínűsíti 

azt, hogy a szabadság keresése egyben etikai-politikai választásokat is igényel majd, mert az 

emberi igények és eme igényeknek a konkrétan létező feltételei gyakran olyan 

felszámolhatatlan feszültségmezőt hoznak létre, ahol a játszma soha nem dönthető el egyik 

vagy másik variáció javára. Következésképpen előfordulhat, hogy minden döntés etikailag 

egyaránt érvényes opciók közötti választást, vagy inkább ingázást eredményez, mert a két 

opció valójában két embert vagy két emberi pozíciót jelent, és ezek közül morális 

szempontból egyik sem eltörölhető.179 E feszültségmezők intézményesítésére a demokrácia 

lehet képes, és az alkalomadtán felülkerekedőknek soha nem hagyja jóvá azt, hogy a másik 

pólust megsemmisítsék. Végeredményben ez a demokratikus agón végső értelme. 

A feltételek azonban másfélék is lehetnek, olyanok, amikkel az egész közösség kénytelen 

felvenni a küzdelmet. Ilyen lehet a javak szűkössége vagy egy hódítani kívánó hegemón 

törekvés egy másik állam részéről. Amikor ezek a kérdések válaszra váró problémákként 

megjelennek a politika nyíltságában (a válasz itt egyenlő a cselekvéssel), akkor az azt 

bizonyítja, hogy az emberek ráismertek a körülmények feltételszerepére, ezt reflektálták is, és 

– bizonyos etikai vagy erőforrás-határok között – uralni akarják azokat. A politikai cselekvés 

megérthető a feltételek uralására tett kollektív kísérletként. 

A kortárs politikaelmélet-alkotók közül többen is hangsúlyozzák, hogy a politika a 

lehetőségekről, vagy a lehetőségek teremtéséről szól. Ez azt jelenti, hogy nem elegendő 

pusztán úgy tekinteni a politikára, hogy ott különböző csoportok és szempontok mutatkoznak 

meg. Két szempont kétségkívül pluralitásra utal, de nem szükségszerűen a politikai 

lehetőségek valós létezésére. Lehetséges az ugyanis, hogy a két vitatkozó pólus mindig 

ugyanazt a variációt állítja elő, és ezzel egymás körül kezdenek el keringeni, blokkolva más 

                                                 
179 Ez Derrida politikai értelmezésén alapul, lásd Torfing 1999, Norval 2004; ugyanakkor telíti a korábban 
Hérakleitoszt értelmező szövegekkel (mint Nietzsche vagy Kirk és Raven). 
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alternatívák felbukkanását. Következésképpen a valós pluralitás politikai értelmezéséhez nem 

a politikai csoportok (ideológiák, pártok, identitások stb.) létezéséből kell kiindulni, hanem a 

lehetőség fogalmából. 

A pluralitás, a feltételek, a sokaság és az egy diszkurzív és kommunikatív kérdéseinek 

értelmezéséhez kétféle hagyomány áll rendelkezésünkre az ókorból. Az egyik a szofista 

filozófia, a másik pedig a retorikaelmélet. A kettő kétfajta diskurzusként létezett, és ezek 

bonyolult viszonyban állnak egymással. Bizonyos rétegeik átfedődtek és 

áthagyományozódtak, más rétegeik még későbbi filozófiákba transzformálódtak, megint más 

rétegek szinte teljesen marginalizálódtak. Az arisztotelészi rétoriké tekhné maga is olyan 

fogalmi újítás volt, ami teljességgel átalakította a nyilvános beszéd korábbi 

értelmezésmódjait, közben pedig ellentmondásos módon fogadta be a szofista filozófia 

korábbi nyilvánosság-központú világértelmezését (lásd Timmerman–Schiappa 2010). 

Rendkívül plauzibilis az állítás, hogy a klasszikus demokrácia szofista korszakában a retorika 

jelentése jóval több volt, mint puszta meggyőzés; a „logoszok művészete”, mely a közvetlen 

demokrácia minden rétegében alapvető szerepet játszott, végeredményben általános filozófiai 

magyarázóerővel bírt a társadalom, a politika, az antropológiai és kulturális sajátosságok, a 

pszichológia s általában a közösségi-nyilvános élet egész területén.180 Éppen ezért e 

hagyományhoz visszanyúlva abból szükséges kiindulni, hogy a „retorika” fogalma alá minden 

nyíltszíni megnyilatkozás beletartozik, és a plurális emberi világ értelmezésének is ez az 

alapja. 

Ebben a kitágított értelemben véve minden nyilvános megnyilatkozás retorika.181 A 

retorika nem az igazság elleplezése és a hazugság diadalmenete, hanem az az emberi létforma 

(sajátos emberi létmód és megnyilatkozási mód), ami a másik ember tekintete előtt jön létre. 

A retorika jelentése azonban kettős: jelenti egyrészt a nyíltságban megmutatkozást magát, 

tehát a rétor beszédét, és jelenti azt az elméletet, ami ezt reflektálja és leírja. Ez utóbbit 

megkülönböztetésként metaretorikának, a retorika metanyelvének nevezem: ez a 

tulajdonképpeni retorika.182 

                                                 
180 Az emberi magatartásra irányuló tudás: Romilly 1992: 8., a retorika a metafizikától kezdve az antropológiáig 
megismerési értékkel bír: Woodruff 1999: 294., a retorika és a filozófia céljai az ötödik században nem 
különülnek el (az előzőek mellett): Hubbard 2007, és a sort még biztosan lehetne folytatni. 
181 A retorika e kitágított definíciója fontos kiindulópont akkor, amikor a szofistákat értelmezni próbáljuk, a 
retorikát pedig kiszabadítani annak a felfogásnak a kelepcéjéből, miszerint az az elrendezettségről és a 
feldíszítettségről szól (vö. még többek közt Gagarin 2002). 
182 Vö. még Barthes 1997a: 01. és A3., A4. szakasz. A hagyományos retorika hosszú történetéről áttekintést ad 
Herrick 1990. Retorika és politika kapcsolatával a magyar politikai diskurzuskutatás és politikai 
kommunikációelmélet keretében is foglalkoztak; ezek egy része fordítás, lásd Szabó–Kiss–Boda szerk. 2000. 
Más része az elméleti újraelhelyezéssel és újraértelmezéssel próbálkozik, lásd Szabó 1998: 133–172., pl. 
irodalom- és politikaelmélet határterületén, Gyulai 2009. 
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A retorika nem a szavak sallangos elrendezése annak érdekében, hogy a közönséget 

meggyőzzük. Sokkalta inkább rámutatás arra a közösségi létmódra, amiben egy 

demokráciában az emberek találják magukat. A retorika mint elmélet ugyanis arra próbál 

megtanítani, hogy milyen a világ, amiben benne vagyunk az érvelés során. Rámutat arra, hogy 

mindig van másik ember, és ez tulajdonképpen a retorika egyik legfontosabb filozófiai 

mondanivalója. A másik, hogy az emberi helyzetek egy része – az, amire a nyilvános beszéd 

kiterjedhet – soha nem zárt. Sőt, ha zárt, akkor nyitottá kell tenni. A politikai világ a 

lehetségesség világa – par excellence. A beszéd feladata, hogy megformálja az utat a 

közösségi cselekvés előtt, és hogy felszínre hozza az alternatívákat. A politikai világ 

alternatív. Továbbá pedig a retorika nem a bizonyossal foglalkozik, és nem a teljesen 

ismerttel. A közösségi térben nyílttá váló emberi világ nyitott jövőkkel küzd, bizonytalan 

helyzeteket kezel, és eldöntetlen alternatívák között dönt vagy lavíroz. A retorikai tudás nem 

azért alapoz az egyetemesen igaz helyett a valószínűen igazra, mert a politikai és a retorikai 

tevékenység célja a hazugság és a becsapás, hanem azért, mert az emberi világ egyszerűen 

ilyen.183 

A jövőről nem lehet bizonyosságunk, márpedig a politikai cselekvések mindig 

valamilyen jövőbeni cselekvés megtételére irányulnak. Milyen tudás lehetséges egyáltalán a 

jövőről? Extrapolált, tapasztalatokon, közös előfeltevéseken, hasonló példákon alapuló 

mindenekelőtt. Ha ez a bizonytalanság eredendően valamilyen hazugságon alapul, akkor az az 

emberi mibenlét, a közösségi emberi lét eredendő nagy hazugsága. Az emberi világ 

egyszerűen túl összetett, és amennyiben van előrehaladó iránya, vagyis az idő létezik (ami 

fizikai tényként vagy isteni támogatásként egyaránt felfogható), akkor ez az eredendő 

hazugság a kozmosz és a létezők nagy hazugsága is.184 

 

3. A logosz megosztottsága és a retorika magyarázóereje 

Bár azt illetően a vélemények eltérhetnek, hogy a retorika alapját valóban a hazugság képezi-e 

vagy sem, én következetesen úgy fogok gondolkodni, hogy nem. A retorika – a metanyelvi 

értelemben – az útvonalat, pontosabban inkább a kiindulópontot nyújtja a politikai világ 

megértéséhez. Ez a politikai világ, ahogyan az egész eddig érvelés bemutatta, nyílt, 

                                                 
183 A valószínű vagy valószínűen igaz az arisztotelészi retorika megragadó rétege, lásd pl. Szabó 1998, a 
valószínű mint kényszer, nem pedig választás (szemben Platón véleményével), Gagarin 2002. 
184 Prótagorasz volt az első, aki megkülönböztette az idő részeit, és ez nem az igeidőkre vonatkozik, hanem az 
időfelfogásra általában, ami (minden bizonnyal) azt is jelenti, hogy Prótagorasz az idő különböző részeihez 
különböző igazságértéket is társított, vö. Dunn 2001. A „hogyanra” talán éppen az Arisztotelész-féle retorika 
jelenti a választ, ami a retorikai műfajokat az időhöz való viszonyuk alapján (is) tagolja, és rámutat a jövőbeni 
politikai cselekvésirányok eredendő bizonytalanságára. 
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transzparens, emberi és ember-közötti, összefoglalva demokratikus tér. A kérdés e térnek az 

emberi létezési módja, a nem-individuális értelemben vett emberi állapot. 

Kezdetben vala az egy: a dolgok és a kimondásuk nyelvének egysége. A dolgok, amiként 

a világban vannak, magukban hordozzák létük értelmét. Ez az értelem talán el van zárva 

előlünk, de végeredményben mindig ott hever előttünk, amennyiben a dolgok is ott hevernek. 

A dolgoknak megvan a maguk igazsága – akárhogyan is adjunk számot róluk. Körülbelül ez 

az a gondolatmenet, amit Hérakleitoszból ki lehet hámozni. A világ van, mert létezik. A 

létező megismerhető. Az ember, aki jelen van a világban, képes arra, hogy megismerje ezt a 

világot. A megismerésnek azonban megvannak a maga kérdései és sajátosságai. Amíg a világ 

csak van, addig nem mondja el önmagát, ezért ki kell fejteni a létező összefüggéseit, az 

elrendezettség logikáját (a feldíszítettséget, a hadrendet, a – szó szerint vett – kozmoszt). Ez 

valamilyen módon történik, ez a módszer. A módszer fő elve a dolgok helyes felosztása a 

nekik leginkább megfelelő mérce szerint, a világot összetartó kozmikus főelv pedig a 

szakadatlan változást biztosító küzdelem a világ inhomogén komponensei között. A harmónia 

alapja nem az ugyanaz, hanem a különböző. Az egy: más. 

Tehát a világ kimondható, és a dolgoknak megvan a maguk igazsága.185 De mi a helyzet 

akkor, ha ez az igazság sokféleképpen mondatik ki? Sőt, ki-ki másfajta kozmoszokat 

feltételez? Az egyik szerint a világ öröktől fogva létező, a másik szerint keletkezett, ezért 

pedig el fog pusztulni, a harmadik szerint pedig egyszerre több világ van, ráadásul a világok 

szakadatlanul összeomlanak. 

Vannak, akik úgy látják, hogy a természetfilozófiai koncepciók ellentmondásossága 

vezetett ahhoz, hogy a szofisták az ötödik században elfogadták az emberi világ 

episztemológiai összetettségét. Megtapasztalták azt is, hogy a világ kulturálisan összetett, és 

ez az összetettség egyszerűen eltörölhetetlen (lásd Hérodotosz, vagy a Disszoi logoi 2.9–17.). 

Talán mérsékelhető, talán integrálható, de ez az emberi csoportokból álló humán világ 

létmódja, és a különbség maga soha nem fog eltűnni belőle. Az összetettség a tapasztalati 

világból és a korabeli filozófiákból fakadt, amikor pedig reflektálták, hajlottak arra, hogy 

egyrészt bevezessék az emberi világ szempontját a filozófiai gondolkodásba, másrészről pedig 

a nyugati kultúra első relativistái lettek. Relativisták, vagyis elfogadták az ítéletek és 

életforma-alapú tapasztalatok sokféleségét és egyfajta egyenrangúságát, az abszolút igazság 

helyett pedig úgy vélték, hogy igazság csak valamely további minősítés alapján határozható 

meg. Valószínűleg nem foglaltak el teljesen relativista pozíciót (bár ennek akár az ellenkezője 

                                                 
185 A „dolgok igazsága” már egy ötödik századi szofista kifejezés, lásd Gagarin 2002: 9–36. 
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is igaz lehet), mindenesetre feltettek egy sor, a megismerésre és a teremtett világ 

létezésmódjára irányuló kérdést.186 

A dolgok igazságára feltett két, közöttük is vitatott kérdés arra irányul, hogy lehet-e egy 

dologról ellentétes állításokat tenni vagy sem. Egy feltevés szerint egy dologról kétféle – 

egymásnak ellentmondó – állítást lehet tenni, egy másik feltevés szerint, épp ellenkezőleg, 

nem lehet ugyanarról két egymásnak ellentmondó állítást tenni, mivel akkor már nem 

ugyanarról beszélnek az emberek. Noha az első állítás többet is sugall, egy dolog 

identitásának a kérdését, de mindkettő mögött egy közös feltevés húzódik meg: az emberek 

többféle tudással rendelkeznek.  Az emberi világ, akárcsak az a kozmosz, amiről Hérakleitosz 

beszélt, talán egy (tulajdonképpen még ez is vitatható), ám sohasem egyféle. 

Vajon nevezhető-e igazságnak az, ami két vagy több, esetleg egymásnak is ellentmondó 

állításban ölt testet – ugyanarról a dologról? Mi tartható igazságnak akkor, ha az összegyűlt 

emberek közül mind azt állítja, hogy ugyanarról a dologról beszél, ám mi mégis egymásnak 

ellentmondó érveket hallunk? Mi fog különbözni? Az álláspont? A dolog? Tehát több 

álláspontról vagy több dologról van szó? Miből állhat elő az igazság? Mi az igazság 

egyáltalán egy politikai közösségben?187 

A szofisták sokat írtak az igazságról, de ezekről szinte semmit sem tudunk. Platón egy 

dialógusában megemlítteti egyik szereplőjével ugyan, hogy olvasta Prótagorasz Igazságát, de 

nem fogadja el azt igazságnak. Vajon miért nem? Talán mert túlságosan is emberi? Az 

igazság túlságosan is eldönt(het)etlen? Az emberi világ igazságai túlságosan is közösségiek, 

                                                 
186 Woodruff szofista filozófiáról szóló tanulmánya így határozza meg a relativizmust: „általánosan 
meghatározva minden olyan nézet, ami lehetővé teszi, hogy egymással nyilvánvalóan konfliktusban álló ítéletek 
valamilyen szempontból egyenlők legyenek azon emberek számára, akik hisznek bennünk – egyformán kötelező 
erejűek, hasznosak vagy igazak. Extrém relativizmus minden olyan nézet, ami tagadja az abszolút igazság 
létezését, mert azt állítja, hogy semmi sem lehet igaz valamilyen relativisztikus kvalifikáció nélkül; erkölcsi 
változata azt mondja, hogy semmi sem lehetséges mint jó valamilyen [további] kvalifikáció nélkül. Az extrém 
relativizmus a filozófusok érdeklődési körébe tartozik, mert lehetetlenné teszi az ellentmondást (vagy az 
ellentmondást erkölcsi ügyekben).” Woodruff 1999: 300. 
187 Példa: A BBC egyik tévéműsorában (a 2012. szeptember 2-i adásban) azon vitatkoztak, hogy vajon szükség 
van-e a megszületendő gyermekek egészségének előzetes tervezésére. Két álláspontot ütköztettek: egy orvosét, 
aki szerint igen, és egy mozgássérült fiatal nőét, aki szerint nem. A pro-érvkészlet toposzai: az emberi életet 
jobbá lehet tenni, ha jobbá lehet tenni, akkor jobbá is kell tenni, a jobb élet egyenlő az egészségesebb, hosszabb 
élettel, és amennyiben ez a tervezés a jövő generációk megszületését érinti, úgy magán- és közügy egyszerre. A 
kontra érv toposzai: az ember nem játszhat istent, az ember nem tökéletes lény, és amennyiben nem isten és nem 
tökéletes, úgy el kell fogadnia magát olyannak, amilyen, az ember teljes életet élhet nem-tökéletesen is, és ennek 
a legfőbb akadálya a társadalom intoleranciája. Az érvek ütközése: kontra azt állítja pro-ról, hogy perfekcionista 
emberképpel él, ami igenis alacsonyabbrendűnek láttatja azokat, akik nem illenek bele a tökéletes ember képébe; 
pro azt állítja, ez nem igaz, ő csak azt mondja, hogy ha van választási lehetőségünk, akkor amellett kell 
döntenünk, hogy egészséges gyermekünk szülessen, ne beteg, továbbá, hogy e tervezés nem a jelenleg 
megváltozott képességűként élő emberekre irányul, hanem a jövőbeli generációkra. – Vajon ki lehet-e békíteni 
ezeket az álláspontokat? Meg lehet-e határozni abszolút igazságot? És a döntés az ügyben nem politikai lesz-e? 
Valamint a kérdés nem a legmélyebb értelemben politikai, úgy értve a politikait, hogy az emberi létezés 
alapkérdéseit érintő (így azt, hogy mi az ember)? 



XI. FEJEZET ▪ DEMOKRÁCIA ÉS RETORIKA 

 

163 

és nem valami isteni által garantáltak? Valószínű, de nem biztos. A Platónba beágyazott 

szofista filozófia kifejtése túlságosan is nehéz feladat a jelen célokhoz mérten, ezért 

kiindulópontként az arisztotelészi retorika újraolvasása nyújthat némi segítséget a filozófiai 

rétegek feltárásához.188 A retorika története ugyan nem esik egybe a szofisták történetével, de 

van átfedés a kettő között. A retorika és a szofisták történeti értelemben is egyazon kulturális 

mezőhöz (helyhez, időhöz, problematikákhoz) tartoztak, és mindkettő megérthető úgy, mint a 

nyilvános beszéd reflexiója.189 Az ókor meghatározó retorikai munkája eleve Arisztotelészé, 

bár a Retorika, ami fordítható úgy is, hogy A nyilvános beszéd művészete (gyakorlata), a 

szofistákról már csak a szokásos platóni-arisztotelészi értelemben emlékezik meg. A nyugati 

hagyományba mind a retorika, mind a szofista filozófia úgy lépett be, mint a filozófia 

ellentéte, ám az ekként útjára indított diskurzus nem a demokrácia elfogadásán, hanem a 

kritikáján alapult. Ez az ellentmondásos helyzet pedig azt követeli meg, hogy – mint 

annyiszor – úgy tekintsünk e heterogén szövegekre, mint amelyek pusztán kiindulópontot 

nyújtanak bizonyos problémák megfogalmazásához, és amelyeket szükségszerűen a mi 

értelmező szempontjaink mentén kell újraolvasni. 

 

4. A vízbe dobott kő: Az igazság megosztottá válása 

Az előbb azzal kezdtem, hogy az igazság kérdését megbolygatja az, hogy a dolgokat 

sokféleképpen lehet látni. Ez azonban nem szükségszerűen veszélyezteti a dolog identitását, 

hiszen a több oldalról bemutatott dolog ugyanaz a dolog. Amennyiben viszont az történik, 

hogy már nem is ugyanarról a dologról beszélnek az emberek, még ha formálisan egyetlen 

téma körül is vitatkoznak, akkor már valóban egy új kérdés tere nyílik meg: miképpen 

hangolhatóak össze az eltérő tapasztalatok, amelyek a különbségek alapját képezik? Ahogyan 

azé a kérdésé is, hogy egyáltalán össze kell-e hangolni azokat. 

De a dolgok megmutatása eltérő nézőpontokból egyazon beszéden belül is lehetséges. A 

retorika- vagy kommunikáció-tankönyvek (mind a mai napig) állítják, hogy hasznos 

álláspontunkat abból a szemszögből is bemutatni, ahonnan az vitatható; pontosabban, 

ahonnan opponenseink valószínűleg vitatnák (Szabó Katalin 2001: 109–110.). Az ok az, hogy 

így egy előzetes hadművelettel csillapíthatjuk ellenzékünk támadó szenvedélyét, és hogy ez 

                                                 
188 Platón komoly erőfeszítést tett, hogy filozófiáját leválassza mind a szofistákról, mind a retorikáról. A filozófia 
fogalma is ezzel szemben definiálódott. A retorika (rétoriké tekhné) fogalma ekkor tűnik fel, ellenfogalomként 
(Gagarin 1994). Ugyanakkor Platón álláspontja nem állandó a retorikát illetően. A kezdeti vehemens elutasítást 
majd a retorika újragondolása követi. Amit a Gorgiasz megtagad, azt részben a Phaidrosz megengedi. Vö. 
Steiger 2005: 84–85. 
189 Gorgiasz, akit a szofisták közé sorolnak, a rétorika atyjának is tekinthető, tehát kifejezetten átmeneti alak. 
Vitatott a helye a szofista mozgalomban; retorikájának logikai felépüléséhez lásd Bons 2007. 
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jóval meggyőzőbb, mint egyetlen álláspontot mutatni be. Ez a csomagolás érve, amit 

mindemellett érdemes betartani. A filozófiai érv azonban más, azt mondja ugyanis, hogy 

megismerési értéke van annak, ha a dolgokat más szemszögből is láthatjuk. 

Plutarkhosz görög-római történetíró volt, és többek között összeállította Periklész 

állítólagos életrajzát. Azt írta, hogy Periklész tanult Zénóntól, és Zénón volt az, aki  

 

„[ki]fejlesztette a cáfolatok módszerét, s a vitákban az antinómiákkal [antilogoszokkal] szorította sarokba 

ellenfelét, mint a phleiuszi Timón mondja róla:  

 

»Két nyelvvel pörölő s ama mindenek ostora, Zénón  

meg nem tántorodó, nagy erői…«”190 

 

Ez utalás egy olyan típusú érvelés- illetve gondolkodásmódra, amely úgy épül fel, hogy 

egyazon tárgy kapcsán alkalmaz kettős érveket, illetve inkább különböző álláspontokat (benne 

sok-sok érvvel) ütköztetett egyazon tárgy kapcsán. Ez pedig azért lehetséges, mert minden 

mellett és ellen is lehet érveket hozni. Akármilyen régi is azonban ez a tudás, csak valamikor 

az ötödik századtól rendeződik külön autonóm elméleti alakzatba. Ráismernek a létezésére és 

elméleti szinten is reflektálják, majd – erőforrást nyerve a fogalmi artikulációból – 

rendszeresen alkalmazzák. 

Az érvelésmód filozófiai alapja, de minden valószínűség szerint tapasztalati alapja is az a 

ráismerés, hogy az emberek eltérő tudással vagy nézőpontokkal rendelkeznek. Egy adott 

időszak adott közösségét jellemezni képes az, hogy az emberek miről vitatkoznak és 

miképpen. Az érvek és ellenérvek egy adott közösség érvényes tudását tárják fel. Ám az a 

tudás, ami a politikai közösségben szerezhető, nagyon esetleges. Amikor az érvek és 

ellenérvek, a kettős érvek és hasonlók elméleti reflexiója megjelent, hamarosan követte is a 

kritika Platónnak köszönhetően. Az igazság nem kavaroghat, mint az Euriposz vize 

árapálykor. Akár mérsékelt, akár radikális formában, a hérakleitoszi világkép nem teszi 

lehetővé azt, hogy igazi tudást szerezzünk a világról.191 

Platón, egyébként helyesen, azt mondja, hogy a retorika a valószínűséget vagy 

valószerűséget teszi meg alapjának. Számára nyilván az a probléma ezzel, hogy nem az 

                                                 
190 Plutarkhosz 1978: 328–329. oldalak a magyar kiadásban (4.3 szakasz). Az idézetet a szofista kettős érvelés 
vagy dialektika tárgyalása során hivatkozza Kerferd 2003: 108., a kiegészítés tőlem van ez alapján. Jelen esetben 
mindegy, hogy a rendkívül kritikus és ironikus Timón megjegyzése történeti értelemben helytálló-e, az a fontos, 
hogy – miként Kerferd is utal rá – rámutat egy jellegzetes gondolkodásmódra, amely a periklészi korszakot 
általában jellemezte; az utókor értékelése alapján a politikusi tudást éppúgy, mint a filozófiai gondolkodást. 
191 A platóni metafora helye a Phaidón 90b–c szakasza, ami a szofistákra, illetve Hérakleitoszra utal. 



XI. FEJEZET ▪ DEMOKRÁCIA ÉS RETORIKA 

 

165 

igazságot. De a retorika nem választhatja meg azt, mit tesz meg alapjának. A politikus, aki 

beszédet mond annak kapcsán, mi a közösség számára helyes teendő, a jövő lehetőségeiről 

beszél, nem egyetemesen érvényes bizonyosságokról. Mind a beszélő, mind a hallgatósága a 

valószerű alapján ítélkezik majd, mert egyszerűen mást nem tehet. Az athéni közéletben 

ráadásul ez nem csak a politikai döntések meghozatalára volt igaz, hanem a bírósági 

ítéletalkotásra is, ami nemcsak józan értelmet követelt az emberektől, hanem az erkölcsi 

ítéletalkotás képességét is. A vádlottaknak és védőiknek érvekkel kellett a bírákat meggyőzni 

arról, ami minden valószínűség szerint történhetett, a bíráknak (ezeknek az egészen 

hétköznapi embereknek) pedig egész közösségi hálózatuk előtt kellett jótállaniuk a 

döntéseikért.192 

Platón szerint azonban az a fajta tudás, ami a valószínűségen alapuló érvelésekből 

születik meg, lényegében nem-tudás, tudománynak vagy filozófiának pedig a legkevésbé sem 

tekinthető. A demokratikus közélet politikai tudása nem az igazságról szól, az igazságnak 

ugyanis biztosnak kell lennie, nem pedig a széljárás szerint változónak. Sőt, bizonyos fokig 

még e beszédhalmaz metanyelve sem tudomány – bár ezen később Platón módosít, a 

módosítást elfogadva Arisztotelész pedig összeállít egy retorikát.  

Töredékessége és esetlegessége vagy nyitottsága mellett Platónt azt sem győzte meg, 

hogy a retorikai tudás a vitában, vagyis a versengésben áll elő. Szerinte azt olyan, az 

érveléshez és az igazság mércéjéhez képest külső mozzanatok befolyásolják, mint a szándék a 

meggyőzésre, amely nem felszínre hozója, hanem éppenséggel akadálya az igazság 

kiderítésének. Platón és a platóni Szókratész szerint a retorika valójában eltereli az emberi 

érintettség és önismeret értelemben vett tudásról a figyelmet; vagyis aki mondja, beszél róla, 

az inkább egy közösség véleményét mondja, nem pedig azt, amit valójában gondol vagy 

gondolhat a dologról.193 A vita versengésében nem megmutatkozik az ember valója, hanem 

elfedődik, mivel a közösen osztott (közösségi) tudás fátyla borul rá. A közösségi, a nyilvános 

elfedi az embert. Éppenhogy nem azt teszi lehetővé, hogy akár maga magává váljon (egy jobb 

emberré), vagy hogy akár csak egy fikarcnyival is közelebb kerüljön a dolgok legmélyebb 

vagy legtranszcendensebb igazságához. A világ igazsága nem hever előttünk, nem a nyelvek 

sokféleségének igazsága, hanem a mélységé vagy a távolságé, és ezt nem tárhatja fel az a 

világ, ami csak egymás körül keringő vagy egymást ízlelgető nyelvezetek iránytalan 

                                                 
192 A retorikai beszéd típusait és az érvelés jellegzetességeit Arisztotelész tárgyalja a Rétorikában (tanácsadó, 
epideiktikus-ünnepi és bírósági). Platón retorika-kritikai munkái a Phaidrosz és a Gorgiasz. 
193 Az igazság bennünk, a személyiségünkben van, felszínre az odafigyelő diskurzussal jöhet csak; lásd a delphoi 
jósda híres feliratát, a Theaitétosz bába-metaforáját; továbbá Platón írás/dialógus felfogásához általában Th. 
Szlezák könyvét (2000). 
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vízfelszíni lebegése (vö. Barthes 1997a: B.1.29.). 

Mind Platónnak, mind Arisztotelésznek igaza van abban, hogy a vitában előálló igazság 

érvényessége korlátos, és kizárólag az emberi világra vonatkozik, annak minden 

esendőségére. Ennek leszögezésével indítja Arisztotelész a retorikáról szóló munkáját, amivel 

rögvest kijelöli írása érvényességének határait. A retorika pedig nem az igazság feltárásáról 

szól, hanem az a gyakorlat, amely minden tárgyban képes feltárni a meggyőzés lehetőségeit, 

mert az emberi vélemények világa már csak olyan, hogy tele van bizonytalansággal és 

esetlegességgel.194 De azt is megjegyzi, hogy a retorikai meggyőzés alapja az a közösen 

osztott meggyőződés, amelyet a poliszban mindenki, majdnem mindenki, a bölcsek, ezen 

belül vagy az összes, vagy majdnem mindenki, vagy közülük a legismertebbek, vagy a 

legnagyobb tekintéllyel bírók elfogadnak:195 vagyis az, ami nem igaz, hanem számukra 

igaznak tűnik. 

Mindez végül is visszautal arra, ahogyan a logosz a politikai közösségben meghasad. A 

logosz, amely az igazság (és az igazság rendjének) a pontos kifejeződése, vonatkozzék bár az 

univerzum, a polisz vagy a poliszon belüli beszéd rendjére, elkezd pontatlanná válni – ez a 

szofisták látószöge (vö. Eire 2007). Egy, az ő problematizációjukat később követő generáció 

számára az a szétrobbanás, amely a logosz és a valóság egységét semmisíti meg, mint 

ténymegállapítás, nem lesz elégséges filozófiai válasz. A jelenség az igazság fogalmát is 

elmozdítja. Mindez a politikai közösségben, vagy pontosabban, a demokratikus politikai 

közösségben történik – mert ott lehetséges a maga totális formájában. Ricoeur idézi 

Nietzschét, miszerint „az ékesszólás köztársaságpárti,”196 a retorika, és mindaz a 

bizonytalanság, amely a retorikai helyzettel együttjár (az érvek megsokszorozódása, és annak 

a lehetetlensége, hogy az igazságban a valóság és a kifejezés rendje totálisan lefedődjön, 

illetve a létezés etikai kérdőjelei), a demokrácia sajátosságai. Az a megosztottság, amelyet a 

politikai közösségen belüli beszéd megidéz, a nyilvános és szabad beszédvilághoz kötődik. És 

ami egy bizonyos filozófiai igazságfogalom szempontjából katasztrófa, az egy másik számára 

a létezés lehetősége. Olyan értelmezési mező megnyílása, amelyben a demokratikus 

közösségi élet alapviszonyaira lehet ráismerni. A lezárhatatlanság pontjai a vitatkozó, 

                                                 
194 Olyan területen vagyunk, „ahol nincs bizonyosság, hanem megoszlanak a vélemények.” (Rétorika 1356a) A 
retorika a gondos mesterember tudásának pontokba szedése; a retorika kézművesmunka, technika és kreativitás 
ötvözete (tekhné), lásd 1355b. A tekhnéről eredeti jelentésében, lásd Spivey 1996. A platóni tekhné-fogalomhoz, 
ahol a szakértés és a gyakorlati rutin összetartozik, lásd Yunis 2007: 77. 
195 Részlet a Topikából (100b). Kennedy szerkesztésében használtam fel, in Arisztotelész, On Rhetoric 2007: 
264. 
196 Ricoeur 2006: 16., Barthes azonban éppen ellenkezőleg, nem köti rendszerhez a retorikát: a retorika mindent 
túlélt, Athént, Rómát, a középkort, az újkort (a jelent nem); demokráciát, császárságot, királyságot (Barthes 
1997a).  
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versengő, nyílt, alternatív és adaptív politikai közösség filozófiai alapjaira mutatnak rá. 



 

 

XII. fejezet 

A POLITIKAI KÖZÖSSÉG SZABADSÁGA 

 

1. A klasszikus retorika kiindulópontja 

A retorika metanyelve az tehát, ami a nyilvános közéleti megszólalást reflexió tárgyává teszi. 

Arról gondolkodik, hogy milyen a világ, amelyben a megszólalás végbemegy, kik a szereplői, 

hogyan beszélnek, mit várhatnak egymástól. Mindezt definíció szerint azért teszi, hogy 

feltárja azokat a lehetőségeket, amelyek alapján egyik ember a másik embert meggyőzheti.197 

Az athéni demokráciában három olyan helyszín volt, amit az arisztotelészi 

retorikaelmélet elkülönített. Az egyik a gyűlésen, a politikai nyilvánosság fókuszában 

elhangzó beszédek helyszíne, ilyenből több is van például Thuküdidész munkájában. Ezeknek 

a célja az, hogy érveljenek amellett, hogy mit kell a közösségnek tennie, vagy mit kell 

elkerülnie. A beszéd mérlegeli a lehetőségeket, a múltból következtet a jövőre, tehát az 

időperspektíváját a jövőbeni cselekvés strukturálja. A másik beszédtípus az epideixisz, ami 

valamely emberi és etikai dilemma bemutatására vállalkozik, a nagyság felmagasztalására, a 

helyes út megtalálására. Szerkezete dilemmatikus, tartalma erkölcsi, kérdése feltétlenül 

érvényes. A szofisták számára lehetőséget nyújtott erkölcsi-politikai témák kifejtésére, mint 

amilyen Prodikosz beszéde Xenophónnál. A harmadik típus a bírósági beszéd, ami a 

valószínűleg megtörtént alapján próbált érvelni az igaz és a hamis kérdésében.198 

Minden olyan helyzet, ahol ezek a beszédek elhangozhatnak, eredendően nyitott. Olyan 

ügyekben hangzanak el, amelyek jellegzetessége a bizonytalanság. A tekintet számára, amely 

a cselekedetek megtételére irányul, sem a jövő, sem a múlt nem zárt. A tettek olyan 

eljövendőre irányulnak, ami éppen azért jelenik meg a horizonton, mert a cselekvők képesek 

lehetnek módosítani rajta. Egy vélemény azonban tűnhet cáfolhatatlannak, és ezzel befejezett 

szerkezetűnek, mint a múlt zártsága, és ezzel elszökhet a cselekvők követő tekintete elől. Ám 

ami lezárult a cselekvés számára, képes megnyílni a gondolkodás számára. A kettő pedig 

összetartozik, mert a megteendők megtételére irányuló gondolkodás célja nem a 

kontempláció, hanem a cselekvés, és az, hogy a politikai jelenlétbe ágyazza azt, ami korábban 

már múltként lezárta magát a cselekvés számára. Mindent összevetve tehát a politikai 

cselekvésnek, legyen az individuális vagy közösségi, sem a múlt, sem a jövő nincs a 

                                                 
197 Ez az arisztotelészi rétorika önmeghatározása, követve a gorgiaszi elképzelést a beszéd (meggyőzés) 
hatalmáról (s ezt egyébként Ricoeur is így érti meg, lásd Ricoeur 2006). De a rétorika céljai nem csak a 
meggyőzésre irányulnak, pont ez képezi retorika-elemzésem alapját. 
198 Roland Barthes egységes áttekintést ad a három típusról, lásd Barthes 1997a: B.1.25.  
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birtokában, és az, amit az emberek megismerhetnek ezekről, csak a közvetlen jelenben folyó 

beszéden keresztül mutatkozhat meg. És ez nem az egyes helyzet, hanem az egész retorikai 

szituáció sajátossága. 

Mindamellett vannak olyan szituációk, amelyek sem nem nyitottak, de nem is nyithatóak. 

Például bizonyos lehetőségek egy adott helyzetben nem merülnek fel a politikai horizonton, 

de pár évvel később már meglehet, hogy igen. Az 1980-as évek elején az emberek legfeljebb 

csak szerették volna, ha jönne valamilyen változás. Az 1980-as évek második felében, pár 

évvel a rendszerváltás előtt még az állampárt radikális reformszárnyának csírái is pusztán 

azért lobbiztak, hogy legyen egyáltalán egy pártkongresszus, ami tárgyalja a párt és az ország 

válságát, ám szó sem volt semmiféle demokratikus választásról. Egy-két évvel később 

azonban az állampárt leült tárgyalni az ellenzékkel, ahol pontosan egy demokratikus átmenet 

feltételei váltak témává. Előtte nem volt nyitott a szituáció, utána pedig, mivel újak 

keletkeztek, a probléma lezárult. 

Ezért a retorikai szituáció általában véve az, ahol – Arisztotelész meghatározását követve 

– a dolgok másképpen is lehetségesek, mint ahogyan éppen vannak. Azt állítja, hogy a 

cselekvésekről vitatkozunk, mert tudunk vitatkozni; a cselekvések ugyanis ilyen 

természetűek:  

 

„A legtöbb dolog, amit vizsgálunk és amiről ítéletet mondunk, másként is lehet; ugyanis arról tanácskozunk 

és azt vizsgáljuk, amire cselekedeteink irányulnak: a cselekedetek viszont mind ilyen természetűek, és 

közülük – hogy úgy mondjam – egyik sem szükségszerű.” (Rétorika 1357a)  

 

Ha pedig másképpen is lehetségesek, akkor dönthetünk arról, miképpen legyenek. A retorikai 

szituációban a meghallgató közönség mindig dönt arról is, hogy mit fogad el érvnek és mit 

nem. A retorikai szituáció nyitott abban az értelemben is, hogy az emberek – a közönség, de 

nem feltétlenül az ellenfelek – meggyőzhetőek: ez lett később annak az alapja, hogy az antik 

retorikát a racionális diszkusszió példájának tekintették, amit megerősített az a figyelem is, 

amit ez a retorika az eltérő látószögeknek tulajdonított.199 

 

2. Nyitottság és retorikai helyzet 

A retorikai helyzet tehát vitahelyzet, vitatkozni pedig nem az egyértelműségekről, hanem 

                                                 
199 Pl. az in utramque partem elve Cicerónál, vagy lásd azt a kontextusváltozást, amely a 18. századtól megy 
végbe, ahol a retorika telítődik a szenvedélyekkel stb.  
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olyan dolgokról szoktak, amelyek másképpen is lehetségesek.200 Az emberi cselekedetek 

olyan dolgokra irányulnak, amelyek nem pusztán vannak a világban, hanem alternatív 

létmóddal rendelkeznek. Lehetnek úgy, ahogyan vannak, de lehetnek másként is, és az emberi 

tekintet képes arra, hogy felmérje a változtatás lehetőségét vagy mértékét. Ezt, mint mindent, 

el is lehet véteni, hiszen még a legmegfontoltabb cselekedet is olyan világban megy végbe, 

ahol más tényezők szintén jelen vannak (emberek, a véletlen, a körülmények és tulajdon 

cselekedeteink nem várt következményei például), nem csak a szándék és a cselekvés 

végrehajtásának erőforrásai. Ám a cselekedet mindig olyan, hogy változtatható, megtehető 

vagy meg nem tehető. A cselekvések létmódja nem olyan, mint például egy természeti 

katasztrófáé. A természeti katasztrófa, akárcsak a véletlen (jó szerencse vagy átkozott 

balsors), egyszerűen csak bejelentkezik: a kisebbségben lévő, végső összecsapásra készülő 

sereget megmenti egy nem várt esemény (az ellenfél rossz döntése). A véletlen külsőként 

adódik hozzá a megfontolt és szándékolt cselekedetek hálózatához, de amikor belép a világba, 

a rá irányuló beszéd és tettek is megjelennek, vagyis a puszta dolog megjelenik a világban. 

A cselekvések emberi szándékok következményei, és ezért valamilyen értelemben 

mindig rendelkeznek egy nagyon jellegzetes szabadság-komponenssel (vö. Arisztotelész, 

Rétorika 1357a, 1359a–b, és részben 1367b, Politika 1253b–1254a). Az emberi világ, mivel a 

cselekvéseknek és a beszédnek a világa is, nem zárt. Ameddig lehet másként is cselekedni, 

addig lehet a cselekvés szabadságáról beszélni, vagy lehet általában véve szabadságról 

beszélni egy adott szituációban. Az is elképzelhető azonban, hogy a szituáció lezáródik: a 

perspektívák lehetetlenként abszorbeálják az alternatívákat, a dolgok némaságba hullnak 

vissza, a világból kivonódik az emberi, és visszaváltozik puszta világgá. Nem irányul rá 

szándék, mert az emberek nem látnak benne változtathatót, legyen a változtatás iránya teljes 

iránymódosítás vagy csak a dolog megmunkálása. Arisztotelész ezt a zárttá válást olyasminek 

tartja, ami egyszerre befejezettség és bizonyosság (Rétorika 1357b). 

A retorika elméletében vannak olyan pontok, amik – talán némiképp szétszórtan – de 

lehetővé teszik azt, hogy értelmezhető legyen a le-nem-zártság. Azon pontok közül, melyek a 

retorikai helyzet nyitottságára képesek rámutatni, a legerősebb talán a kairosz. A kairosz 

punktuális időfogalom, ami a vitába való belépés megfelelő pillanatának terminus technicusa. 

A kairosz koncepciója kedvelt a szofistáknál, Prótagorasz az, aki először ír róla, de a 

hagyomány Gorgiaszhoz is hozzákapcsolja.201 Platónnál is többször felbukkan, sőt, úgy néz 

                                                 
200 Az itt következő két alfejezet alapját ez a tanulmány képezi: Horváth 2012. 
201 Prótagorasz DK 80 A1 52, illetve Diogenész Laertiosznál IX.52; Gorgiasz DK 82 B6; Disszoi logoi 2.19–20, 
5.9; Sipiora 2002, Kerferd 2003, Carter 1988 stb. 
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ki, hogy meglehetősen mélyen beépül a gondolkodásába. A kairoszra tehát rá tudunk mutatni 

ilyen szövegrészek segítségével. A fogalom korai, homéroszi jelentése különösen 

megvilágító, mert olyan időfogalmat jelent, ami, akárcsak a kardszúrás, halálos sebet mér az 

ellenfélre. Nem mindegy tehát, hogy hol szúr és mikor (gondoljunk Akhilleuszra). Vagyis 

minden beszédnek egyszerre kell rendelkeznie tudással a tárgyról, és egyszerre kell tudnia 

megjelennie a kellő pillanatban. A kellő pillanat nem ragadható meg absztrakt módon. Nem 

ismerünk olyan formális szabályt, ami meg tudná mondani, hogy egy konkrét vitában egy 

konkrét érvvel mikor, azaz a másik ember érvelésének mely pontján kell belépni ahhoz, hogy 

retorikai jelenlétünk valóban a legerősebben érvényesülhessen. 

Platón egy helyütt Prodikoszt idézi fel és azt mondja: Prodikosz egyszer azt mondta 

Szókratésznek, hogy „egyedül ő fedezte fel annak a művészetét, hogy milyen beszédekre van 

szükség: olyanokra, amelyek se nem rövidek, se nem hosszúak, hanem éppen megfelelőek.” 

(Platón, Phaidrosz 267a–b) Formálisan ez nem az időre vonatkozó állítás, hanem a helyzetnek 

megfelelő hosszúságú beszédre. Prodikosz tehát nem tartalmi definíciót ad arra nézve, hogy 

milyen a jó beszéd, ideértve azt, hogy miképpen kell felépíteni egy hosszú, rövid, 

ellentmondásokat, megkülönböztetéseket és hasonlóságokat tartalmazó beszédet, hanem azt 

állítja: mindig a helyzetnek megfelelő beszéddel kell előállni (ez persze a szókratészi „csak a 

rövid kérdés-feleleten alapuló előrelépdelő logoszon keresztül tárható fel az igazság” elvének 

a tagadása is). A beszélőnek magának kell tudnia eldöntenie, hogy egy adott helyzetnek mely 

beszédmód felel meg a legjobban. 

Platón más helyütt arra tesz kísérletet, hogy kialakítsa az egyedül helyes, lélek vezetésére 

képes retorikát. Azonban azt még ő is elfogadja, hogy ennek a retorikának is alá kell vetnie 

magát a helyzet hatalmának, vagyis alkalmazkodnia kell a feltételekhez. A feltételek uralására 

is csak akkor lehetséges kísérletet tenni, ha tudjuk egyáltalán, miben áll a feltétel, és mik az 

erőforrásaink. Sok minden mellett, 

 

„ha mindezt már tudja, s ezen kívül a kellő pillanatot is megragadja, azt tehát, hogy mikor kell beszélnie és 

mikor hallgatnia, mikor kell rövidítést, szánalomkeltést, méltatlankodást és mind a többi megtanult 

beszédformát alkalmaznia, ha tehát ismeri már az alkalmas és az alkalmatlan időpontot mindezekre, akkor 

szerzett igazi és tökéletes szónoki tudást.” (Phaidrosz 272a–b) 

 

Az emberi jelenlét vagy belépés egy vitába mindig speciális, a helyzethez igazodó belépés. De 

a konkrét szituációk egyediségét, az élet komplexitását, esetlegességét, végül is spontaneitását 

nem lehet technikai értelemben megragadni. Tulajdonképpen csak metaelméleti, vagyis 
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filozófiai értelemben lehet: a kairosz ilyen, és azért ilyen, mert az egymással összegyűlő, 

vitatkozó, érvelő emberek egy nyitott diszkurzív mezőt alakítanak ki. E mező magában 

foglalja a beszélőket (a cselekvőket), a vita tárgyát, a vita érveit, a megszólalók tudását és 

készségeit, de a közönség tudását, készségeit, érzelmeit is.202 

A konkrét szituációk azonban nem üresek, nagyon is pontosak. A kairosz kapcsán – épp 

emiatt – egy dolgot még mindig lehet tenni gyakorlati értelemben is. A helyzet totális 

esetlegességét azzal lehet redukálni, hogy minél többet és minél alaposabban igyekszünk 

megtudni a szóban forgó tárgyról, a közönség (résztvevők) beállítottságáról, véleményeiről, 

érzelmi hangoltságáról, vagyis arról, amit a retorikai gyakorlatnak kezelnie kell.203 

Arisztotelész erre látszik utalni, amikor a következőket írja: „azon témával kapcsolatban, 

melyről beszélünk és következtetnünk kell – legyen akár politikai, akár más –, 

szükségszerűen mindent ismernünk kell, vagy sok mindent, mert ha semmit sem ismersz, a 

semmiből kell következtetned.” (Rétorika 1395b) A filozófiai beszéd szintjén ez azt jelenti, 

hogy a nyilvános, versengő beszédhelyzetek kitettségének csökkentése, vagy másként szólva 

a szituáció zárásának eszköze a tudás vagy ismeret, és egy pusztán csak a rutin által 

megszerezhető képesség, az időzítésé. Ez megfordítva is érvényesnek látszik: a retorikai 

szituáció nyitása is a tudáson és a kairoszon múlik. 

A retorikában mindig marad valami, ami nyelvileg alig- vagy sehogy sem megragadható; 

nem írható le és nem írható elő: kizárólag az adott helyzethez tartozik. Végeredményben a 

retorikai szituáció összes komponense, illetve azok összefüggése értelmezhető, ha az okokat 

keressük, de egy ok mégiscsak különleges figyelmet érdemel. A magyarázóok az ember, vagy 

a mindig-jelenlévő másik.204 Mind a retorika tárgya, mind a retorikai helyzet mindig 

előfeltételez egy másik embert, az ellent mondót. Elvileg vitatkozhatok magammal, sőt 

győzködhetem is magamat, és az sem kizárt, hogy a cselekvési alternatívák az én és a dolgok 

közötti viszonyban formálódnak ki a számomra. De ami a közösségi, nyilvános jelenlét régióit 

illeti, az én nem közvetlenül a dologgal áll szemben, és sem dialógusát, sem vitáját nem 

önmagában önmagával vívja, még ha ez a réteg megkerülhetetlen is, hiszen egy autonóm 

mérlegelésre utal (noha minden bizonnyal nem semmibe sem ágyazott individualitásra). E 

korlátozó megfontolásoktól függetlenül a nyilvános vita természete az, hogy sohasem 
                                                 
202 A kairosz kapcsán érdemes idézni a Disszoi logoi 2.19. részét: „Közreadok erre vonatkozóan egy verset is: És 
ezen a módon megkülönböztetve a halandóknak különböző törvényeit látod: egyikük sem helyénvaló 
valamennyi ember számára és nem is szégyenletes, hanem a kairosz teszi, megragadván őket, szégyenletesekké, 
majd megváltoztatván helyénvalókká.” 
203 Kairosz és ismeret, Gorgiasznál: Kerferd 2003: 105., Herrick 1990 passim. 
204 A retorika kapcsán a döntő viszony végeredményben az ergon és a logosz viszonya, vagyis a cselekedetek 
vagy dolgok, illetve a beszéd valóságszintje. De mindkettő érvénytelen az emberek nélkül, ezért ez a végső ok, 
lásd még Arisztotelész, Nikomakhoszi etika 1112b. 
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közvetlenül találkozunk a dolgokkal, mivel azok már eleve beágyazottak. A világgal 

találkozunk, amiben a dolgok és a szavak összetartoznak, de az emberek nézőpontjai 

különböznek. Egészen pontosan: különbözhetnek. A retorika elve a különböző, nem az 

ugyanaz. 

Arisztotelész azt állította, hogy egyértelműségekről nem vitatkozunk, csak olyan 

dolgokról, amelyek másképpen, vagy – legalább – kétféleképpen is lehetségesek. Ez a 

megfogalmazás egyértelműen arra utal, hogy a retorikai helyzet olyan vitahelyzet, amelyben 

érvek ütköznek. Azaz nem emberek állnak tényekkel, hanem emberek emberekkel szemben; 

még pontosabban, emberek (véleményei, meggyőződései és) érvei más emberek érveivel 

szemben, amelyek olyan dolgokra irányulnak – legfőképpen közösségi cselekvésirányokra –, 

amelyek többféleképpen is lehetségesek. Más szavakkal szólva nem egyszerűen azért nyitott a 

retorikai helyzet, mert gyakorlati helyzet a maga sajátos, megismételhetetlen kritériumaival, 

hanem azért is, mert vitahelyzet. Vitahelyzetként pedig azért létezhet, mert a vita előfeltételezi 

a többi ember jelenlétét, és azt, hogy ez a jelenlét, mint a különbség megmutatkozása, képes 

transzparenssé válni. Hogy tehát létezik egy ilyen tér, aminek a létét az is garantálja, hogy 

nem kell félni annak a következményeitől, ha az ember másféleképpen látja a dolgokat, mint 

mások, vagy amilyen módon azok a többiek meggyőződése szerint léteznek. 

A retorikai helyzet olyan helyzetre mutat rá, melyben alternatív közösségi cselekedetek, 

más véleményű emberek, nyitott és szabad megmutatkozási terek vannak. A helyzetek és a 

vélemények sohasem zártak. Be lehet lépni, véleményt lehet megfogalmazni, és alternatívákra 

lehet rámutatni. Az emberi jelenlét nyitottá teszi a szituációt: megmutatja, hogy nem Egy van, 

hanem Sokaság. Megmutatja, hogy a közösségi cselekvésirányok sem egyfélék. Rámutat arra 

is, hogy az élet oltalma mellett jelen lenni csak egy olyan térben lehet, ami engedi, hagyja a 

belépést és a megjelenést a nyíltság régióiban. 

 

3. A másik jelenléte és a szabadság 

A retorikai helyzet tehát mindig tartalmaz egy másikat, aki mint másik mutatkozik meg, azaz 

jelenléte a beleszólás lehetőségét hordozza, és lehetővé teszi, hogy a megszólaló előtt világos 

legyen tulajdon helyzetének esetlegessége; az, hogy beszéde ki- és elmozdítható. Amikor 

pedig érvel, a többiek, a közönség (s így tehát a másik) tudásának stabil komponenseire 

éppúgy rá kell találnia, mint a bizonytalan, de erős (megfelelő) érvekre is. Ahonnan meríthet, 

az a közösségi tudás, és a bármiféle értelemben vett másik (valós vagy feltételezett) tudása. A 

„közös” és a „másik” tulajdonképpen átfedik egymást; egy olyan jelenlétre mutatnak rá, 

amely a retorika eltörölhetetlen feltételeként mutatkozik meg. 
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A dolgok nem önmaguktól mutatják meg eltérő oldalaikat, hanem az emberek ágyazzák 

be őket különféle értelmezési kontextusokba. A másik jelenléte azt a fajta szabadságot állítja 

elő, ami a valóság alternativitásából fakad. Ehhez viszont feltétlenül szükséges az a tér, ahol a 

megmutatkozás lehetséges. Közösségi szinten a cselekvési irányoknak megvitathatóknak kell 

lenniük, és maga a cselekvés vitatása egyértelműsíti, hogy a cselekvések szándékoltak, és 

merőben az emberi világhoz tartoznak. Közbejöhet a véletlen, de a véletlen nem áll az emberi 

akarat uralma alatt, és, akárcsak a puszta dolgok, bejelentkezik az emberi lehetőséghálóba – 

némán, hogy aztán előidézze az interpretációk robbanását. A dolog belépése nem szándékolt, 

és nem is tartozik a közösség szabadságának körébe, de mindaz, ami utána következik, már 

igen.205 

A közösségi cselekvések legfőbb szabadsága abban állhat, hogy a cselekedetek megtétele 

vagy meg nem tétele vita tárgya lehet, s egyáltalán, a már megtett cselekedetek is vitathatóak. 

A legerősebb szabadság a cselekvések kapcsán a választási lehetőségek valós léte, ami 

elrejtőzhet a tekintet elől, ám felszínre hozható. Pontosan az a nyilvános politika adománya, 

hogy a lehetőségek felszínre hozhatók. Ebben az értelemben, tehát a cselekvések viszonyában 

a legteljesebb szabadság a közösség szabadsága magára a vitára, azaz a nyilvános vitában 

létező demokratikus közösség maga.206 A szabadság felső korlátja ebben az esetben a 

klasszikus értelemben vett politikai bölcsesség; vagyis a bölcs cselekvés, s a vitában 

elfoglalható politikai pozíciók végességére való ráismerés. Az emberi képesség tehát. 

Periklész nevezetes, a demokrácia természetét is értelmező beszéde megkülönböztetőnek 

tartja azt, hogy az emberek vitatkoznak és maguk döntenek tulajdon ügyeikben. Ez olyan 

érvelés, ami a lehetőség-feltárás intézményesíthetősége mellett érvel, az intézményesítés 

formája pedig a közvetlen részvételen és döntéshozatalon alapuló demokrácia. A közvetlen 

demokrácia episztémikus demokrácia, mivel a retorikát használja a közösségi lehetőségmező 

feltárásához. Másként fogalmazva, a demokrácia rendkívüli lehetősége a közösségi cselekvési 

lehetőségek közös megformálása, a lehetőségek áttekinthetősége az összes megmutatkozó 

oldalról, egy olyan helyen, ahol a megmutatkozás nem esik korlátozás alá. A politikai 

közösség szabadsága a szóbanforgó közös ügyek kapcsán kiformálódó tudások 

összegződéséből fakad (az érveléshez lásd még Ober 2008a). Periklész ebben a beszédben 

három fontos dologról is említést tesz: a politikai közösség egésze maga intézi tulajdon 

                                                 
205 Az emberi szándékot tulajdon esendőségében és határaival próbálja meg ábrázolni Thuküdidész a 
Peloponnészoszi háború híres szakaszában, ahol előbb Periklész cselekvésre biztató beszédeit idézi fel, majd a 
pestis pusztító képeit, a pestist, ami teljességgel keresztülhúzta a polisz terveit, s amelybe maga Periklész is 
belehalt. A másik szöveg, ami az emberi akarat határairól és a közösségi felelősség dilemmáiról szól (és 
vélhetően az említett történeti helyzetre próbált reflektálni), Szophoklész Oidipusz királya. 
206 Ez egy Arendt nyomán haladó érvelés; vö. Arendt 1998, kül. a cselekvés mint atelosz. 
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ügyeit; ennek a formája a megtárgyalás (és talán az előterjesztés); és ez mindig megelőzi a 

cselekvést, amely erejét éppen a lehetőségek átgondolásából kapja (Thuküdidész II.40.). 

Mindez lényegében két fontos dolgot jelent. Az első: a vita nem gyengévé, hanem erőssé tesz, 

aforizmatikus stílusban, hogy a megosztottság gyengévé tesz ugyan, az összetettség viszont 

erőssé, a kettő közötti különbséget pedig a polisz hordozza (mint ami létrehozta a „közös” 

világát). A második dolog egészen egyértelmű: a nyilvános vita maga a demokrácia sine qua 

nonja. 

Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a demokrácia igényli azt, hogy legyen vitaidő 

és hogy legyen vitahely. A vitahely az ókori athéni poliszban mindenekelőtt a gyűlés, ahol 

minden teljes jogú athéni polgár felszólalhat. Teljes hozzászólási szabadságról, illetve 

egyenlő részvételi-döntési jogról van szó. A vitaidő azt jelenti, hogy a lehetőség felmerülése 

és a döntés meghozatala között rendelkezésre áll annyi idő, hogy lehessen vitatkozni. A 

puszta lehetőségmezőt a döntéstől idő és tér választja el, és ebben válik lehetővé a 

demokratikus politikai cselekvés. A pólusok kifeszítése olyan diszkurzív és egyben 

mozgásteret hoz létre, ami nem minden politikai rendszerben áll fenn. A demokrácia azt 

jelenti, hogy a pólusok között kiformálódó tér beágyazódik és rögzül.207 

Amennyiben a retorikából indulunk ki, akkor egy olyan politikai közösség értelmezési 

lehetősége körvonalazódik, amely összetett, sőt, összetettsége maga a létmódja, enélkül 

egyszerűen el sem gondolható. A közvetlen athéni demokráciának a retorika a létmódja: a 

nyílt, rivalizáló beszédmód a közösség lehetőségeiről, melyeknek a formáit az emberek eltérő 

látószöge adja, és ami mindig bele van ágyazva a közös tudásba, és mindig elegendő 

bizonytalanság van benne ahhoz, hogy egy jelenlévő másik által vitatható legyen. A 

politikában ahhoz, hogy cselekedni lehessen, szükséges, hogy a lehetőségmező ne legyen 

teljesen zárt, és hogy a lehetőségek láthatóvá váljanak. Az viszont, hogy valakinek létezik 

egyéni látószöge, pusztán egyedisége miatt nem szükségszerűen van ellentétben a közösség 

egészének érdekeivel vagy céljaival. Éppen a vita az, ami képes lehet nyilvánvalóvá tenni, 

hogy az ellentét létezik-e, azaz nincs előfeltételezve a köz- és a magánérdek közötti törés.  

Következésképpen a politikai közösség szabadsága attól függ, hogy mennyire képesek az 

emberek jelen lenni, mennyiben képesek azok a mások lenni, akik örökké ekként adódnak 

egymás számára. A politikai jelenlétben megmutatkozó embereknek vagy csoportoknak a 

                                                 
207 Az agora metaforikus helyének példája: Athénban a hellenisztikus korban elsősorban római patrónusok 
hatására az agorát szinte teljesen beépítették. Az egykor nyílt teret ellepték a különféle építmények az aktuális 
hatalom önreprezentációjának igényeként. Ami egykor a találkozás, a véleménycsere informális és szabad tere 
volt, nem függve polgárjogtól, az a hatalmi jelenlét jeleinek beleíródási helyévé vált, mígnem térként szinte 
teljes torzóvá válva funkcióját vesztette (lásd Spivey–Squire 2005). 
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másiktól-különböző szerepét kell magukra ölteniük. Az a demokrácia, amire a nyílt beszéd 

rámutat, a különbözés összegyűlése. De mindenki, aki az interakció része, azért gyűlik össze, 

mert érintett abban, ami a kérdés. Az összegyűlésnek nem az a célja, hogy megsemmisítse a 

másikat, hanem legjobb esetben is csak az, hogy meggyőzze. Vagy pusztán az, hogy 

idegenségét legitimként fogadtassa el. A politika olyan terület, ahol minden lehetséges, 

ugyanaz és az ellenkezője is: a változtatás, az újragondolás, a visszavonás az emberek 

szabadságába tartozik. De minden, ami lehetőségként adódik, azért képes erre, mert 

lehetőségként ismertek rá, és azért ismertek így rá, mert látták egyazon dolog különböző 

oldalait, egyazon dolog lehetséges mozgásirányait. 

 

4. Beszéd, cselekvés és szabadság 

A beszéd nem pusztán csak arra képes, hogy az emberi megmutatkozás lehetőségét nyújtsa, 

hanem a formálója is a közös emberi lehetőségvilágnak. A beszéd és a cselevés szoros 

összeköttetésben állnak egymással, de nem csak azért, mert a nyilvános vita megelőzi a közös 

cselekvést. A cselekvés fogalma előfeltételezi a szabadság létezését, a cselekvő ember pedig 

szabad ember. Egy arisztoteliánus logikát követve az ember a poliszban válhat leginkább 

szabaddá, mert ez juttatja számára a cselekvő életformához szükséges feltételeket. Az emberi 

szabadság legteljesebb formája megérthető úgy, mint a politikai közösség szabadsága 

önmagára. A politikai cselekvés jelentette szabadság felszínre hozásában a logoszok 

vitájának, a szofista erisztikának vagy antilogikának, a disszoi logoinak döntő szerepe van, 

ezért ez a fajta retorika szorosan hozzátartozik a politikai közösség szabadságvilágához. Ez a 

vitatér s azok a közösségi cselekvések, melyek hozzákapcsolódnak, olyan politikai közösséget 

rajzolnak körül, amelynek a célja önmaga. 

A közös cselekvésben rejlő szabadságra, s így az emberi szabadságra Arisztotelész egyik 

különbségtételén keresztül lehet rámutatni. A Politika I. könyvében szó esik arról, hogy mi a 

különbség eszköz és cél, szolgaság és szabadság között (Arisztotelész, Politika 1253b–

1254a). Arisztotelész úgy látja, hogy a szolgát az különbözteti meg a szabad embertől, hogy a 

szolga pusztán valamilyen célkövető tevékenység (munkálkodás) folytatására képes, és maga 

is pusztán csak eszköz, amivel valamit létrehoznak. A szabadság azonban a cselekvésben áll, 

és úgy is lehetne fogalmazni, hogy az a szabad ember, akinek hatalmában áll cselekedni, 

akinek viszont csak valamely feladatot áll bevégezni hatalmában, az nem az. Az élet 

cselekvés: tevékenykedés, és a szabadság, ahogyan a cselekvés is, képesség vagy hatalom. 

Amikor az embert használják, azaz dolognak vagy eszköznek tekintik, akkor az ember már 

nem szabad. A dologiságot a nem-dologiságtól a cselekvésre való képesség különbözteti meg. 
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Alapvető tehát, hogy az ember maga nem eszköz, amelyet használnak, hanem cselekvő. 

Cselekedni tehát azt jelenti, hogy szabadsággal rendelkezni, a szabadság pedig akkor 

lehetséges, ha választás van, így a cselekvés fogalma lényegében előfeltételezi a választás (és 

a lehetőség) fogalmát és élethelyzetét. 

A cselekvő életforma szabadságot jelent vagy szabadság: azt az embert nevezhetjük 

szabadnak, aki cselekedhet, vagy – ekként – cselekvő életformát folytathat, mert vagy a 

lehetőségek világában, vagy a lehetőségek teremtésének a világában foglal helyet. Döntési 

vagy cselekvési lehetőség ott van, ahol legalább két alternatíva áll a rendelkezésre, és okkal 

nevezhető prepolitikai állapotnak az, ahol a két alternatíva egyformán érvényes. Az 

alternatívák egyensúlyi rendszere olyan állapot, ami etikai helyzetet teremt. Olyan válaszút 

felbukkanását jelenti, amelyben dönteni kell úgy, hogy erkölcsi értelemben mindkét variáció 

elfogadható. Derrida ezt nevezi eldönthetetlenségnek, melynek az alapja az eleve 

determinálatlanság, és olyan helyzetre utal a fogalommal, amelyben a lehetséges alternatívák 

egyenrangúsága egy véglegesen soha le nem zárható területet formál ki, mert a cselekvők az 

etikai pólusok bármelyikét választhatják. Valójában éppen eme döntések sokaságában 

formálódnak azzá az emberré, akik ők maguk (lásd Norval 2004). 

Egy ilyen típusú etikai-politikai válaszút talán első megfogalmazása Prodikosztól 

származik, bár Prodikosz preferenciája végeredményben egyértelmű (Prodikosz in Steiger 

szerk. 1993: 41–44., DK 84 B2). Prodikosz Héraklész válaszútjáról mondott beszédet: 

Héraklész fiatal felnőttként az előtt a dilemma előtt áll, hogy kényelemben, az egyszerű, ám 

felettébb kellemes örömöket hajhászva éljen, vagy olyan „erények” nyomába eredjen, 

amelyek arra vezetik, hogy jóval nehezebb, ám elismertebb és egyben kiegyensúlyozottabb 

élete legyen. A szövegnek nem pusztán az a jelentősége, hogy összekapcsol két emberi 

lehetőséget (kétfajta életet, amit élni lehetne), hanem az, hogy e két lehetőséget egymással 

összefűzve, egymás viszonyában láttatja, vagyis azt mutatja meg, hogy mit jelent az maga, 

hogy válaszút, azaz, egyben azt is, hogy mi az, hogy lehetőség, és azt, hogy cselekvés, végül 

pedig, hogy szabadság. Azonban emberi lehetőség azt is választani, ami méltatlan az 

emberhez, és lehet egyszerűen csak rosszul is választani. A disszoi logoi, vagyis a szánt 

szándékkal keresett ellentmondás végső célja tulajdonképpen a szabadság, és a filozófiai 

retorika (a szofisztika) céljai egybeesnek a politikai közösség szabadságának céljaival. Az 

ellentmondó az egyből kifejti a többet, vagy ugyanazon dolog több arcát láttatja. Az 

útelágazásként megmutatott élet pedig nem csak a szabadságra, hanem a döntésért és az 

életért vállalt felelősségre is ráirányítja a figyelmet, legyen bár az individuális vagy közösségi 

jellegű. 
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Ami az egyéni szabadság dimenziójában érvényes, az a közösségi szabadságéban is az 

lehet. A politikai cselekvésről elmondható, hogy sohasem eszközjellegű, vagy legalábbis soha 

nem tisztán az. A politikai bölcsesség valójában nem tekhné, hanem szophia. Az eszköz 

mindig valamely sajátos cél vagy funkció betöltése miatt jön létre, ezért az eszközként 

működő emberek a maguk munkálkodása során nem lehetnek szabadok. A szabadsághoz 

szükséges a távolság, s ezért a létrejöttéhez vagy azt kell elérni, hogy az emberek sokféle 

szereppel és céllal létezhessenek a világban,208 beleértve ebbe a politikai vagy nyilvános 

részvételt is, következésképpen pedig azt, hogy részt vehessenek a közösségi szabadságvilág 

kiformálásában, vagy pedig úgy kell elgondolni a közösségi cselekvéseket, hogy azoknak a 

célja már eleve a közösségi cselekvésben magában van. Ez utóbbi tulajdonképpen a politikai 

közösség „közös”-ének a megfogalmazása. 

A cselekvések céljai különbözhetnek, mert egyesek csak egyszerű célkövető 

tevékenységek, másoknak van valamilyen önmagán túlmutató eredménye is, és ezek 

magasabb rendűek (Arisztotelész, Nikomakhoszi etika 1094a–b). Azok a cselekvések 

jellegzetesen közösségiek, amelyeknek a célja nem közvetlen, hanem távolabbi. Az 

önmagukon túlmutató cselekvések a puszta cselekvésektől a szabadság mértékében 

különböznek, és annak a térnek a létezésre mutatnak rá, amelyben a cselekvések minőségéről, 

helyességéről és irányáról a vita végbemehet, továbbá arra is, hogy e cselekvések valójában 

nem egyetlen ember cselekvései – még akkor sem, ha egyetlen emberből indulnak ki. 

Platón Gorgiaszában található egy különbségtevés a retorika, illetve a hagyományos 

értelemben vett szakértelem vagy professzió technikája között, melynek a segítségével tovább 

lehet pontosítani azt az állítást, hogy a távolabbi cél a szabad vita mezejét nyitja meg. Ez az 

állítás már csak azért is érvényes lehet, mert a cselekvések nem a dolgok funkciójának 

megfelelő, hanem attól elvált területen mozognak, tehát nem az egyediben, hanem a 

közösben. Ebben nyílik meg az igazságosság tere is, e közösnek pedig az előzetes definíciója 

„a pusztán közöttünk heverő”, és bizonyos értelemben a megműveletlen dolgok tartománya is 

(erre utal Platón, Állam 333d–e). Ezt a közöst elsősorban az definiálja, hogy kommunikálható, 

és ami kommunikálható, az nem egyetlen embernek, hanem mindenkinek a közös tulajdona. 

A platóni Gorgiasz a nyilvános beszéd hatalmáról beszél, és felhozza példaként, hogy 

nem a hajóácsok és a kőművesek győzték meg a népet arról, hogy hajókat és védfalakat kell 

építeni, hanem a város vezető politikusai (lásd Platón, Gorgiasz 455a–456b). Más és más 

cselekvést mutat fel a közelebbi és a távolabbi cél szerinti meghatározás. A közeli cél a 

                                                 
208 Ezért is lehetséges az, hogy a Platón által az Államban vázolt funkcionális munkamegosztás nem engedélyezi 
az emberek számára a szabadságot, ahogyan egyébiránt Saxonhouse is érvel (2009b). 
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hajóépítés, vagyis ez annak az esete, amikor hajót azért építünk, mert egyszerűen csak fel kell 

építeni egy hajót. A hajóács így gondolkodik, hiszen kapott egy megrendelést, ezért elkezdi 

építeni: ez tehát az építés célja. Ám közösségi-politikai értelemben nem a hajó megépítése 

maga a cselekvés célja, az ókori Athénban például hadi és kereskedelmi célból építettek hajót. 

A dialógus szereplői itt említik azokat a rétor-hadvezéreket, akik a politikai közösséget 

meggyőzni akarták a hajóépítésről (és a védfalépítésről). Az így értett cselekvések célja kívül 

fekszik a cselekvés közvetlen célján magán, vagyis a cselekvés célja nem valamely 

funkcióteljesítés. Mindaz, ami a közvetett cselekvés világába tartozik, már a közösségi 

szabadság terrénumában találja magát. S ez a szabad vita tere; a hely, ahová a retorika is 

beléphet, hogy alternatívákat mutasson meg, hiszen arról van szó, hogy különbség van például 

a körfalak, kikötők és hajók megépítése, és aközött, hogy ennek megtételéről valaki másokat 

meggyőz vagy le akar beszélni. Ez két különféle tudás, mivel az első esetben a cselekvő egy 

közvetlen célért cselekszik, méghozzá azért, hogy teljesítse a megbízást (rendes esetben a 

saját szakértelmének területén), a másik esetben viszont a cselekvés célja nem a megbízásban 

magában van, hanem a közösségi döntés területén helyezkedik el.209 

Ez pedig azt is jelenti, hogy a retorika és a kommunikáció soha sem puszta technika, és a 

politika sem az, valamint azt is, hogy a pusztán technikaiként bemutatott problémák sok 

esetben inkább egy depolitizációs stratégia részei, melynek során a közösből kívánják kivonni 

az adott kérdést annak specialitására hivatkozva. A közösségi cselekvések 

lehetőségmezejének előzetes megmutatkozása és a döntés között húzódó idő- és térbeli 

világban, amelyre Periklész is utalt, a közösség szabad politikai világa található. Ahhoz, hogy 

ezt így, ebben a formában értsük meg (a retorikát politikaian), arra van szükség, hogy a 

közösségi cselekvések célját mindig valami távolabbinak tételezzük, vagyis ne úgy gondoljuk 

el, hogy a cselekvés pusztán eszközjellegű.210 

 

                                                 
209 A rétor vagy politikus így tehát nem arról győz meg, hogyan kell hajót építeni, hanem arról, hogy kell-e 
(igen/nem) hajót építeni és miért. Hogy ezt hogyan teszi meg, az már a meggyőzés tekhnéje, és ez egy másfajta 
hogyan. 
210 Az arisztotelészi előfeltevés szerint ez a távoli, egyetemes cél a „jó”, és mindig létezik. Normatív és 
hierarchiát sejtető szerkezete ellenére ez azonban legalább részben megérthető olyan univerzáléként, ami 
empirikusan üres, ezért nyitott és vitatható. Ricoeur például a jó kormányzást állítja a normál demokratikus viták 
középpontjába, azt állítva, hogy miközben a modern demokratikus politika a kormányon lévők cselekedeteinek a 
megítélése körül forog, a „jó” pusztán csak az ítéletalkotás kerete, melyet éppen a politikai viták töltenek fel 
tartalommal (lásd Ricoeur 1992: 256–262.). Ezen a ponton azonban a vita megnyílása várható, hiszen az 
arisztoteliánus jó gondolata szemben áll a legtöbb (ha nem az összes) posztmodern vagy antiesszencialista 
elmélettel. Ráadásul az utóbbiak aggodalma indokolt lehet, hiszen a „jót” nehéz szimplán üres, nem-normatív 
kategóriaként értelmezni. Az a kérdés is jogos lehet, hogy mi az a normatív beleírás, amit a jó tartalmaz. Az 
egyik lehetséges válasz a politikai társulás (vagy közösség) léte maga, a másik az emberek lehetősége 
boldogságigényeik megmutatására és megélésére, a harmadik válasz pedig a kettő együtt. 
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5. Önmagukért értékes közösségi cselekvések 

Egy végső, radikális értelemben a politikai cselekvés önmaga célja is lehet, vagy más 

megfogalmazásban a politikai cselekvés telosza a politikai közösség léte maga. Mint telosz, 

ez a lehető legmagasabban elgondolható. A polisz lehet önmaga célja, mely egyszerre jelenti a 

közösség szabadságának a biztosítását és az egyéni szabadságigények gyülekezési helyét.211 A 

gyülekezés célja lehet maga a puszta reprezentáció, vagyis az egyéni életformára irányuló 

igazságigények bemutatása, ezzel pedig legalább részleges megvalósítása a világ színe előtt, 

hiszen ez a tér az emberi élet és az identitás formálódásának az egyik helyszíne. S mivel 

mindenki megmutatkozik a másik számára, az élmény kölcsönös. A személyes életigények 

felszínre hozása, illetve a közösségi tudás alapján érvényességüknek a mérlegelése közös 

cselekvés, az ennek feltárására irányuló retorika fő képessége pedig pontosan abban áll, hogy 

alternatív igazságokat mutat be. A retorika tehát önmagában nem konzervatív, még akkor 

sem, ha a közös etikai univerzumba illesztve villantja fel az emberi lehetőségeket. Az egyéni 

élet- és igazságigények prezentálása pedig nem privátjellegű, bemutatásuk a közösség 

szabadságához járul hozzá. És ez nem csak az élet- vagy boldogságigényekre érvényes, 

hanem azok kevésbé manifeszt előbukkanására vagy éppen ezeknél jóval pragmatikusabb 

szerkezetű problémákra is. A retorika és a nyilvános azt a lehetőséget nyújtja, hogy a dolgok 

láthatóak legyenek máshogy is, és ez a gyakorlat azt sugallja, hogy a közösségi cselekvések és 

az azokkal összefüggő diskurzusok lényegében a politikai közösségre irányulnak. 

Arisztotelész egy szöveghelyen arról ír, hogy előfordul az, hogy a polisz tevékenysége 

nem irányul külső célra, ezért a kontemplációhoz hasonlatos, de ez inkább csak formai 

hasonlóság, és értékes tevékenységi forma. Ilyen cselekvés az, amikor a poliszban nem 

történik más, mint a belső részek vitája, szemben például egy háborús telosz megvalósításával 

(Politika 1325b–1326a). Ez a cselekvés, mely a külső-belső, aktív-passzív szétválasztásának 

logikai rendszerében atelosz, az emberi élet végső céljaival összefüggésben, tehát univerzális 

érvényűként is megfogalmazható. Az ismeretlen szofista az emberi-politikai élet 

középpontjába a hétköznapi életben zajló sokféle munkálkodást, a tevékenységformák 

sokaságát, vagy arendti megfogalmazással, az élet zaját és bonyodalmasságát teszi: „A 

legkellemetlenebb dolgok a pártharcokkal kapcsolatosak, a legkellemesebbek a 

munkálkodással.” (Anonymus Iamblichi 7.4; ill. 7.3, 7.8.) E munkálkodás az élet dolgainak 

                                                 
211 Lásd ehhez azt, hogy Arendt szerint Arisztotelész politikai filozófiájának magva az a gondolat, hogy az 
embert az a cselekvésforma különbözteti meg minden más élőlénytől, s az alkotja legfontosabb életfeladatát is, 
ami a politikai életben válik lehetővé (Arendt 1998: 206–207., Arisztotelész, Nikomakhoszi etika 1097b–1098a). 
A politikai közösség mint egész szabadsága egyben minden egyes ember szabadságának és emberi minőségének 
a kiindulópontja is. Ebben a közös szabadságban teljesül, s itt lehetséges leginkább az egyes emberi szabadság is. 
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egészét felöleli, ám ez csak akkor lehetséges, ha a feltételek rendelkezésre állnak hozzá. 

Ebben tehát az is benne van, hogy a szabadságot megőrző, nem technicizálható közösségi 

cselekvésformákat biztosító politikai közösség értékes ugyan, ám igazából soha sem pusztán 

csak önmagáért értékes. Ha az volna, akkor legitim módon pusztíthatná el tetszése szerint 

azokat, akik alkotják. Noha Platón, Arisztotelész, Prótagorasz szerint is azért jön létre a 

polisz, mert az emberek önmagukban nem elégségesek abban az értelemben, hogy képesek 

lennének önmaguk fenntartására vagy a szimpla túlélésre, de a polisz célja nem áll meg 

pusztán csak a túlélés biztosításánál (sőt, a minimálállam keretének biztosításánál sem, 

ahogyan az Állam egyik szereplője utal rá). Amikor Arisztotelész azt írja, hogy a társulás célja 

a jó élet, olyan kvalifikációt vezet be, ami az emberi boldogságigények befogadása felé is 

képes nyitottá tenni a poliszt. 

Amikor a cselekvést szabad, választási lehetőségeket kereső és találó tevékenységként 

értjük meg, és céljait nem azonosítjuk a bármilyen értelemben vett funkcióteljesítéssel, akkor 

egy olyan cselekvéskoncepciónál találjuk magunkat, ami a politikai közösséget írja körül a 

maga szabadságában és komplexitásában. A cselekvés a világon való változtatásra irányul, de 

olyan világ ez, amely nyitott és bizonytalan, és ez az, ami egyben képes arra is, hogy a világ 

fennmaradásának a feltételeit megőrizze: a világot mint az emberek tulajdon világát a maguk 

számára. A cselekvésen keresztül válik megismerhetővé és így elérhetővé ez a világ, mert a 

szándék katalizálja a megismerést. De sohasem volna látható a világ sokrétűsége, ha csak 

puszta dolgok léteznének benne, és a dolgok pusztán csak az emberek magántöprengéseiben 

volnának valóságosak. A világ dolgai, benne a lehetőségekkel, csak egy már eleve-közös 

világban válhatnak valóságossá, vagyis akkor lehetnek közössé és politikaivá, ha 

kommunikálhatóak. A „közös” pedig definíció szerint ez; az ellentéte pedig hérakleitoszi 

fogalmakkal élve a magán, az álom vagy a halál. És a világ akkor is megszűnne létezni, ha 

teljesen egyformává vagy egylényegűvé válna, ha egy magántöprengés a maga 

homogenitásában lépne ki a világba. Ahogyan Arendt érvel, ha mindenki egyforma volna és 

ugyanúgy gondolkodna, nem is lenne szükség beszédre. De mégis beszélünk, és 

kommunikációs kényszerünket az adja, hogy nem vagyunk egyformák, kommunikációs 

képességünket pedig az, hogy mégis képesek vagyunk arra, hogy mást is megértsünk 

magunkon kívül (Arendt 1998, a Cselekvés-fejezet bevezetője). 

Ha a cselekvést meg lehetne érteni önmagában elégségesként, akkor az mindenekelőtt 

önmagát valósítaná meg, és végeredményben ez a nagy kérdés: a polisz önmegformálódása, 

ami nem azonosságon vagy a különbségek homogenizáló elsimításán alapul, de a puszta 

harcon sem. A vitával összefonódott politikai cselekvés nem azért értékes, mert például 
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legitimációs problémákat lehet orvosolni vele, hanem önmagában és egyetemesen. A politikai 

közösség e cselekvés célja és e cselekedetek megcselekvője is egyben, miközben 

felszámolhatatlanul plurális, lehetőségvilágának kiformálódása pedig az egymással való 

beszéden és a másiknak ellentmondó diskurzuson alapszik. 

 



 

 

XIII. fejezet 

LEHETŐSÉG ÉS POLITIKA 

 

1. A politikai cselekvés és a lehetőség viszonya 

Az ókori retorika tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a politikát nyitottként értsük meg. A 

kortárs politikai gondolkodásban is van azonban példa arra, hogy a cselekvés és a lehetőség 

viszonyát továbbgondolják. Nézőpontom alapján viszont ez nem ellentmondásmentes, mert 

egyszerre képes pontosítani a cselekvés, a lehetőség és a politika viszonyát, ugyanakkor 

redukálni is a cselekvők körét. Úgy néz ki, hogy a modern politikai képzelet számára a 

„politikus” fogalma az irányadó akkor, amikor „a politikáról” van szó: a politikai cselekvő a 

politikus, nem pedig emberek összessége. Ugyanakkor ez egy további, különösen kortárs 

szempontból fontos problémát is megvilágít. Mivel a részvétel nem adódik a maga 

természetességével, ezért a politikai világba való belépés önmagában elméleti kérdést jelent. 

A fogalomtörténeti kutatások alapján a politika modern fogalmában mindig is benne 

lappangott az a jelentésréteg, hogy a politikát a lehetőség elképzeléséhez kötve értsék meg. 

Ezt az időfelfogás történeti változása is előrevetíti. Az időben változások vannak: egyik 

állapotot felváltja a másik, a különbségre pedig idegenségként ismerünk rá. A szakadatlan 

változás azt a benyomást kelti, hogy a jövő is nyitott. Kell lenniük lehetőségeknek, és kell 

lenniük embereknek, valamint tereknek, ahol a lehetőségek átgondolhatók.212 

A lehetőség értelmezéséhez mindenekelőtt Kari Palonen politikaelméletét használom fel, 

ami egy hosszas, néha nagyon alulteoretizált, de mindenképpen érdekes út. A politikai 

fogalomtörténeti kutatásokat végző Palonen Weber követői közé tartozik, mikörzben 

igyekszik alternatív olvasatokat nyújtani róla. Szerinte a huszadik században két irányzat 

különíthető el akkor, amikor arra kérdezünk rá, miképpen értik meg a politikát. Az egyik a 

politikai transzcendáló, schmittiánus értelmezése, a másik a weberi politikafelfogás (Palonen 

2007, kül. 69–70., 2009: 191. és több helyütt). Palonen úgy írja le ezt a különbséget, hogy 

míg a Schmitt által felvázolt politikai-felfogás követői hajlanak arra, hogy a politika 

ontologikus, tárgyfüggetlen természetére kérdezzenek rá, addig a weberiániusok a politika 

gyakorlati világára figyelnek, és az elméletalkotást is innen indítják. A schmittiánusok kicsit 

                                                 
212 Az idő nyitottságához vagy a modern időtapasztalat értékeléséhez a következő értelmezések nyújthatnak 
kiindulópontot. Az idő mint hiányzó, mint ráismerés a különbségre, azaz az idő mint változás: Koselleck 2003b; 
az idő mint idegenné változott, a múlt mint feledésbe merülő, majd pedig az idő által megnyíló másság mint 
megőrizendő: Ritter 2007; az idő mint transzcendens cél vagy tartalom nélküli előrehaladó, puszta előrehaladó, 
puszta nyitottság: Bultmann 1994. 
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vakok a politika kavargó, önépítő és önemésztő folyamataira, miközben a weberiánusokat 

éppen ez az önkonstruáló világ érdekli, úgy, ahogyan az a maga empirikus realitásában 

létezik. Mivel ez utóbbira figyelnek, elkerülhetetlenné válik az, hogy kezdjenek valamit a 

cselekvés és a lehetőség fogalmával. Ebből pedig az következik, hogy rá lehet mutatni arra, 

hogy a politika kortárs megértésének része a cselekvés, másrészről hogy a politikai 

cselekvésen keresztül a politikát nyitott lehetőségként lehet megérteni (lásd Palonen 1993, 

2007, 2009). 

A fogalomtörténeti kutatások valójában arra mutatnak rá, hogy a modernitás 

diskurzusaiban a politika cselekvő és nyitott megértése végig jelen volt, noha ez nagyon 

ritkán rendeződött egységes kifejtésbe. A politikai aktorok a politikát az idők folyamán úgy 

értették meg, mint nyitottat és esetlegeset, ráadásul, ahogyan közelítünk a jelenhez, mint 

egyre nyitottabbat és esetlegeset. De az egész folyamat végpontja nem a nyitott, cselekvő 

politika metaelmélete; tulajdonképpen még Palonen munkájában sem, ami márpedig pontosan 

azzal foglalkozik, milyen jelentésrétegei vannak a modern politikafelfogásnak (lásd Palonen 

2009). Vannak azonban csomópontok, amik előkészíthetnek egy ilyen elméletet, és a modern 

társadalomtudományos gondolkodás hagyományában betöltött szerepe miatt ilyen lehet 

Weber is. Palonen szerint Schmitt esetében a politika iránti érzékenység egyértelműen 

megmutatkozik, azonban Weber esetében kevéssé látványos, mivel őt alapvetően 

szociológusként, nem pedig a politika iránt különösen fogékony gondolkodóként 

kanonizálták. A kanonizációs folyamat során azokat az elemeket emelték ki belőle, amelyek a 

feltételek korlátozó erejével, nem pedig a politikusi cselekvés kreativitásával foglalatoskodtak 

(lásd még Palonen 1999, 2007, 2009). Palonen szerint azonban Weber gondolatainak 

politikaelméleti rétege éppen erre a kreatív nyitottságra mutathatna rá. 

Weber politikafelfogásának a (politikai) cselekvés a kulcsfogalma. Palonent követve 

ennek a jelentését az esély fogalmán keresztül lehet közelebbről megragadni. Az esély, sansz 

vagy lehetőség az a valami, ami a politikusnak vagy rendelkezésére áll, vagy nem, de minden 

politikai cselekvéshez elengedhetetlenül szükséges. Rendelkezni kell vele, miközben az esély 

mozzanatai nem rendelhetőek alá strukturális szabályoknak. A különbség a bürokratával való 

összehasonlításban válik egyértelművé, és Palonen megfogalmazása szerint „a bürokrata és a 

politikus ideáltípusai a lehetségeshez való viszonyulásban különböznek,” (Palonen 2009: 

221.) vagyis abban, hogy e cselekvők miképpen viszonyulnak a lehetőségekhez. Van-e 

egyáltalán viszonyuk hozzá, akarnak-e szert tenni rá, vagy egyszerűen csak a már számukra 

előírt keretek békés nyugalmában leledzenek. Hogyan viszonyul tehát a politikus, és hogyan a 

bürokrata a megnyíló vagy megnyitni kívánt lehetőségekhez? Palonen írja, 
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„A hivatalnoknak nem szükséges a hatalomért küzdenie, ehelyett a már létező hatalomrészesedést kell 

használnia. Nem része a politizálásnak, hanem végrehajtja vagy megvalósítja az adott szakpolitikát. 

Mindenekelőtt pedig nincsen szüksége arra, hogy lassan és türelemmel eltüntesse az útból az akadályokat, 

annak érdekében, hogy új játékteret (Spielraum) nyisson meg a cselekvés számára; ehelyett a már létezőben 

kell benne maradnia.” (Palonen 2007: 72.) 

 

A bürokrata számára a politika olyasmi, ami már eleve adott. A kontextust képezi, vagy mint 

létező, puszta dologiságként van jelen a számára. Nem képes változtatni rajta, de nem is 

akarja megváltoztatni, sőt, nem is lenne képes erre. A politikus azonban pontosan az itt 

kihagyott kreatív, változtatásra kondicionált térben találja meg a maga igazi helyét. Ahol a 

bürokrata számára lezáródik a világ, ott a politikus számára megnyílik a játéktér.  

Minden politikusnak ahhoz, hogy bármit is képes legyen elérni, cselekednie kell, 

méghozzá az új lehetőségek teremtése érdekében. A politikai cselekvés szempontjából döntő, 

hogy a cselekvő hogyan viszonyul a kontextushoz, vagyis ahhoz a játéktérhez, amelyben 

benne találja magát. Nem elegendő ugyanis csak választani egy, két, három vagy több opció 

közül, mivel egyáltalán nem biztos, hogy ezek rendelkezésre állnak. A politikai cselekvésnek 

mindig megvan a maga kontextusa, mert a politikában különböző individuális akaratok 

találkoznak, a cselekvők pedig különböző hatalmi részesedésekkel rendelkeznek. Ami a 

bürokratát illeti, ő legfeljebb csak használja a neki kijutott részesedést, és semmilyen 

törekvése nincs arra, hogy bővítse azt, vagy hogy átformálja cselekvésének kontextusát. A 

politikus ezzel szemben meglehetősen tudatosan van a hatalmi részesedésének birtokában, de 

ismeri a többiek részesedéseit is, és cselekvéseinél ezt figyelembe is veszi. Vagyis formálja 

azt a karakteresen hatalmi teret, amelyben benne van (ehhez lásd Palonen 2009).  

Ez a megközelítés azonban, noha a hétköznapi vélekedésből indul ki, mégis túllép azon, 

sőt, szemben áll azzal, hiszen a közkeletű vélekedés alapján politikusnak az tartható, aki él a 

lehetőségekkel, vagy még inkább, aki tud élni a lehetőségekkel. De a politikus valójában az, 

aki képes a lehetőségeket teremteni (Palonen 1999: 536–537.). Más megfogalmazásban, a 

lehetőségnek nem az a természete, hogy egyszerűen csak egzisztál valahol a világban, és a 

politikus dolga pusztán az, hogy rátaláljon; a politikus az, aki a maga kreativitását használva a 

lehetőség teremtője. A politikusnak a cselekvés korlátaiból kell létrehoznia a cselekvés 

lehetőségeit, ami ismételten rámutat arra, hogy a cselekvési szabadság szorosan összefügg a 

cselekvés feltételeivel. 

Ez azt jelenti, hogy a cselekvés kreatív, teremtő jelenlét a politikában vagy a világban. 
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Palonen azonban fordít egyet ezen az érven is, és arra igyekszik rámutatni, hogy valójában 

nem a lehetőség, hanem a lehetetlenség felől kellene megközelíteni a politikát. Nem az a 

főkérdés tehát, hogy „mi lehetséges?”, hanem hogy ha valami aktuálisan nem látszik 

lehetségesnek, vagy nem létező, akkor hogyan lehet átlépni ennek a lehetetlennek vagy 

nemlétezőnek a határát. A politikusnak nem annyira a lehetségesben kell benne mozognia, 

mint inkább a lehetetlent megkísértenie. Ki kell tágítania „a lehetséges horizontját”, át kell 

lépnie az „állítólag lehetetlen” határait, azaz cselekednie kell (Palonen 2009: 220.). A politikai 

cselekvő számára tehát a világ vagy lehetőségként, vagy a lehetetlen határának az 

átlépéseként létezik. Politizálni pedig annyit tesz, mint cselekedni ebben a térben, 

megszerezni és újraosztani azokat a hatalmi részesedéseket, amelyek a politikai tér belső 

dinamikáját adják. 

 

2. A politikai cselekvő szempontrendszere 

Ugyanakkor nem jelentéktelen kérdés, hogy ki az, aki élhet a lehetőséggel, ki az, aki 

cselekedhet. A klasszikus retorika és a politika egyes kortárs értelmezései közösek lehetnek 

abban, hogy rámutatnak a lehetőség jelentőségére, vagyis a politikát eleve nyitott és 

bizonytalan térként értik meg. Ám mégis jelentősen eltérhetnek abban, hogy kit tekintenek 

cselekvőnek, vagyis kiről gondolják azt, hogy a lehetséges világában mozog. 

A retorika értelmezése kapcsán korábban világossá vált az, hogy a nyíltszíni beszédben 

formálódnak ki a cselekvési lehetőségek. Különböző koncepciók, érvek és ellenérvek 

vonulnak fel, és ami korábban kontúrtalan volt, kontúrt kap, miközben jelentésesen túltelítetté 

válik. Láthatóvá válnak a szándékok, a célok, a csoportok, ahogyan az emberek mint 

erőforrások is. A vita értelme nem (vagy nem egyszerűen) a meggyőzés, hanem az ebben az 

értelemben vett politikai felszínre hozatala. Annak a politikainak a felszínre hozatalát jelenti 

ez, ami egy politikai közösség retorikai-diszkurzív térképét alkotja, azt az episztémikus 

mintázatot, melyben az emberek, a dolgok, a lehetőségek, az erőforrások, a tudások, a 

koalíciók mind megjelennek; teljesen transzparensen megmutatkoznak, vagy elérhetővé 

válnak egy rátekintő, résztvevő és értelmező tekintet számára. Ám a politikusi cselekvés 

esetében végeredményben mégsem ez a lényeg. A fontos a politikai cselekvő látószöge, aki 

egyrészt individuális személy, másrészt közel sem átlagos szereplő. A weberi-paloneni 

politikai cselekvés cselekvője a politikus, méghozzá a professzionális politikus. A 

professzionális politikus az a személy, aki a politikát választotta hivatásának, vagyis ebből él. 

Miközben a politizálás a kenyere, erényeinek mércéje a politikai sikeresség, tudása pedig nem 

a hagyományos értelemben vett szaktudásra, hanem a politikusi képességekre vonatkozik, 
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akármiben is áll ez az adott politikai kultúrában. 

Weber és Palonen a professzionális politikus cselekvéséből értelmezi a politikai 

cselekvést, a cselekvést lehetővé tevő nyitottságot és játékteret. E politikusfogalom tehát a 

hivatásos politikusról beszél. Jelentését jórészt az ellenfogalma felől nyeri el, ez a bürokrata. 

A bürokrata nem teremt, hanem végrehajt, nem proaktív, hanem passzív, nem gazdagítja a 

politikában megnyílni képes emberi lehetőségteret, hanem redukál és technicizál. Más 

szavakkal szólva, a politika szabadságát nem növeli, hanem csökkenti (vö. Palonen 1999: 

533–535., Weber 1998). 

Ez a meghatározás a professzionális politikust az ellenfogalma felől ragadta meg. A 

professzionális politikusnak azonban van egy sajátos, Weber által csak érintőlegesen említett 

párja, melyet Palonen már egy lehetséges fontos szereplőként határoz meg: a nem-

professzionális politikus, vagyis a hétköznapi ember, a demokrácia átlagpolgára. Ezt a típusú 

cselekvőt nevezi Weber egy helyütt „alkalmi politikusnak” (Weber 1998). Alkalminak azért 

tartható, mert nem folyamatosan politizál és nem ebből a tevékenységéből él. A politizálás 

számára nem életforma. Ugyanakkor mégis politikusnak tekinthető, mert úgy viselkedik, mint 

az a politikus, aki individuális akarati tényezőként áll a politika hatalmi terében, és éppen 

cselekvési lehetőségekben gondolkodik. A demokrácia átlagpolgárának nem-professzionális 

politikusként történő megnevezése azonban éppen arra a kiemelkedő szerepre mutat rá, 

melyet ebben a politikaelméletben a politikus játszik. Az elméleti alaplogika a professzionális 

és a hétköznapi elválasztásán nyugszik, és ez értékhierarchiát is jelent, vagyis nem puszta 

ténymegállapítás. Weber és úgy tűnik, Palonen kiindulópontja is a professzionális politikus és 

annak a cselekvése. Az alkalmi politikus fogalmának bevezetése talán csökkenti az elmélet 

elitista karakterét, de mégsem tünteti el, és azt hiszem, erre éppen a klasszikus 

demokráciaelméleti paradigma volt képes rámutatni. A politikai cselekvés politikusra redukált 

értelmezése meglehetősen szűk, bár az kétségtelen, hogy egyrészt összhangban van a modern 

demokráciák fejlődésének jellegzetességeivel, másrészről a 20–21. század fordulóján is 

érvényességgel bírhat, hiszen a „politikai apátia” e demokráciáknak tulajdonképpen 

specifikus jellegzetességének tekinthető.213 Az emberek nem akarnak részt venni vagy jelen 

lenni, sőt, alkalomadtán tulajdon maguk mondanak le arról a politikai szabadságról, melyet a 

közös politikai világban való részvétel kapcsán feltételeztünk (lásd Hansen 2008a). 

                                                 
213 Lásd a nemzetközi összehasonlítást és trendet, Enyedi–Körösényi 2001. A megérintettség-hiány alapos 
ellenérv a participatív politika, de a demokratikus politika ellenében is. Az előbbi kapcsán Hansen 2008a, az 
utóbbira egy kritikus történeti példa, Ferrero 2001 [1941]. Ferrero azért lehet érdekes, mert arra utal (hasonlóan 
Polübioszhoz), hogy a demokratizációs folyamat nem lehet kívülről jövő, hanem az embereknek maguknak kell 
akarniuk, különben törékeny lesz és összeomlik. Esetében a demokratizációt a választójog 20. század eleji 
kiterjesztése jelenti. 
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Következésképpen a cselekvés egészen egyszerűen a politikusokra marad, és alighanem ez 

számukra különösen kényelmes állapot. Tisztán politikai értelemben ugyanis a professzionális 

politikusnak a nem-professzionális politikus is a riválisa lehet, és ez elméleti 

következményként azt jelenti, hogy noha különféle cselekvésfogalmakat tudnánk 

megkülönböztetni, gyakorlati értelemben pedig az intézményes politikai praxis ezeket képes 

volna intézményesíteni is, e variációk mégis a perifériára kerülnek. A politikának a 

professzionális politikussal való azonosításának és a cselekvésformák hierarchizálásának 

megvan a maga ára. 

Mindent összevetve az intézményrendszer, a tények maguk és a politikai eszmék is azt 

támogatják, hogy cselekvőnek a professzionális politikusokat tekintsük. Ráadásul ez azt a 

lehetőséget is jelenti, hogy a cselekvést a cselekvésfogalom legerősebb vagy legintenzívebb 

változata felől tudjuk meghatározni, aminek a következménye az, hogy ezt a politika 

megértésének és az elméletalkotásnak az egész területére kiterjesztjük. Politikus az, aki képes 

cselekedni, megvan a hatalma rá, van koncepciója, támogatottsága, akarata; vannak céljai és 

eszközei. Ha cselekszik, akkor ez a cselekvés maga. Más megfogalmazásban tehát e 

politikusfogalom kiindulópontja nem a legtágabb, bár az aktivitás szempontjából esetlegesebb 

politikai dimenzió, az átlagemberek sokasága, hanem a leginkább cselekvőképes hivatásos 

politikus. A politikai cselekvés „erős fogalma” nem áll olyan távol attól az arisztokratikus, 

egyben szélsőségesen politikai realista cselekvő-paradigmától, amelyet a klasszikus 

irodalomban Platón Kalliklész érvein keresztül mutat be: 

 

„amikor a hatalmasabbakról beszélek, nem a cipészre és a szakácsra gondolok, hanem a közügyek 

szakértőire, akik tudják, hogyan kell az államot jól kormányozni. Sőt, nemcsak értelmesek, hanem bátrak 

is, végre tudják hajtani, amit elhatároztak, és elég elszántak ahhoz, hogy ne adják föl.” (Platón, Gorgiasz 

491a–b) 

 

Platón számára Kalliklész az a szofista, aki a hatalom parttalanságát képviseli, és aki nem lát 

semmi morálisan korlátozó erőt e hatalom parttalan kitágítása előtt. Számára az a jogos vagy 

jogszerű, amelyet az erősebb elér vagy megszerez. Az a valódi cselekvő, akinek hatalma van, 

és akinek hatalma van, az nem az egyszerű ember, így a cipész, a szakács, hanem azok, akik 

tudják, és képességük is van az államot kormányozni, értelmesek, bátrak, elszántak – vagyis 

bennük sűrűsödik össze és válik fogalmilag egyértelművé az, hogy mit jelent valódi 

cselekvőnek lenni. A kalliklészi hatalom- és cselekvő-felfogás azonban még saját 

kontextusában is értelmezhető úgy, hogy nem normatív szerkezetű, hanem puszta leírása 
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annak, ahogyan a világ működik. Ha ez elfogadható álláspont, akkor azt is állíthatjuk, hogy 

ma is jó néhányan látják úgy, hogy az igazi cselekvők azok, akiket mi (professzionális) 

politikusoknak nevezünk. Még pontosabban: a politikai cselekvés igazából a politikai vezetők 

számára fennálló lehetőség. Weber individuális cselekvő-központú, továbbá elitista 

politikafelfogása miatt talán nem teljesen véletlen, hogy az őt követők arra hajlanak, hogy a 

politikai cselekvést a politikai vezetőknek vagy vezéreknek tartsák fent, még akkor is, ha a 

lehetőség-teremtés általánosságát hangsúlyozva a politika szabadságát védelmezik. 

Egy helyütt Palonen arra tesz érdekes kísérletet, hogy összebékítse az életforma-alapú 

emberi igényeket és azt a koncepciót, ami a politikust állítja a középpontba a politikai 

cselekvésnél. Elfogadja a megkülönböztetést az alkalmi politikus és a professzionális 

politikus között. De miközben elfogadja, hogy az életforma-alapú politikának az alkalmi 

politikusokra szükséges épülnie, azt is javasolja, hogy mindenkinek professzionális 

politikussá kell válnia, mármint a saját életformája ügyében, bármikor aktivizálódva. Nem 

elegendő csak az intézményekre hagyatkozni, az embereknek saját ügyeikben valóban 

cselekvőkké kell válniuk. Megfogalmazása szerint, „a weberi alkalmi politikus alakját ki 

lehetne egészíteni a professzionális politikusnak azzal az alakjával, aki a saját életformájának 

a professzionális politikusa,” ami végeredményben azt mondja, hogy az életválasztásaink 

alapján be kellene lépnünk a politika világába, és ezt professzionálisan kellene művelnünk. 

Nem világos, hogy miképpen: talán minden olyan esetben, ahol az életforma-választásainkat a 

konform többség fenyegetheti.214 De mitől lesz mindez professzionális, hol és miképpen 

zajlik? Továbbá mit jelent ebben a rendszerben a „valódi” professzionális politikus? És ha 

már ennyire felborítottuk az aktív professzionális politikus vs. passzív hétköznapi ember, 

alkalmilag aktív politikus kettéválasztásának rendjét, akkor miért nem abból indulunk ki, 

hogy minden ember politikus? 

Talán azért nem, mert Palonen az empirikus helyzetmegfigyelésből alkotott 

politikaelmélet és egy erre építő, de normatív politikaelmélet két toposza között ingadozik, és 

a kettő nem felel meg egymásnak. A realitásoknak az felel meg, hogy a modern politika a 

fentebbi értelemben véve elitista, miközben mind vágyak, mind törekvések, elméletiek és 

gyakorlatiak, egyaránt vannak arra, hogy a politizálásnak ezt a szűkre szabott terepét 

kibővítve fogalmazzák újra. Tehát a modernitás megváltoztathatatlan feltételrendszere között, 

de újra átpolitizálják az embereket – ez „a politika” életforma-alapú repolitizációja. De, és ezt 

                                                 
214 Az idézet így folytatódik: „Ez egyfajta kényszerként jelentkezik azok számára, akiknek a választásait a 
konformista többség könnyedén fenyegetheti – másként szólva olyan helyzetekről van szó, amelyek mindennapi 
döntéseket tartalmaznak a táplálkozási szokásokkal, lakóhellyel, szexualitással, helyváltoztatással stb. 
kapcsolatban, és amelyeket az emberek mind esetlegesként, mind politikaiként élnek meg.” Palonen 2008a: 157. 
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hangsúlyoztam itt, összességében ez az érv mégsem változtat azon a kiindulóponton, hogy a 

politikai cselekvés paradigmája az individuális és professzionális politikus. Ebből pedig az 

következik, hogy – ebben a szövegben – a cselekvőt illetően ez az elméletalkotási útvonal 

zsákutcának bizonyul, miközben a politikai cselekvés lehetőség-komponensének 

artikulálásában nagyon is hasznosnak. 

 

3. Lehetőség és retorikusság 

A fentebbi megközelítésnek van néhány fontos hozadéka. Felhívja a figyelmet a politikai 

cselekvés kontextuális beágyazottságára, és arra, hogy az soha nem választható el a beszédtől. 

A kontextus jelentősége abban mutatkozik meg, hogy vagy van lehetőség cselekedni, vagy 

nincs. Továbbá a politikai cselekvés okainak és hátterének vizsgálata során talán 

individuumokhoz jutunk el, de ezek soha nem magányosak vagy egymástól elkülönültek: 

egyértelmű, hogy a politizálás nem magányos vállalkozás. A cselekvők mindig találkoznak 

ellentörekvésekkel, és akármi volt is az eredeti kiindulópontjuk, a küzdelmekben módjuk van 

szövetségeket kötni, hogy aztán újult erővel szálljanak szembe azokkal, akik céljaik 

megvalósításának útjában állnak.215 

A lehetőség mint olyan azonban megragadhatatlan a gondolkodás vagy a beszéd 

nélkül.216 A cselekvés és a gondolkodás csak megkülönböztethető egymástól, de el már nem 

választható. Az emberi világ intelligibilis, vagyis a cselekvések értelmüket abból a gondolati 

kontextusból nyerik el, amelyben megszülettek. Ha formálisan el is különíthető a cselekvés a 

beszédtől, vagy a beszédet beszédcselekvésnek tekintjük, de például időben és 

intenzitásszempontból már tagoljuk, akkor is egymás viszonyában kell megérteni őket. A 

politikusok nem „ész nélkül” cselekszenek, mindig számbaveszik az alternatívákat, vagy 

pedig arra kényszerülnek, hogy alternatívákat keressenek, sőt teremtsenek, egyszerűen azért, 

mert ennek híján képtelenség lenne bármit is tenniük. Sem azért, mert nincsenek egyedül, 

vagyis cselekvéseik feltételrendszere a másik, az idegen, az ellenfél, vagy fordítva, a 

potenciális vagy valós szövetséges. Sem pedig azért, mert cselekvéseik feltételrendszerének 

nem csak a másik puszta identifikációs léte, hanem az általuk elgondolt lehetséges 

cselekvések és jövők is a részét képezik. A világ a cselekvők számára nem pusztán csak van, 

hanem valamilyen minőségben van, és a valamilyen minőség olyan kvalifikációs komponenst 

jelent, amelyen keresztül a szereplők nem pusztán csak elkülönböződnek (már ha ugyanazon 

                                                 
215 Politikai diskurzuselméleti szempontból lásd még Szabó 2006, és részben 2003a. 
216 A politikai gondolkodás és cselekvés viszonyának értelmezéséhez elsősorban Schlett István elméletét 
használom fel (Schlett 2004, 2006, 2010), bár építek Szabó Márton korábban hivatkozott munkáira is. 
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tárgyról van szó), hanem azt is jelenti, hogy ezek a világok és cselekvésirányok sohasem 

fognak megfelelni a valóságnak, soha nem lesznek képesek teljesen lefedni azt. A politikai 

gondolkodás nem a világ abszolút és kimerítő leírása, hanem a lehetségességben való 

gondolkodás egyik formája, ami persze nem jelenti azt, hogy bármiféle dolgot el lehetne 

gondolni és ki lehetne mondani, és a legkevésbé sem azt, hogy bármit meg lehetne tenni. 

Pusztán csak azt jelenti, hogy ha azt feltételezzük, hogy a világ és a beszéd valaha is 

megfelelhet egymásnak, akkor a politikai gyakorlatban mindig marad valami utópikus. 

A politikai cselekvés szorosan összekapcsolódik a politikai gondolkodással, olyannyira, 

hogy a politikai gondolkodás maga is megérthető a politikai cselekvés formájaként. A 

politikai diskurzus a politizálás formája, de a feltételrendszere is, ha másért nem, akkor azért, 

mert a kijelentések maguk is formálóan hatnak arra a politikai realitásra, amelyben 

megfogalmazódnak. A politizálás esetében pedig különösen hangsúlyos az, hogy minden 

megnyilatkozás közösségi tevékenység, és ebben az esetben is elmondható, hogy ha másért 

nem, hát ezért még a legkonvencionálisabb arisztoteliánus retorikának is értelmezőképessége 

lehet itt. A politikai beszéd(cselekvés)ben ugyanis aki megfogalmaz: egy individuális egyén 

ugyan, de a háttere, vagyis azok a feltételek (ismeretek), amelyekből kiindulva 

megfogalmazza a mondandóját, illetve a címzettjei, vagyis akiknek a számára beszél, mindig 

többen vannak; az individuális megszólaló beszédje tehát mindig egy tágabb emberi körre 

mutat rá. A legtöbb esetben a cselekvők célrendszerébe az is beletartozik, hogy módosítsák a 

politizálás feltételeit, vagyis formálják a lehetőségeket, és ez nem mehet végbe az előbb 

említett emberi környezeten kívül. A politikai cselekvés a legelemibb értelemben szorosan 

összekapcsolódik a szövetségesekkel, illetve kényszerűen bele van helyezve az ellenfelekkel 

való viszonyba is. Mindkettő a politizálás feltételét alkotja. A szövetséges például erőforrás, 

az ellenfél pedig kihívó, identifikációs komponens, a cselekvési lehetőségek módosítója, a 

diskurzus formálója, hogy csak találomra említsek néhány fontos elemet a politizálás 

környezetéből. Ebből pedig az is következik, hogy a lehetőségek formálásának fontos, ha nem 

az egyik legfontosabb része az, hogy a cselekvőnek/megszólalónak erősebb szövetséget kell 

létrehoznia, és több támogatót kell szereznie, mint amennyi ellenfeleinek van, vagy annyit, 

amennyi éppen a távolabbi célkitűzés eléréséhez szükséges. De a lehetőségformálás része az 

is, amikor a cselekvők a realitásokat és a történeti „igazságot” felülírva a politikai cselekvés 

lehetőségeit keresik ott is, ahol arra a legtöbben nem szándékoznának keresni. A próbálkozás 

olyasmi, melyet egy újabb próbálkozás kell, hogy kövessen, mert a másik opció a politikai 

megsemmisülés (vö. Schlett 2010: 136–199.). Aki nincs jelen, az nincs, és a politikai jelenlét 

valójában cselekvés – a támogatók, a feltételrendszer, a mozgástér és a hasonlók, vagy az 
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elgondolható és megfogalmazható lehetőségek alakításán keresztül. 

Összegezve és újból hangsúlyozva, akárki is legyen a cselekvő, a politikai cselekvés 

megértése nem lehetséges annak megértése nélkül, hogy milyen feltételek is álltak 

rendelkezésre, és milyen lehetőségek mutatkoztak meg vagy voltak formálhatóak az adott 

helyzetben. A cselekvés feltételeinek a formálása tehát már önmagában is cselekvés, sőt, talán 

a legfontosabb cselekvés, hiszen olyasmit akar módosítani, ami a leginkább rejtve van. A 

politikai cselekvés azonban beszéd is, gondolkodásként, érvelésként, illetve egy egész, az 

egyedi beszédeseményhez képest jóval hosszabb és összetettebb politikai folyamat részeként 

értve. E beszéd nem ellentétben van a cselekvéssel, hiszen már maga is a feltételek 

formálásának a része. 

A Weber, Palonen és mások politikai gondolkodásában megmutatkozó, lehetőségként 

felfogott politika valamint a cselekvés összekapcsolására úgy tekinthetünk, hogy az a politika 

megértésében különösen fontos elméleti fejleményt jelent. Palonen munkái alapján a modern 

politikafogalom átalakulásai felfoghatóak úgy is, mint amelyek olyan politikaértés felé 

tartanak, melyben a cselekvés egyre nyitottabb térben megy végbe, s maga is egyre 

esetlegesebb és talán szabadabb is. A politikát egyre inkább úgy értjük meg, mint esetleges – 

nyitott és bizonytalan – univerzumot. Palonen az angol nyelvű politikai kultúrák hármas 

politikafogalmát elemezve mutat rá arra, hogy a politics, a hadakozó, vitatkozó, felszínes és 

intellektuálisan gyakorta lapos jelenségvilág megragadására használt kategória lényegében a 

legnyitottabb fogalom. Szemben a policy fogalmában megbúvó technicizálhatósággal és 

tervezhetőséggel, valamint a polity statikus, rendszerre vagy államra utaló jelentésrétegeivel, 

ez a küzdelmes politika az, ami az esetlegességet egyöntetűen befogadja (vö. Palonen 1993, 

2000, 2009). 

A modern politika cselekvésszempontú értelmezése arra lehet képes rámutatni, hogy a 

cselekvők számára a politikai realitás mindig bír vagy bírhat valamiféle nyitottsággal. A 

politika pedig komplexebb, mint amilyennek elsőre talán megmutatkozik. A politika nem 

teljesen zárt, de nem csak egy, a dologra kívülről figyelő tekintet számára, hanem az életüket 

az aktuális helyzetben élők számára sem. A tekintet, amely a politikát a cselekvés 

szempontjából fogja át, egy bizonytalan világra tekint rá, és ez a bizonytalanság valójában 

lehetőség. Ellenkező esetben az emberek egy olyan világban találnánk magukat, melyet 

Arisztotelész így jelölt meg: „Azokról a dolgokról, melyek másként nem lehettek, nincsenek 

és nem is lesznek, senki sem tanácskozik, ha helyesen értelmezi őket, mert nincs választási 

lehetőség.” (Arisztotelész, Rétorika 1357a) Vagyis egy választási lehetőség nélküli világban 

találnák magukat, márpedig a politikai cselekvés épp arra mutatott rá, hogy politikai az, ahol 
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van választási lehetőség. 

 

4. A cselekvő és a politika 

Ezen a ponton mégis érdemes újból visszatérni ahhoz a kérdéshez, hogy a politikai cselekvő 

az itt vázolt modern politikaparadigmában individuális aktor. Vagyis a cselekvés által körülírt 

lehetőség nem a démosz egésze, hanem csak néhány kivételes cselekvő számára adott. A 

lehetőségként megértett politika fókuszában lényegében az aktív politikus áll. Az a mód, 

ahogyan a politikus a lehetőségekkel bánik, arra mutat rá, hogy a politika világában 

elsősorban hatalmi erőviszonyokkal kell számolni, és a lehetőségek is ezek között léteznek. A 

lehetőség feltárása persze nem különül el a beszédtevékenységtől vagy a politikai 

diskurzustól, de mégsem elsősorban arról van szó, ahogyan a politikai közösség tud, és 

ahogyan ez megmutatkozik annak egésze számára. Más szavakkal szólva, a politikai 

lehetőség fogalmához nem a démosz tudásán, hanem a politikus képességein keresztül jutunk 

el. Amennyiben pedig ragaszkodunk ahhoz a Palonen által a weberi politikafelfogásban feltárt 

gondolathoz, hogy a politikus különböző hatalomrészesedések között lavíroz, azokkal kerül 

kapcsolatba, végül pedig a politikai hatalom – a politika hatalmi térképe, tehát a politikai 

cselekvés kontextusa – is ezekből áll össze, egy olyan politikafelfogáshoz érünk el, amelynek 

a lényege végeredményben a harc az egyes elemek között. 

Ezen a ponton azonban nemcsak a professzionális, hanem az alkalmi politikusok mint 

egyének cselekvése is értelmezhető. A kérdés az, hogy mit jelent a belépésük a politika 

világába abban az értelemben, hogy milyen kapcsolat jön létre az eseti, egyedi cselekvő és 

egy folyamatosan fennálló, kollektív terrénum között. Más szavakkal szólva, hogy az 

individuális aktorok, akik önnön individualitásuknál tágabb körben kénytelenek politizálni, 

hogyan képesek arra, hogy megteremtsék a kapcsolatot a közösség univerzalitásával; hogyan 

válnak értelmezhetővé – az adott helyzetben érintett emberek szempontjából – az egyes 

küzdelmek a közösség egészének érdekében vívott küzdelmekként. Miért lesz érvényes 

politikailag egy törekvés? Ezen a ponton újból megfogalmazható, hogy a demokrácia a 

különbségek befogadója, az agón terepe. Mivel a küzdelem lényege nem a küzdelem maga, a 

kérdés az univerzális és a partikuláris szakadatlan mozgása lesz. 

Partikuláris: azt jelenti, hogy valami nem azonos az egésszel, nem viseli a jegyeit és nem 

annak szempontrendszere alapján mozog. Univerzális: az a szempontrendszer, amelyet 

Arisztotelész és követői a közösség számára legfőbb jó fogalmában összegeztek, azt 

feltételezve, hogy minden közösség valamely legfőbb jóra törekszik, noha a vélekedések 

ennek a tartalmáról szükségszerűen megoszlanak. A közjó soha nem definiálható és soha nem 
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lezárható, inkább az a szempont, ami alapján egy politikai társulás magát politikailag 

egyetemesként határozza meg a tulajdon határai között és feltételezett rendjében. 

Partikuláris és individuális azonban nem szükségszerűen ugyanazt jelenti és nem 

ugyanazt a valóságszintet képviseli, a megkülönböztetésnek pedig szerepe lehet az 

elméletalkotásban. Az individuálist a modern értelemben vett lehatárolt, autonóm 

személyiségként vett emberként érthetjük meg. Ezt, úgy mondják, az ókori demokratikus 

politikai gondolkodás nem ismerte, noha az életforma szabadságát láthatóan alapvető 

értékként gondolta el. Azonban az individuum kétségkívül modern fejlemény, ami jórészt 

azon alapul, hogy az egyén testének és lelkének is a birtokosa, ez a szabadságának az alapja. 

A partikuláris nem egyéni, de nem is az egyetemes szintjének megmutatkozása. A 

partikuláris értelmét talán legjobban a retorikai identifikáció elmélete világíthatja meg. 

Identifikáció az, amikor úgy maradok én (mint egyén), hogy közben azonosnak tartom 

magamat valaki mással vagy emberek valamely csoportjával. Miközben megmaradok egyedi 

lénynek, létrejönnek olyan szempontok vagy aspektusok, amelyek körül kiépíthetem a magam 

azonosságát másokkal. Olyan közös lényeg jön létre, amely egyszerre képes azonossá tenni a 

különbözőeket, és meghagyni a különbözőeket különbözőkként. A partikuláris ezért mindig 

nyitott is, emberek csatlakozhatnak és kiválhatnak belőle, továbbá tartalmaz valamilyen 

felfelé irányuló utat, ami az embert nem hagyja meg a maga individualitásának körében.217 

Az univerzális szintje a politikai közösségek itt vázolt klasszikus elméletében leginkább 

azzal azonosítható, amit a polisz eszméjének nevezhetünk. A polisz persze mindig létezett a 

maga materialitásában, ami alatt nemcsak az anyagi kultúrát, hanem az embereket is érteni 

kell. Ám létezett úgy is, mint a polisz eszmei-transzcendens körülírása, ami a poliszban nem 

földrajzi egységet, hanem a politikai létezés abszolút keretét látta. Amikor a szónoki 

beszédben úgy érvelnek, hogy valami hasznos vagy káros a politikai közösségre nézve, akkor 

a lehetséges emberi szempontoknak ezt a szintjét érvényesítik. Amikor azt mondják, hogy jó 

dolog egy emberrel jót tenni, de még jobb dolog sok emberrel jót tenni, valamint akkor, 

amikor azt állítják, hogy az eszközök közvetlen, rendeltetésszerű célja helyett nemesebb olyan 

célt követni, ami távolabbi és valami más megvalósítására irányul, akkor erre az univerzális 

szempontrendszerre utalnak. 

Individuálisból partikulárissá válni azt jelenti, hogy szövetségesekre találni, és 

partikulárisból az univerzális felé tartani azt jelenti, hogy figyelembe venni azokat a 

                                                 
217 Az érvelésnél Burke „konszubsztancialitás”-fogalmára alapozok, Burke 2000. Fontos azt is látni, hogy az 
identifikáció folyamat, nem pedig állapot. A partikulárist tehát megérthetjük egyfajta középszintű 
közvetítőrendszerként, és ide nem csak az identifikációt, hanem a modern pártokat is besorolhatjuk. 
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szempontokat, amelyek által be lehet lépni a politikai közösség egészének (és eszméjének) a 

régiójába.218 Ez a belépés nem csak a többség kérdése és az ebből fakadó erőé, de bizonyosan 

azé is. A jelenlét és a megmutatkozás politikai, és láthatóan tekintettel kell lennie arra, hogy 

miféleképpen néz ki az a tér, amelyben megjelenik. Mind az individuális élet szintjén megélt, 

mind a partikuláris identitásokká formált s a politikai élet felé tartó tapasztalatoknak számot 

kell vetniük azzal, hogy milyen a kontextus, amelybe be kívánnak lépni, milyen az, ahol meg 

kívánnak jelenni. Még a szándékosan vállalt várakozásnak is figyelembe kell vennie ezt a 

teret. Amikor valaki a cselekvés vagy megmutatkozás helyett a várakozást vállalja, akkor ez 

arra a kiemelt figyelemre utal, amelyet eme tér sajátosságainak szenteltek, és arra az 

aggodalomra vagy félelemre is, amelyet e tér a lehetőségek szintjén jelenthet a cselekvőre 

nézve. A politikaiban mindig ott a lehetőség, és mindig ott is fog maradni, hogy 

megsemmisítő lesz. 

                                                 
218 Erre a szempontrendszerre, illetve érvkészletre bukkant rá például Judith Butler, amikor végiggondolta, hogy 
a rendkívül egyedi, ezért társadalmilag elutasított életformákat hogyan lehetne legitim módon megfogalmazni. A 
modern emberi jogok valóban képesek lehetőséget nyújtani az ilyen követelések megfogalmazásához, hiszen 
univerzálisan elfogadottak, a modern demokráciák értékrendszerének sarkalatos részei. Tehát használhatóak az 
érvelésben, és felettébb hasznosak, még akkor is, ha ez az egyedi életforma-szabadság valamilyen 
uniformizálódását is előrevetítheti. Lásd Butler 2007. 



 

 

BEFEJEZŐ KITEKINTÉS: 

A LEHETSÉGES HATÁRAI 

 

1. A politika peremvidéke 

Mit jelent élni? Hogyan viszonyul a politika közösségi, nyílt, lehetőségekkel teli megértése az 

emberi élethez a maga gazdagságában és mélységében? Megjelenhetnek-e a politikai világban 

azok az élet élésében gyökerező tapasztalatok, amelyek az emberi lények benső kiteljesedési 

lehetőségét nyújthatnák? Elérhet-e az ember eddig, és mit jelent az emberi minőség 

szempontjából a politika? Ezek a kérdések képezik most a kiindulópontot.  

Az emberi minőség kérdéséből indulok ki, abból, hogy van valami, ami az egyes embert 

magát sajátosan jellemzi, továbbá – Arisztotelészre, Hérakleitoszra és Euripidészre 

hivatkozva – elősegíti annak a minőségnek a kibontakozását, ami felé az ember minduntalan 

tart. Az ókori szemléletmód alapján a boldogságnak ez az elképzelése az egyes emberbe 

helyeztetett különleges minőség megcselekvését és ezzel kiteljesítését jelenti, méghozzá az 

egész élet folyamán, vagyis azt a sorsot, amit az ember egyedi személyisége és életútjának 

találkozása lehetővé tesz. Ebben pedig van valami sajátosan felfelé törekvő:  

 

„Mindent el kell követnünk, hogy a bennünk levő legfenségesebb résznek megfelelő életet folytathassunk 

(…) Kimondhatjuk, hogy minden embernek ez a lényege. (…) Értelmetlen volna tehát, ha az ember nem a 

maga életét választaná. (…) Ilyen életet senki sem folytathat ember minőségében (…) Benne valami isteni 

rész lakozik.” (Arisztotelész, Nikomakhoszi etika 1178a, 1177b) 

 

Az emberi törekvés felfelé irányul, túllépve azon, akiről az ember úgy véli, tulajdonképpeni 

önmaga; afelé, ami az emberi világban a legközelebb lehet az istenihez. Noha a tulajdon 

lehetőségekből kiinduló vágyakozást és egy még eredetibb teljesség felé törekvés során a 

határok megkísértését korlátozzák a feltételek és, mértéket kívánva, még az individuális 

emberi szándék is (ez a szándék a saját határok megismerésére és domesztikálására irányul), 

de e törekvés az emberi nem minden tagjához hozzátartozik. Ha így van, akkor mit mondhat a 

klasszikus demokratikus politikából építkező elmélet róla? A polisz az emberi élet kontextusa, 

itt mutatkoznak meg a létezés feltételei, ahogyan a konkrét emberi élet legintenzívebb rétegei 

is. Ráadásul, ahogyan az tudható, az emberi tapasztalatok nagy része nem elismert, és 

legfeljebb talán csak prepolitikai állapotban létezik. Nagyon valószínű, hogy nem lehet 
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kimerítő választ adni erre a kérdésre, mert könnyen lehet, hogy a válasz a cselekvés és a 

politizálás maga. De rá lehet mutatni arra, hogy mennyire alapvető is ez a kérdés minden 

demokráciában és politikában, a teremtett, közös emberi világ gyakorlatában és megértésében 

is. 

Az előző fejezetek a politikát határolt, önmagában elégséges térnek mutatták be, és nem 

foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy mit jelent egy olyan emberi megmutatkozás, ami nem 

történhet meg, mert a politika adott, konkrét mércéi szerint nem lehetséges. A poliszt keretül 

választó gondolkodás azt a benyomást kelti, hogy a politika zárt univerzum, és hogy 

értelmezhetetlenek azok a tapasztalatok, amelyek a politika peremvidékén foglalnak helyet. 

Noha végig a pluralitás konstitutív karakterére helyeztem a hangsúlyt, mégis felvethető ez a 

kritika, az tehát, hogy a politika határa túlságosan is erősen van megrajzolva, s így nem lép 

előre magából másba és nem is húzódik vissza, hanem tökéletesen el van választva attól, ami 

nem ő. 

Benne van a lehetőség ebben a koncepcióban is, mely a nyilvánost (vagy az emberi világ 

kommunikálható rétegeit) a politikaival kötötte össze. A veszély viszont mégsem a politikai 

és a nyilvános összekötésben van, hanem abban, ha a politikai és a nem-politikai közötti 

határvonal olyannyira éles határvonallal van meghúzva, hogy az elzárja az utat azok elől a 

tapasztalatok elől, melyek nem eleve a politika nyílt régióiból származnak. Ezzel a lépéssel 

azt kockáztatjuk, hogy megismétlődik az a típusú kizárás, amelyet Arisztotelész tett meg a 

poliszalkotó szabadok társulása, valamint a rabszolgák, nők és idegenek között (és elviekben 

ez a sor folytatható). Más szavakkal szólva e megkülönböztetés arra utal, hogy elfogadtuk: a 

politikai világ nyelvi struktúrája már eleve létezik, és itt van előttünk, adott, 

következésképpen azt is gondoljuk, hogy megváltoztathatatlan. 

E keretben sajátos ellentmondást hordoz magában az az arisztotelészi gondolat, hogy az 

ember már eleve politikai lény, azaz beleszületik ebbe a politikaiba. Azt kellene feltételezni, 

hogy pontosan ezért már eleve cselekvő is, és hogy eltűntek az útból azok az akadályok, 

amelyek a politikai részvétel társadalmi, gazdasági, születési és egyéb korlátaiból származnak. 

Ez azt jelentené, hogy már eleve, születésénél fogva minden ember egyenlően részesedik a 

politikai létből, és hogy puszta jelenléte azzal a következménnyel jár, hogy politikai 

megmutatkozása lehetséges. De vajon minden esetben indokolt-e az az optimizmus, ami 

ebben a gondolatban rejlik? És vajon mennyire teszi lehetővé a világ azt, hogy az ember úgy 

mutatkozhasson meg benne, mint ő maga, sőt, radikálisabban kérdezve, mennyire teszi 

lehetővé a világ az ember számára, hogy a boldogságigényének megfelelően mutatkozhasson 

meg és élhessen benne? Kit és mit, valamint miféle világ képes befogadni? 
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Azt emeltem ki korábban, hogy ez a világ leginkább (a cselekvéssel összefonódva, de) az 

egymáshoz való beszéden keresztül formálódik ki, ezzel tulajdonképpen azt állítva, hogy van 

valami, ami egy politikai közösségben már eleve, az ember létezését és belépését megelőzően 

létezik, és ez az érvek (a logosz vagy az ütköző logoszok) összegyűlése tere értelmében vett 

politika. Valójában a politikának ez a világból való kiemelkedése is kérdés, de ha már létezik, 

akkor diskurzusként előbb létezik, mint ahogyan a cselekvők beléptek volna oda. A politika 

már az egyedi emberi létezést megelőzően is a lehetségesség struktúrája, részben azért, mert 

megengedi és elősegíti egy lehetőség-repertoár kialakulását és nyilvánossá válását, ahol nem 

az a fontos, hogy minden, ami lehetséges, konkrétan megformálódjon. Az individuális ember 

minden bizonnyal legalább annyira kész arra, hogy valakivel vagy valamivel identifikálódjon, 

s ehhez adjon hozzá valamit, mint arra, hogy saját életigényeinek függvényében formálja meg 

magát maga és mások számára is (és ez az érvelés arra az előfeltevésre támaszkodik, hogy az 

ember társas lény). Ha ez igaz, akkor a kényszerítő erő nem abban az előfeltevésben van, 

hogy az embereknek erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy a maguk eredetiségében és 

legteljesebb formájában mutatkozzanak meg. Ez már önmagában is elgondolható olyan 

minőségi lépésnek, melyet a polisz, a paideia, a példák és a filozófia vagy szofisztika 

ösztönöz, és ez a születésről áthelyezi a hangsúlyt a társadalomra és a politikára (lásd ehhez 

még Horváth 2014). 

A polisz lehetőségstruktúra másfajta értelemben is, és ez itt most a fontosabb kérdés. A 

kijelentés azt állítja, hogy léteznek benne azok az útvonalak és eszközök, amelyek mindig 

képesek felszínre hozni a lehetőségeket. A nyilvános, kommunikatív és lehetőségeket 

megmutató politikai tér éppen ezt a valahonnan-való felemelkedést teszi lehetővé, s ezért ez a 

politika olyan adaptív kapacitással rendelkezik, amellyel a peremvidéken várakozó 

lehetőségek képesek bensővé formálódni, és a politikai közösség saját lehetőségeivé válni. A 

politika azért nevezhető lehetőségvilágnak, mert képes arra, hogy ezeket a lehetőségeket a 

maga tulajdon részeként fogalmazza meg; a döntő tehát végeredményben az, hogy a 

lehetséges (az alternatíva) jelen lehet. A demokratikus politika definíció szerint ez a tér, ami 

azt is jelenti, hogy a demokratikus kvalifikáció annyiban is többletet jelent a puszta 

politikához képest, hogy hozzá lehet rendelni azt az adaptív teljesítményt, ami a 

peremvidékeken meghúzódó, pusztán várakozó lehetőségekből származik. 

Ha ez érvényes és elfogadható, akkor a következőt is jelenti. Minden egyes ember eleve 

szabad már, de szabadsága szigorúan a poliszhoz van kötve. Ezt a világot a megfogalmazott 
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lehetőségek, a vélemények uralják: márpedig a kimondott világ mindig plurális.219 A 

kimondott világok az emberi lehetőségmező részét alkotják, de ez azt is jelenti, hogy minden 

egyes egyéni szabadság is csak ebben a politikai világban nyerhető el. A szabadság ezért soha 

nem absztrakt, és nem létezik másoktól vagy a rendelkezésre álló lehetőségektől függetlenül. 

A politikai cselekvés kontextusa a közös világ, melyet az emberek maguk hoztak létre, maguk 

laknak be, és maguk találkoznak a feloldhatatlannak tűnő dilemmáival is. Ám nem minden 

tapasztalat fogalmazható meg politikailag, és talán még kevesebb jeleníthető meg. Ha ezt a 

helyzetleírást elfogadjuk, akkor ez a politikai feltételek között azt jelenti, hogy az emberi 

identitásért meg kell küzdeni. 

Ezért pedig értelmessé válik az a kérdés, ami arra irányul, hogy megfogalmazhatóak-e a 

tapasztalatok, kifejezhetők-e ezek úgy, hogy a többi ember számára intelligibilisek legyenek. 

Az ugyanis, hogy mi értelmes és mi értelmetlen, konvenció kérdése; az értelem elismerés 

kérdése. De a hely, amire ezeknek a döntéseknek a meghozatala rámutat, már a közös világ. 

Individuális terminusokban fogalmazva, az itt feltett kérdés az, hogy képes vagyok-e 

elismerni más tapasztalatokat érvényesnek, hogy képes vagyok-e elismerni ezeknek az 

értelmességét és a helyét a világban. Az enyémétől eltérő nézőpontok valójában soha nem azt 

a követelményt állítják fel, hogy úgy kellene élni, mint ahogyan azt ők teszik. Arról a 

várakozásról van szó, hogy az embereknek képesnek kellene lenniük arra, hogy elfogadják a 

sajátukétól eltérő élettapasztalatok és életformák értelmességét, azt tehát, hogy azoknak van 

jelentésük a világban, és hogy képesek legyenek elfogadni azokat a következményeket is, 

melyek ezekből a választásokból származnak a politikai közösség egészére nézve. 

Ez pedig a kimondhatatlan emberi tapasztalatok világára mutat rá. Ösztönzi annak a 

kérdésnek a feltételét, hogy kommunikatív-e a világ, az a világ, ami a létező peremén 

helyezkedik el, és ha egyáltalán megfogalmazható, akkor kimondható-e, és ha kimondható, 

érthetővé tehető-e. Ez a politikai radikális határa, de a politikainak mindig vannak határai, 

melyek valójában mindig is nagyon sokfélék lehetnek. Más megfogalmazásban az életforma-

szabadság kérdéséről van szó. Ez az ókori athéniak számára is axióma volt: a szabadság az, 

hogy az ember úgy élheti az életét, ahogyan az számára kedves, máskülönben rabszolga220 – 

ám ez az emberi élet csak és kizárólag politikai közösségben lehetséges. A dilemma kerete fel 

van állítva, és vélhetően minden magát demokratikusnak valló közösségben probléma marad. 

                                                 
219 Újból visszautalva Arendtre, az életforma- és identitáskérdések szempontjából különösen fontos feminista 
filozófia kontextusában ezt (is) hangsúlyozza, Pulkkinen 2008: 129. 
220 „[A] másik, hogy mindenki úgy élhet, ahogy akar, ez ugyanis a szabadság megvalósulása, mint mondják, 
mert ha nem élhet az ember úgy, ahogyan akar, akkor rabszolga.” Arisztotelész, Politika 1317b, lásd még 
Hansen 2010a. 
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Eddigi érvelésem tehát kibővíthető azzal a gondolattal, hogy egy demokratikus 

politikának nemcsak az képezi a részét, ami már látható és hallható, hanem az is, ami még 

nem. Egy politikai közösségnek mindig vannak határai, és mindig vannak benne olyan 

cselekvésformák, amelyek egy adott időszakban nem minősülnek érvényesnek. 

 

2. A megmutatkozás politikaisága 

A poliszbeli kiteljesedést az agón logikája szervezi, az emberi törekvés a nemes versengésen 

keresztül történő megmutatkozásra. Nemes versengésről van szó, vagyis nem aljasról, illetve 

az adott helyzet mércéinek megfelelőről. A politikai közösségnek ugyanis van mércéje: éppen 

az határozza meg, hogy rendelkezik mércével. Az agón jelen volt a kocsiversenyeken és a 

drámaelőadásokon éppúgy, mint a retorikában, ami legalább két embert, két véleményt 

követelt meg; vitát, amivel legyőzhető a másik, de a győzelem erőforrása nem a testi erő vagy 

a fegyver, hanem mindaz, amit a beszélő erkölcsi jelenléte és az jelent, amit és ahogyan 

mond. Mindenekelőtt pedig az a fajta integritás, ami a szavak, a dolgok és a cselekvő közötti 

kapcsolat egyértelműségét és szorosságát mutatja fel.  

A kiválóvá válásnak van azonban olyan módja is, mint az erő puszta alkalmazása, de erre 

nem mondható, hogy erkölcsi értelemben nemes. A küzdelem nemes, ha valóban megmutatja 

a konkrét ember képességeit a közösség nyílt színe előtt abban a témában, amiben az valóban 

meg akar mutatkozni. A nemes versengés az a helyzet, amiben ez a megmutatkozás 

lehetséges. A zsarnoki pozícióért vívott küzdelem, például az ellenfelek szabadon 

eresztésének ígérete, de lemészárlása olyan tett, ami egyetlen emberi közösségben sem 

igazolható. Elvezethet a hatalom megszerzéséhez, biztosíthatja vagy megerősítheti azt, de 

nem igazolja. 

Az emberi identitás elnyerése a politikai megmutatkozáson keresztül azonban nemcsak 

politikai a szó közösségi értelmében, hanem hatalmi jellegű is a schmitti és a realista 

értelemben. Akárhonnan eredjen ez a hatalom, mindenképpen befolyásolja azoknak az életét, 

akik a hatalmi interakció részesei; a hatalom az erősebb és gyengébb viszonyának 

viszonylagos rögzülése és e viszony újratermelődése. 

Ha megfigyeljük a modern politikai nyilvánosság diskurzusait, akkor hamar 

egyértelművé válik, hogy nem minden mondható ki és nem minden fogalmazható meg; 

vannak dolgok, amelyek a politikai küzdelmek részei lehetnek, és ezek még akkor is 

legitimek, ha semmi másról nem szólnak, mint a felek ad hominem gyalázkodásairól. Ha az 

emberi lehetőségek valamilyen módon csak ezekből fakadnak, miközben releváns kérdések 

maradnak kívül, akkor okkal tehető fel a kérdés, hogy vajon hogyan és milyen mértékben 
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képes az agón ideája érvényesülni a kortárs demokráciákban. A válasz tulajdonképpen 

egyszerűen megragadható, igaz, kiindulópontját illetően ez egy alapvetően realista érv. A 

hatalommal hatalmat, a szövetséggel szövetséget, az érvvel érvet szükséges szembehelyezni. 

A belépés és a megmutatkozás, annak minden következményével együtt, feltétlenül politikai 

abban az értelemben, hogy küzdelmet követel meg. És mint minden esetben, a küzdelem 

eredménye nemcsak a belépés, hanem a pusztulás is lehet. A politikától való félelem semmi 

esetre sem alaptalan. De a poliszban megmutatkozó emberi minőség olyan teret hoz létre, 

melynek a szabályai a rendezett és nem-pusztító világ tartományába tartoznak. A politika az 

emberek közötti világban teremtődik meg, és ezen a ponton különösen fontos hangsúlyozni 

azt az arendti eredetű gondolatot, mely szerint a polisz tere magának a szabadságnak a tere; és 

az ember csakis a poliszban lehet szabad (lásd Arendt 2002: 120.). 

A politikai tér, ami egyben a szabadság keletkezési helye is, ellentétben áll egy sor egyéb 

hellyel és emberi viszonnyal. A poliszbeli szabadság terén kívül minden kitetté válik, 

kimozdul a polisz rendjéből; így a poliszok közötti harc a politikain túlra helyeződik. A 

háború, ahogyan az erőszak is, kívül van a politikai világon. Arendt azt is hangsúlyozza, hogy 

nem csak az erőszak képezi a politikai társulás határát, hanem az oikosz, a család vagy 

családgazdálkodás is. Méghozzá azért, mert a politikai közösségben – már ha az demokrácia – 

az emberek egyenlőek és szabadok. Az ókori léptékben mintaadó oikosz egyenlőtlen 

viszonyokon alapszik: a családfők uralják a családközösséget, melyben mind a nők, mind a 

gyerekek, mind a szolgák kivétel nélkül alá vannak vetve az uralmának. Ha a családon belüli 

hatalmi viszonyok szolgálnának mintául a polisz működtetéséhez, akkor az sohasem lehetne 

demokrácia.  

Ez azonban újabb kérdéseket vet fel, mivel ha azt mondjuk, hogy a családviszonyokat 

azért kell leszakítani a politikai viszonyokról, mert nem lehetnek mintaadóak egy szabad 

politikai közösség számára, akkor mégiscsak elfogadjuk azt hallgatólagosan, hogy 

mindegyiknek megvan a maga önálló, sajátos működési elve. Ezek a meghatározások azt 

sugallják, hogy önmagukban helyénvalóak, márpedig nem azok. Itt pedig fontos az, hogy a 

családi, pontosabban az általában vett nem-politikai viszonyokat szakítjuk le a politikai 

viszonyok világáról, vagyis elfogadjuk azt, hogy azok intakt egységek és 

megváltoztathatatlanok. Ráadásul ez a határvonás olyan éles, hogy még az ebből a világból 

(tehát a nem-politikai világból) származó tapasztalatok sem léphetnek csak úgy át a politikai 

világba, ami azt sugallja, hogy a politika éppolyan zárt és teljess egység és éppolyan 

megváltoztathatatlan, mint a nem-politikai univerzum. Egyrészről etikailag sem igazolható ez 

a határvonás, másrészről pedig egyfajta hasznossági szempontból sem az. Egy közösség 
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adaptív kapacitását korlátozza az, ha releváns, az emberi életet befolyásoló körülmények nem 

jelenhetnek meg a politika nyílt terében. Szükséges tehát előfeltételezni azt, hogy a 

demokratikus politikai közösség határai változékonyak, vagy legalábbis kellően azok ahhoz, 

hogy képesek legyenek befogadni bizonyos emberi igényeket, méghozzá olyan emberektől 

származó igényeket, akik így vagy úgy, de kötődnek a közösséghez, akár a részét képezik 

annak, akár még csak a peremvidékén állnak. 

 

3. Életforma és politika 

Az ókori athéni politikai gondolkodásban a politika életforma (lásd kül. Thuküdidész II.36.4; 

Hornblower 2003: 298.). Sőt, Arisztotelész rendszerében az emberi nemet az különbözteti 

meg a Földön élő többi állattól, hogy politikai lény: nemcsak társul másokkal, hanem politikai 

közösségben él. Prótagorasszal kibővítve azt lehet mondani, hogy az emberi együttélés 

minden ellentmondását belevisszük e térbe, s ezért e jelenlét legfőbb jele az, hogy az emberek 

ezt a világot másokkal együtt teremtik meg, különböző törekvések ellentmondásos elegyéből 

létrehozva az emberi együttélés kereteit és kifejtve belőle a közös cselekvés lehetőségeit. Az 

emberi jelenlét garantálója a világban az, hogy jelen lehet lenni akkor, amikor a közös sorsot 

átfogó kozmosz létrejön, és akkor is, amikor meg kell érteni a közösségi létezésből fakadó és 

feloldhatatlannak tűnő ellentmondások természetét, valamint gyógyírt kell találni rá. Vagyis 

jelen lehet lenni abban a világban, ami mindig túlmutat a konkrét emberen, és mindig 

hatalmasabb annál, erejét pedig belőlük, a jelenlévőkből veszi. Vágyakból, szándékokból, 

véleményekből. Az emberi jelenlét pedig teremtés, a megélt élet teremtő élet, és ez nem a 

határtalanba tart, hanem a lehetségesbe. A lehetséges pedig abból fakad, ami az ember maga, 

és amit az emberi tevékenység a maga világául létrehoz, a kettő pedig oly szorosan 

kapcsolódik össze, hogy csak fogalmilag választhatóak el, sorsszerűen nem.221 

Amikor Arisztotelész „emberről” beszélt, akkor abba nem értette bele a nőket, a 

rabszolgákat és az idegeneket, még akkor sem, ha ott laktak a polgárokkal együtt, és 

ugyanúgy éltek, mint ők. Periklész úgy válaszolt erre a kihívásra, hogy azt mondta: az 

emberek a nyilvános közösségi ügyeket illetően ugyanolyan szabadok, mint azokban az 

ügyekben, amelyek a mindennapi élet körébe tartoznak. A piactéren, a városban, 

magánházaikban „saját tetszésük szerint cselekedhetnek,” függetlenül attól, hogy honnan 

származnak. A polgárok viszonya a politikai döntéshozáshoz nagyon hasonló ehhez, mert 

                                                 
221 Platón, Prótagorasz 321 skk. mellett vö. Arisztotelésszel: „Lehetséges pedig az, ami önmagunk által jön 
létre” és „a cselekvések mozgató elve az ember; a megfontolás pedig arra vonatkozik, amit ő maga megtehet.” 
Nikomakhoszi etika 1112b. 
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bárki hasznára lehet a városnak, és ez nem függ attól, hogy honnan jött és kicsoda. A politikai 

tér a jelenlét egyik lehetséges tere, és amiben a modernitás biztosan különbözik az előző 

felfogástól, az az, hogy a nőket is beengedi ide, valamint hogy nincsenek rabszolgák, noha az 

idegenek (bevándorlók, külföldi munkavállalók) helyzete hasonló. Az emberi nem tehát 

elviekben megjelenhet itt. De vajon minden emberi igény, tapasztalat, életforma is 

megjelenhet? Minden megjelenhet, ami releváns módon kötődik emberek csoportjaihoz? És 

vajon úgy vélekednek-e a nyugati demokráciákban, mint Periklész, miszerint „a mindennapi 

életben sem figyeljük gyanakodva egymást, s nem érzünk haragot szomszédunkkal szemben 

sem, ha olykor saját tetszése szerint cselekszik, s nem nézünk rá szemrehányó tekintettel, 

amely, ha nem okoz is neki kárt, sértő a számára” (Thuküdidész II.37.)? Ami biztos, az az, 

hogy vannak olyan emberi tapasztalatok, amelyekre „szemrehányó tekintettel néznek,” és a 

politikai élet nyílt színén is hasonló a helyzet. Nemcsak az a kérdés, hogy a magánéletben mi 

szabad, hanem hogy mi szabad a politikai életben, ott, ahol a hétköznapi élet tevékenységei 

fókuszálódnak és értelmeződnek újra, és ami képes formálóan hatni a mindennapi 

tevékenységvilágra. 

Az ókori demokrácia politikatapasztalatára hagyatkozva a politizálás a következő 

értelemrétegek miatt lehet jelentős. A politika életforma abban az értelemben, hogy a 

tartalmas emberi élet döntő eleme, és nem azért, mert a politikai tevékenységgel valamely 

sajátos, önös célt is el lehet érni. A politikai tevékenykedés már pusztán önmagában értékes. 

A politikai tevékenység értékes azért, mert a különös emberi igények és tapasztalatok vagy 

törekvések így, ebben a közvetlen formában jeleníthetőek meg a legbiztosabban és a 

legnyíltabban. A politikai tevékenység értékes, mert az egész közösségi cselekvés számára 

perspektívákat és lehetőségeket tár fel, értékes tehát azért, mert lehetővé teszi a mérlegelést az 

ügyekben, és mert képes lehet a mindennapi életből és a közösségi létből fakadó dilemmák 

feloldására. A politikai tevékenység az emberi vagy polgári identitás része, mert elhelyez 

valamely közös világban, méghozzá cselekvés során. Az identitás része vagy kiteljesítője 

azért is, mert lehetővé teszi azt, hogy az individuális ember a maga életigényeit, és ezzel saját 

magát megjelenítse a közös világban, de nem öncélúan, hanem az adott helyzet 

követelményeinek megfelelően. Például véleménnyel, valamely ügyben valami mellett vagy 

ellen érvelve (tanácsadással vagy lebeszélően), más alternatívát megfogalmazva, vagy éppen 

bizonyos tetteket és választásokat dicsérve s ezenközben rámutatva arra, ami szerinte értékes 

vagy értéktelen, és így tovább. Az ember elrejtőzhet, de előre is léphet, lehet passzív itt, és 

lehet meghökkentően aktív ott, annak megfelelően, hogy miképpen érzi, ki ő, és merrefelé 

könnyebb törekednie. A politikai cselekvésformák számosak, és ami azt illeti, egy ember vagy 
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csoport hatalmi törekvéseinek nem más szabhat határt, mint a többi ember – aktív – jelenléte. 

Az ókori politikai gondolkodás aforizmatikus stílusban őrizte meg az emberi és közösségi 

célok legfontosabbjait. Az athéni tengeri szövetség középpontjában, a déloszi templomon 

szerepelt az alábbi felirat, amelyet Arisztotelész is idéz:  „Legszebb az igazságosság, legjobb 

az egészég, ám legkellemesebb elérni azt, amire vágyunk.” (in Arisztotelész, Nikomakhoszi 

etika 1099a) Érdemes látni azt, hogy ezek egyetlen mondatban, egymással szoros összekötve 

tesznek ki egy egészet. Az igazságosság minden politikai berendezkedés alapja és célja, de 

egy demokráciának feltétlenül az; az egészség vagy épség az embert testi értelemben közelíti 

meg; ami viszont az életben a legkellemesebb, ha mindezekkel együtt azokat a dolgokat is 

sikerül elérni, amelyeket – abból fakadóan, kik maguk az emberek – elérni vágynak. Talán az 

élet élésekor jelentkező kellemes dolgokhoz ez, szemben a kellemetlennel, nem vágyottal, a 

nemkívánatossal, a nyűggel, és azzal, ami megmérgezi a légkört ember és ember között. 

Értelmezve a déloszi felirat gondolati mozzanatait, az emberi élet akkor lehet teljes, mind 

külön-külön szemlélve, a maga egyéni sajátos oldaláról, mind pedig a társulás szempontjából, 

ha egyszerre áll fenn az igazságos közösség, a kínoktól mentes a testi-lelki teljes élet feltétele, 

valamint a boldogságra törekvés szabad lehetősége, és e törekvés jutalmának az elnyerése. De 

miben áll e törekvés, mi a célja? A szöveg elismeri, több más forráshoz hasonlóan, hogy az 

emberi életnek nem egyszerűen lehetősége, hanem elismert lehetősége a boldogság. Ennek 

számtalan formája van: például a politikai tekintély, a vagyon, a dicsőség, a bölcsesség, az 

ékesszólás képessége önmagában, vagy ezekből több együttvéve, esetleg mindezek összesen. 

Euripidész nem egy ezekhez hasonló szubsztantív tartalom, hanem a törekvés felől közelítette 

meg az életforma-szabadság kérdését: 

 

„Abban jeles mindenki, s arra tör, 

s élte javát is abban tölti el, 

miben érzi, hogy túltesz önmagán.”222 

 

Arisztotelész szerint, amikor az emberek elérik ezt a boldogságot, akkor bennük valami isteni 

valósul meg. De e boldogság csak akkor lehet efféle, ha az emberbe helyezett sajátos 

lehetőségek kiteljesítését jelenti. Körülbelül százötven évvel Arisztotelész előtt Hérakleitosz 

azt mondta, hogy az ember életsorsa a belé helyezett különös, isteni minőség (lásd 

                                                 
222 Euripidész, in Platón, Gorgiasz 484e. Mivel ez Platónnál Kalliklész szájából hangzik el, elképzelhető, hogy 
az eredeti kontextus a hübrisz kapcsán is értelmezte. Talán ehhez hasonlóan: „Sohasem bölcs, aki túl- / okos: 
ember maradok. / Hisz az élet rövid úgyis: / ki szüntelen nagyot üldöz, / elereszti a jelent.” (Bakkhánsnők, 396–
400. sorok, Devecseri Gábor fordítása.) 
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Hérakleitosz D. 119.); a tragédiaírók, mint Szophoklész, azzal az emberi életre nehezedő 

egzisztenciális teherrel küzdöttek, hogy mit jelent szabadnak lenni és cselekedni, ha az emberi 

lehetőségek az egyedi, benső minőséggel vagy az isteni szándékkal (az uralhatatlan külső 

körülményekkel) vannak lehatárolva (Oidipusz király; vö. Schwartz 1986). E korlátok belsők, 

vagy ellenkezőleg, külsők és/vagy isteniek és a véletlenhez kötődnek, de nem emberiek, vagy 

ha mégis azok, akkor elillannak az emberi akarat elől. A politikai közösség jelentősége az, 

hogy az emberi lehetőségeket a mindennapi és a politikai élet is határolja. Minden esetben, 

amikor valami határol, lehetővé is tesz. 

A feltételek és a cselekvés között feszültség mindig lehetséges, de maga a törekvés az 

emberi teljességre, amennyiben az igény jelen van rá, nem számolható fel. A politikai 

közösség, a tovább kvalifikált, igazságos politikai közösség az, ahol értelmesen 

megfogalmazható a kérdés, hogy milyen életet lehet élni benne. Prótagorasz az emberi világot 

és lehetőségeket az emberi világba helyezve próbálta megérteni. Ha az emberi lehetőségeket 

az ember teremtette világ határolja, akkor a politika kérdésénél vagyunk, ami ráadásul egy 

etikai típusú kérdezést is magában foglal, ami az emberi lények számára a személyes 

egzisztencia súlyával adódik, és ami így hangzik: mit jelent politikai közösségben élni. 

Euripidész idézett töredéke alapján úgy gondolta, hogy az emberi törekvés célja nem 

pusztán az, hogy kiteljesítsen egy olyan tartalmat, ami az emberben benne van, vagy 

leginkább benne van, és nem is az pusztán, hogy olyan kritériumok szerint váljon kiválóvá, 

melyek az összeköttetést biztosítják a többi emberrel vagy a polisszal. S tulajdonképpen az 

sem, hogy az emberi legmélyebb tartalma valami transzcendens, és ehhez kell hasonlatossá 

válni. Sokkalta inkább az, hogy mindazon lehetőség határát kell megkísérteni, ami akár 

emberi, akár nem emberi gyökerű, de a legmélyebben van az emberbe beágyazva. S ez a 

boldogság mint élettörekvés egyik lehetséges jelentése egy olyan világban, amely alapvetőnek 

ismerte el az igényt arra, hogy törődjünk önnönmagunkkal. De mindegyik más lehetőség is 

érvényes. Ahogyan az is érvényes, mint napjainkban gyakran gondolják, hogy az egyes 

embernek hasonló szabadságban legyen része, mint amit a többi ember elfogad a másiknak, és 

ez ne a közösség átlagának konvencióitól függjön, hanem az emberek életforma-igényeitől. 

Attól, ami számukra a létezés teljessége, a vágyak betölthetetlen tárgya, ami felé csak 

törekvés irányulhat, de ettől nem kevésbé, hanem még inkább valóságos. 

 

4. A politikai világ újraírása 

Az emberek számára mindig vannak olyan pontok, amelyek szélsőségesnek számítanak, és 

ezeket rendszerint nem is értik, az otthonosnak megélt rendre nézve pedig fenyegetőnek 
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tartják. A szélsőségesnek és az idegennek számító beszédtől éppen az értelmességet szokták 

elvitatni, vagyis nagyon átfogó értelemben ez a nyelv képességének az elvitatását jelenti, noha 

a beszéd egészen elemi és egyetemes módon emberi.223 Az érthetetlen kívül, a határokon túl 

van, és éppen azért fenyegető, mert mégis befelé tart, eközben pedig valamilyen lényegi 

tulajdonságot fenyeget. A beszédnélküli idegenségben megtestesülő szélső eset mindig képes 

körülírni azt, hogy mi az, amit egy közösség értékesnek vagy a saját identitása szempontjából 

kulcsfontosságúnak tart. De nem csak erre mutat rá, hanem arra is, hogy ki hogyan 

gondolkodik arról, milyen éles a határvonás a külső és a belső között. Ez arra a viszonyra utal, 

amely az embereket az általuk átélt és belakott világhoz fűzi, úgy értve, hogy módosíthatónak 

érzik-e a határokat és újrafogalmazhatónak-e a tartalmakat. 

E határpontokat illetően vélhetően pontos megfogalmazás az, hogy egyben a 

hatalomnélküliség pontjait is jelentik. Amikor a domináns diskurzus a disszonáns hangokat a 

társadalmiba, a privátba vagy a családba utalja vissza, akkor e jelenségeket politikán 

kívülinek is felcímkézi, miközben kijelöli e hangok illedelmes helyét. Ebből következik, hogy 

a hangok, amelyek innen származnak, hallhatatlanok maradnak, mert soha nem érhetnek el a 

politika intelligibilis terrénumába. A feltartóztatás vagy kirekesztés formája az, hogy 

zagyvaságnak, a hely méltóságához illetlennek, közösségrombolónak, vagy egyéb módon 

megfogalmazva, de destruktív erőnek minősítik azokat. Mindez azonnal rámutat arra, hogy az 

emberi tapasztalat vagy életforma valójában nem valamilyen nyelvelőttes élményanyag. 

Rámutat arra is, hogy a politikai világnak már minden esetben létezik egyfajta mintázottsága, 

ami lehetővé teszi az értelmes kijelentések megtételét, és ezen keresztül szankcionálja azokat, 

amelyeket nem vél annak. 

Annak érdekében, hogy a politikainak e karakterére rámutassak, Judith Butlerre fogok 

hivatkozni, aki, bár más formán, de mégis éppolyan disszonáns és ellentmondó filozófiai 

hangot ütött meg, mint Szókratész, amikor az alternatív, szexuális alapú életformák 

elismertetése mellett emelt szót. Túllépett a feminizmus hagyományos férfi-nő ellentétén, és 

azt állította, hogy már ez a megkülönböztetés sem érvényes, pontosabban egy társadalmi 

konvenciót kényszerít rá a humán világ egész értelmezésére. A kritika arra mutatott rá, hogy a 

feminizmus ugyan pártolja a nőket, de csak a nőket egyfajta homogén massza formájában, és 

így nem tudja pártfogásba venni a megélt emberi életformák sokaságát, beleértve ebbe a 

homoszexualitás és a transzszexualitás egyéb formáit is. Szókratész pedig egy platóni 

                                                 
223 Hérakleitosz egy töredékében pl. azt írja, a tudással nem rendelkezőknek „barbár lelkük” van, amellyel 
„képtelenek megérteni a nyelvet”, azt legalábbis, amelyen a valóság nekik beszél magáról, vagy amelyen ő 
beszél róla nekik (D. 107, Kahn 2004: 35.). 
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szöveghelyen azt állította, hogy ő nem politikus ember, vagy legalábbis nem afféle politikus 

ember, mint a politikai közösségben szerepet játszani kívánók, és tulajdonképpen nem kötődik 

egyetlen már létező politikai csoportosuláshoz sem. Szókratész saját önmeghatározása szerint 

is a-toposz. Nincsen helye, és ami még ennél is rosszabb: tulajdonképpen nincsen nyelve sem. 

Nem kényszeríthető bele a már létező közhelyekbe, a poliszt tagoló viták egyik vagy másik 

pólusába. Ehelyett e pólusok lehetőségeiből építi fel magát, leginkább úgy, hogy rámutat a 

konvencionális lehetőségek értelmetlenségére vagy éppen abszurditására. Szókratész 

diszkurzív egyedisége a kívülállás egy olyan formájához kötődik, ami mégis az adott politikai 

értelemmezőből építkezik, de mégsem puszta kritika vagy tagadás. A kritika érvényességét 

Szókratész egyedisége biztosítja, az, amit arról gondol, hogy milyen az emberhez méltó 

élet.224 

Amikor Judith Butler arról ír, hogy a személyesen megélt emberi élet nyelvileg 

jelölhetetlen abban a világban, amelynek be kellene fogadnia azt, olyan életekre mutat rá, 

amelyek egyszerre megélt, ugyanakkor értelem nélkülivé vált életek is. A világban számos 

lehetséges megélhető és kívánatos élet létezik, ám ezek egy része kívülreked a politikai 

kozmosz határain. A komplex és eltérő valóságot magukban hordozó életformákat illetően, 

ahogyan Butler írja egy helyütt, nem az a várakozás, hogy az emberek elfogadják az 

„érthetetlen életeket”, hanem hogy egyáltalán képesek legyenek elgondolkodni ezekről, 

méghozzá úgy, mint emberileg lehetséges életformákról. 

A kérdés, ami ezen a ponton felbukkan, így hangzik: mit kezd egy politikai közösség a 

határaival. A demokrácia politikai kérdése ez, akként megfogalmazva, hogy képes-e tulajdon 

peremvidéke belsővé transzformálására. Azt is lehetne mondani, hogy ez a demokrácia 

tulajdonképpeni kérdése, mert végeredményben arra vonatkozik, hogy ki az, aki a közösség 

elismert cselekvője. Nem arról van szó, hogy ez a lehetséges cselekvő teljesen kívül van a 

politika univerzumán, éppen ellenkezőleg, az jellemzi, hogy a határán van. A lehetséges 

cselekvő számára a politikai probléma éppen arra irányul, hogy miféleképpen válhatna 

cselekvővé, és hogyan jelenhet meg a politikai világban, hiszen viszonylag egyértelmű, hogy 

elismert létezés csak valamilyen politikai formában lehetséges. 

Csakhogy a probléma az, hogy a cselekvővé válás megköveteli a cselekvőképességet. A 

versengő politikai térben az általános felfogás szerint a cselekvőképesség feltétele az, hogy a 

                                                 
224 Az atoposz fontos kategória. E gondolatmenet szempontjából a fontosabb szövegek: mint kategorizálhatatlan 
és vonzó eredetiség, amely ellenáll a nyelvnek, Barthes 1997b: 53–54., mint olyan klasszifikálhatatlanság, ami 
szemben áll az elrendezettséggel, uralommal vagy a tudás rendjével, Maciel 2006, mint klasszifikálhatatlan, 
ezért az eredeti és igazi politikai foglalatoskodás, Gorgiasz 521d–e, még az elvétés kontextusában is, 473e–474a 
(szemben Steiger Kornél olvasatával, Steiger 1998: 153.). 
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potenciális cselekvőt ne fenyegesse a széttagozódás, ehhez pedig – szintén egy elterjedt 

felfogás szerint – a sokféléből keveset, ha éppen nem egyet kell csinálni (a cselekvőképesség 

fogalma tehát önmagában kiváló érv a sokféleség redukciója mellett). Egy meglehetősen 

elterjedt elképzelés szerint ugyanis kell lennie egy alanynak, aki megcselekszi a dolgokat. 

Butler válasza erre az igényre a „koalíciós politika”, azaz különböző identitású csoportok 

összefogása különbözőségük megőrzése mellett. Vagyis nem szükséges előfeltételezni az 

egységet a politikai cselekvéshez: „Vajon az egység céljának túl korai erőltetése nem vezet-e 

a résztvevők még keserűbb szétmorzsolódásához?”, teszi fel a kérdést. Ez nem kizárólag 

stratégiai kérdés, valamely célhoz rendelt meglehetősen racionális szerkezetű stratégia 

kérdése. A probléma az, hogy ha az egységet tűzik ki célnak, akkor az könnyen ahhoz vezet, 

hogy elsimulnak a különbségek, és éppen az eredeti törekvések takaródnak el egy új 

egységfront nevében, ami persze önmagában is ellenérzést és ellenmozgást képes szülni. Az 

emberi életformák szabadságának értéktételezése kontextusában egy ilyen homogenizáló 

hatású politika önellentmondás; a politikai cselekvőképesség nem írhatja felül az életformák 

szabadságát (lásd Butler 2007: 29., 61–62.). 

Amikor valaki filozófiai írásba fog, akkor az írás egyben képes arra is, hogy a 

lehetőségek feltárásaként működjön, aminek (az írás területétől és jellegétől függően) a 

lehetetlen életek feltételeire való rámutatás is a részét képezheti.225 A filozófiai gondolkodás 

ebben az esetben a lehetőségek feltárását jelenti, ami egy meglehetősen nehéz írásmódot jelölt 

ki a maga terének, mert azt írta elő, hogy miközben gondolkodik az emberi élet lehetőségeiről 

– a demokratikus politikai gyakorlat kontextusában és a politikai gyakorlat eszközkészletét 

figyelembe véve –, tudatosan és szándékosan letesz arról, hogy újabb életforma-előírásokat 

alakítson ki (Butler: 2007: 8.). A lehetőségek szempontjából kívánja elgondolni a politikai 

teret, és nyitva kívánja hagyni azt az emberi választások számára. Ahhoz, hogy ezt a feltételt 

teljesítse, fel kell forgatnia a konvencionális értelmezési sémákat, azokat a kereteket és 

pólusrendszereket, amelyek az emberi életválasztások feszültségmezejét kirajzolják, és 

mindezt egy lényegében nem-szubsztantív írásmódon keresztül szükséges megvalósítania. A 

kritikának, az ellenszegülésnek, a disszonáns hangoknak nem lehet semmilyen előre rögzített 

tartalma. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a lehetséges megfogalmazhatóságáért síkra szálló 

logika esetleges, determinálatlan, kairotikus, vagyis végeredményben politikai. Akkor lép, 

                                                 
225 „A szöveg célja (…) az volt, hogy a társadalmi nem értelmezésének újabb lehetőségeit tárja fel anélkül, hogy 
meghatározná, melyek azok, amelyeket meg kell valósítani. Talán akad, aki elgondolkodik, hogy végül is mi célt 
szolgál a »lehetőségek feltárása«, de valószínűleg senki sem fog ilyet kérdezni, aki megértette, mit jelent 
»lehetetlen«, leírhatatlan, megvalósíthatatlan, nem valóságos és illegitim módon élni a társadalomban.” Butler 
2007: 8. 
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amikor lépnie kell, akkor érvel, amikor arra szükség van. 

Az a végső dolog, amire ez a kritikai gondolkodás mindig visszautal, a megélhető élet 

szabadsága. Minden olyan univerzális szerkezetű hivatkozás, ami megjelenik az érvelésben, 

így az „egyetemes emberi”, vagy az „emberi jogok”, vagy mondjuk a „humanitás”, olyan üres 

helyek, amelyek arra várnak, hogy a politikai felé törekvők beleírják magukat mint sajátos 

tartalmakat. De ezt úgy kell megtenniük, hogy magát a helyet nem törlik el, és mindig nyitva 

hagyják újabb lehetőségek megjelenése és beleíródása számára. Az univerzalitásra való 

hivatkozás (valamely cél vagy a cselekvőképesség érdekében) nem törölheti el az embert 

magát a maga esetleges világával. Az univerzalitás (és ebbe most beleérthetjük a 

demokratikus politikai közösséget is) az emberi lehetőségek olyan helye, amelynek létezését 

előfeltételeztük. Ez a feltevés teszi lehetővé azt, hogy az emberi igények egyáltalán 

megfogalmazhatóak legyenek, és, Butlert idézve, ez „proleptikus és performatív lehet, és 

előidézhet egy olyan valóságot, amely még nem létezik, és fenntarthatja a lehetőséget a még 

nem találkozott kulturális horizontok összeérésére.”226 

 

5. A politika lehetetlenségi pontjai 

A politika, amely még nem létezik, a cselekvő, akit nem akarnak előírni, az univerzalitás, 

amelyet üresen hagynak, mind egy olyan cselekvésre utalnak, ami igazából mégis elhalasztja 

a politikai cselekvést magát.227 A cselekvés felfüggesztődik, a politikaiban való megjelenés 

nem valósul meg, és ez tulajdonképpen a nem-jelenlét jelenléte. Mindez azt sugallaná, hogy a 

cselekvésről ebben az esetben valójában már lemondtak. De ez sokkalta inkább jelenti azt, 

hogy csak valamilyen típusú cselekvésről mondtak le, nem általában véve a cselekvésről, 

illetve annak a lehetőségéről. Egyrészről ha a gondolkodás és a filozófia már cselekvés, akkor 

ami itt történik, az valójában nagyon is határozott cselekvés.228 Hasonlóképpen, a cselekvés 

elhalasztása nem feltétlenül a politikaiban való megjelenésről való lemondás, inkább a 

                                                 
226 Tehát az univerzalitás valamely lehetőséget előformáló vagy előidéző, valamint a cselekvést és a 
megmutatkozást lehetővé tevő tér lehet. Butler 2007: 20. 
227 A halasztódás politikája kifejezetten Sara Rushing tanulmányának felvetése, melyben Butlerrel foglalkozik: 
Rushing 2010: 286.  
228 Ezen a ponton valójában eltér a filozófusok véleménye. Ricoeur szerint a filozófiában mindig van valamilyen 
eleve erőszakos (Ricoeur 1998), elvégre a filozófia nem egyszerűen csak leírja a világot úgy, ahogyan 
állítólagosan rátalált. Mások (Butler is) úgy vélik, a filozófia olyan írásmód, ami képes lehet rámutatni azokra a 
társadalmat szervező logikai struktúrákra, amelyek észrevehetetlenül is uralják a közbeszédet, legyen az 
politikai, filozófiai, közéleti vagy bármilyen. A kritikai viszony a nyelvhez tehát helyénvaló, ezért okkal 
bízhatunk abban, hogy a filozófiai írásmód képes változtatást eszközölni a világon, tehát hogy eleve politikai – 
bár az nem következik ebből, hogy egyben erőszakos is (politika és erőszak nem egyazon fogalmak és 
gyakorlatok). Mások azonban ennek éppen az ellenkezőjét állítják, szerintük ugyanis nem várhatjuk a 
filozófiától, hogy hatékony, azt pedig végképp nem, hogy politikai lesz. A filozófiai írásmódból semmi sem 
fakad a politikára nézve, mert a filozófia kontemplatív, a politika cselekvő természetű (lásd Rorty 1996). 
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politika valamely formájában való részvételről való lemondás. A politika mindig konkrét 

formában létezik (ezért is átgondolandó, hogy amikor az emberek elutasítják „a politikát”, 

akkor vajon mit is utasítanak el). Ha pedig a kritika képes arra, hogy létrehozzon egy önálló 

teret, valamint ha a határ is a közösség részévé válhat, akkor a felfüggesztett jelenlét 

lényegében nem más, mint a politikai tér lehetséges, jövőbeni része. Még pontosabban 

fogalmazva, ha az idő létezik, akkor a határon helyet foglaló megfogalmazások 

elgondolhatóak lehetségességként, vagyis olyan dolgokként, amelyek egyszer majd még meg 

fognak jelenni a horizonton, és a politikai élet részeivé válnak. Az idődimenzió 

intézményesítése a demokrácia lényegeként is megérthető. 

A kritikai írás- és beszédmód arra hívja fel a figyelmet, hogy a beszéd és a gondolkodás 

már önmagában eleve képes arra, hogy politikai legyen, amennyiben másokhoz viszonyul, 

vagyis amennyiben képes arra, hogy viszonyba lépjen másokkal. A gondolkodás is mindig 

valamilyen kontextusban megy végbe, azaz vagy megszólít embereket s ezzel nekik, az ő 

nyelvük, értékeik és szempontjaik szerint beszél, vagy pedig valakikkel szemben cselekszi 

meg magát, akár akaratlanul is. Azonban nem pusztán csak azért lehet politikai valami, mert 

vagy csoportba rendez, vagy megtöri a rendet, hanem azért is, mert a „mit tegyünk?” kérdése 

már része a tettnek, amit majd végrehajtanak. Ez a kérdés pedig a politika lényegi 

mozzanataként érteti meg az időt. Azonban annak ellenére, hogy az idő létezését figyelembe 

véve a filozófia, az írás vagy a lehetőségekről való gondolkodás már politikai cselekvésnek 

tekinthető, a cselekvés felfüggesztése mégis értelmes fogalmi megkülönböztetést jelent. Egy 

olyan különbségre utal, amelynek egyik oldalán az áll, hogy a gondolkodást nem formálták 

még közös tetté, és előzetesen még nem változtatták át egy csoportidentitás részévé. A 

felfüggesztett politikai cselekvés arra hívja fel a figyelmet, hogy a politikai közösségnek 

szüksége van azokra a pontokra, amelyekben megmutatkozhatnak számára a lehetőségek. A 

butleri program önmagában is egy ilyen politikai lehetőség megmutatkozása, de ha Butler 

programja ilyen karakterű, akkor Szókratészének is minden bizonnyal annak kellett lennie. 

A felfüggesztett politikai cselekvés a demokráciát a határairól kísérti meg ésfelhívja a 

figyelmet arra, hogy a demokrácia életképességének a feltétele az, hogy létezniük kell olyan 

bizonytalansági vagy esetlegességi pontoknak, amelyek lehetővé teszik a különbségek, az 

alternatívák és az életformák kiformálódását, illetve megmutatkozását. A határon ott áll 

valami, ami várakozik a politikaivá válásra, megjelenése pedig a közösségileg elérhető 

életforma-repertoár, így tehát cselekvési repertoár bővülését jelenti. Ha ez nem valósulhat 

meg, mivel hiányoznak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik a megvalósulását, akkor 

lezárulnak a határok. A demokráciák feladata az lesz, hogy a létezőbe beágyazódva azt 
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reprodukálják, ami már eleve van; márpedig, ezzel szemben, a világ tele van kihívással, mert 

tele van változással. Ez pedig azt jelenti, hogy a kérdés tulajdonképpen a demokráciák adaptív 

kapacitása. Ha az életforma-szabadság elismertetése politikai, akkor ki van téve a politika 

minden esetlegességének, a küzdelmeknek és a pusztulásnak is. Ebben az esetben a 

megmutatkozás nem értelmezhető pusztán csak örömként vagy az identitás kiteljesítéseként, 

legfeljebb abban az esetben, ha a harc szükségességére való ráismerés örömet okozhat, vagy 

ha megfogalmaztak egy hősi etikát. A harc valójában keserű és pusztító, és a Mindennel 

szemben definíció szerint kisebbségben van minden Egyes is. 

Hogyan közelíthető meg azonban az életforma-választás szabadsága, méghozzá politikai 

értelemben? Politikai nem jelent totális támadás; az életforma-szabadság egyszerűen csak 

kihívás (legalábbis a legtöbb esetben), és politikai már akkor, amikor felbukkan a színen. 

Politikai azért, mert a polisz egyenlő a polgáraival, és politikai azért is, mert a politikai 

közösség ott van, ahol a polgárok vannak. A politika ott keletkezik, ahol az emberek 

összegyűlnek, és azt akarják, hogy ez a közös világ létezzen. 

Milyen gondolkodási eszköz áll tehát még rendelkezésre ahhoz, hogy elgondolható 

legyen a demokratikus politikai közösség úgy, mint ami az embereket összegyűlőként és 

összetartozóként, de nem egy homogén és identikus közösségként ragadja meg? Pusztán csak 

egyetlen fogalomhoz térnék vissza, és ezt bontanám ki Butler „felfüggesztett cselekvés”-

elképzeléséből is, ez pedig a kairosz. A demokratikus politikai közösség mint életforma-

közösség értelmezéséhez szükség van arra, hogy képesek legyünk gondolkodni olyan 

lehetetlenségi pontokról, amelyek megakadályozzák valamely rendszer totális lezárulását. 

Butler felfüggeszti a cselekvést egy ponton, miközben írása már eleve politikai. E 

felfüggesztés azonban időben való megállást jelent, és képesek lehetünk olyan nyitásként 

megérteni, ami valamely, még jelen nem lévő lehetőségre irányul. A cselekvés 

felfüggesztésének a megcselekvése a lehetséges horizontjának a kitágítása, ami együtt jár 

annak az elfogadásával, hogy e lehetőségek csak valamikor később, az időben fejthetőek ki.229 

Ami az írásban, és ami a határvonalon megállásban történik, az valójában az idő kifeszítése, 

és egy sajátos, autonóm mező létrehozása a gondolkodás számára: a veszteglés létrehozza a 

maga világát. A felfüggesztés során az ember nem lép át a politikai jelenlétbe, ám nincs is 

már lehorgonyozva a prepolitikai konvencionális struktúrájában sem, mint a pusztán 

szociálisban, a pusztán családiban és így tovább. A határ önálló életre kel, a felfüggesztés 

önálló világot preformál, a lehetséges ideje pedig strukturális lehetőséggé tágul. 

                                                 
229 Lásd ehhez még a következőket: Butler és a politikaiság dilemmái: egy megértési kísérletként, Horváth 2009; 
a feminizmus és a politikum: Nagl-Docekal 2006: 175., Pieper 2004: 24–25. 
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Ez a strukturális lehetőség az, amire a rendszer lezárulását megakadályozó pontként lehet 

rámutatni. Itt vehető újra elő a kairosz fogalma, ami az a fajta idő, amely nem lassan és 

egyenletesen mormolva halad, hanem rendkívüli, pillanatnyi, nyitott, esetleges és előre nem 

látható. Noha időfogalom, metaforikus dimenziókban térbeli is. A homéroszi eposzokban 

tragikus jelentésű és a pusztulással van kapcsolatban: „az a hely, ahol a támadó megsebez.” 

(Sipiora 2002: 5., Lane 1998: 132.) Később arra a bölcsességre utal, hogy tudni kell, mi a 

helyes mérték (Rämö 1999: 312.). A kairosz olyan időbeli és térbeli pont, ami a létezés 

alapvető dimenzióiban helyeződik el: élet és halál kettéválasztója, az ellentétek közötti 

egyensúlyozás szempontja. A retorikai kairosz időt jelent, a közbelépés, közbeszólás, 

megszólalás idejét, a megfelelő idő megragadásáét. Olyan időpillanat, amelyben jól lehet 

megszólalni, bár soha nem tudhatjuk, hogy ez a pillanat mikor jön el. Formálisan nem 

tanítható, mert fogalmilag nem lehet megragadni (lásd Guthrie 1971: 272., vagy Platón, 

Phaidrosz 271c–272b). Éppen az a legfontosabb jellemzője, hogy nincs szabályrendszere. 

Radikálisan a helyzethez kötődik, nem határozható meg előre, nem lehet megmondani, hogy 

mikor is kell megszólalni, vagy hová is kell szúrni. Azt sem lehet megmondani előre, hogy 

mit kell mondani, mivel az idő nyitottsága miatt sem az nem tudható, hogy mi fog történni a 

vitában a másik oldalán, sem azt, hogy mi fog történni a miénken. 

De nem pusztán csak radikális spontaneitás. A nyilvánvalóvá válás meg fog történni, 

ezért a kairosz olyan pont, ahol a dolgok igazsága megmutatkozik, mert a különbségek 

láthatóvá válnak. A kairosz – akár hely, akár idő – olyasmi, ami a dolgokat összeköti; azokat a 

dolgokat, amelyek úgy váltak el egymástól, mint egymás kizáró különbségei: élet és halál, 

álom és ébrenlét. De jelen van ott is, ahol a dolgok pusztán elválnak különbözni, 

mindenekelőtt akkor, amikor az eltérő vélemények megmutatkoznak, és e megmutatkozásban 

artikuláltan jelennek meg. Így a kairosz olyasmi, ami a dolgokat elválasztja, s ezzel össze is 

köti azokat egymással. A dolgok nem egyszerűen csak szét vannak szórva a világban, hanem 

hozzátartoznak a világhoz. Bizonyos helyzetekben ez a megfelelő beszéd, más helyzetekben 

az; egy életforma egy adott helyen s egy adott embereknek egy adott időben megfelelő, a 

hely, az idő, az emberek változásával azonban nem az (Disszoi logoi 2.19–20.). 

A kairosz azonban nemcsak az esetlegesség és bizonytalanság megmutatója, és talán nem 

is pusztán a relativizmus egyik lehetséges kulcsfogalma. Annak a pillanatnak a megnyílása, 

amelyben a dolgok elágazásai lehetségessé válnak. De nem akárhogyan, hiszen ahogyan 

korábban látható volt, az emberek puszta összegyűlése képes ugyan a különbségek 

megmutatására, de ez nem elegendő ahhoz, hogy politikai közösség létrejöjjön létre. A 

kairosz tehát nem egyszerűen az a pont, ami felmutatja azt, ahol az utak elválnak, hanem az a 
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pont is, ami összeköti a lehetőségeket. Mivel pedig egymás pólusaiként mutatja be azokat, 

ezért az a kulcsfogalom, ami az összeköttetésre, a közösre mutat rá, és ezzel a pusztán 

összegyűlő embereket képes politikai közösségként felmutatni. E felmutatás abban a 

feltételrendszerben következik be, melyet az emberi világ, benne a boldogságigények, 

valamint az azt megvalósító életutak, következésképp életformák sokfélesége alkot. A kairosz 

olyan filozófiai terminus technicus, amely a különbözés lehetőségét az összetartozás 

lényegeként mutatja fel. 

A politika, ami képes körbekeríteni mindazt, amiben a kairosz megjelenhet, lehetővé teszi 

a sokféleség megmutatkozását és jelenlétét a világban. Az itt előadott gondolatmenetnek ez az 

egyik lehetséges értelmezése. 



 

 

 

BIBLIOGRÁFIA 

 

  



BIBLIOGRÁFIA 

 

215 

FORRÁSOK 

 

Klasszikus források 

AISZKHÜLOSZ (1962): Leláncolt Prométheusz. (Fordította Trencsényi-Waldapfel Imre.) In Aiszkhülosz 

drámái. Budapest: Európa, 113–148. 

ANONYMUS IAMBLICHI. (Fordította Steiger Kornél.) In Steiger Kornél (szerk.) (1993): A szofista 

filozófia. Szöveggyűjtemény. Budapest: Atlantisz, 97–105. 

ARISZTOTELÉSZ (1935): The Athenian Constitution. In Aristotle: The Athenian Constitution, The 

Eudemian Ethics, On Virtues and Vices. (Fordította H. Rackham.) London – Cambridge: W. 

Heinemann – Harvard University Press, 1–188. 

—— (1982): Rétorika. (Fordította Adamik Tamás.) Budapest: Gondolat. 

—— (1987): Nikomakhoszi etika. (Fordította Szabó Miklós.) Budapest: Európa. 

—— (1994): Politika. (Fordította Szabó Miklós, lektorálta Horváth Henrik.) Második kiadás. 

Budapest: Gondolat.  

—— (2003): Az athéni állam. (Fordította Ritoók Zsigmond.) In Németh György (szerk.): 

Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias, 

Héródés Attikos írásai a görög államokról. Második javított kiadás. Budapest: Osiris, 5–56. 

—— (2007): On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. Fordította, bevezetővel, jegyzetekkel és 

mellékletekkel ellátta G. A. Kennedy. Második kiadás. New York – Oxford: Oxford University 

Press. 

—— (2009): Az égbolt. (Fordította Lautner Péter.) In Arisztotelész: Az égbolt. A világrend. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 6–146. 

CICERO, Marcus Tullius (1987): A kötelességek. Első könyv. (Fordította Havas László.) In Havas 

László (szerk.): Cicero válogatott művei. Budapest: Európa Könyvkiadó, 289–345.  

DIOGENÉSZ LAERTIOSZ (1925): Protagoras. In Diogenes Laertius: The Lives of Eminent Philosophers. 

Vol. II. (Fordította R. D. Hicks.) London: Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, IX.50–

56, pp. 463–469. 

DISSZOI LOGOI (Kettős érvek). (Fordította Steiger Kornél.) In Steiger Kornél (szerk.) (1993): A 

szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Budapest: Atlantisz, 107–121. 

EURIPIDÉSZ (1984): Médeia. (Fordította Kerényi Grácia.) In Euripidész összes drámái. Budapest: 

Európa Könyvkiadó, 115–163. 

FREEMAN, Kathleen (szerk., ford.) (1948): Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers: A Complete 

Translation of the Fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker. Harvard University Press. 

HÉRODOTOSZ (1998): A görög–perzsa háború. (Fordította Muraközi Gyula.) Budapest: Osiris. 

HOMÉROSZ (1993): Odüsszeia. In Homérosz: Iliász. Odüsszeia. Homéroszi költemények. (Fordította 

Devecseri Gábor.) Budapest: Pantheon Kiadó, 445–791. 



BIBLIOGRÁFIA 

 

216 

KAHN, Charles H. (2004 [1979]): The Art and Thought of Heraclitus. An Edition of the Fragments 

with Translation and Commentary. Cambridge: Cambridge University Press. 

NÉMETH György (szerk.) (2003): Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-

Xenophón, Xenophón, Kritias, Héródés Attikos írásai a görög államokról. (Fordította Ritoók 

Zsigmond, Németh György, Vit Olivér.) Második javított kiadás. Budapest: Osiris. 

PLATÓN (1998): Gorgiasz. (Fordította Horváth Judit, Péterfy Jenő.) Budapest: Atlantisz. 

—— (2005): Menexenosz. (Fordította Kövendi Dénes.) In Platón: Ión. Menexenosz. Budapest: 

Atlantisz. 

—— (2005): Phaidrosz. (Fordította Kövendi Dénes, Simon Attila.) Budapest: Atlantisz. 

—— (2007): Prótagorasz. (Fordította Bárány István.) Budapest: Atlantisz. 

—— (2008): Kratülosz. (Fordította Szabó Miklós, átdolgozta Horváth Judit.) Budapest: Atlantisz. 

PLUTARKHOSZ (1978): Periklész élete. In Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Első kötet. (Fordította 

Máté Elek.) Budapest: Magyar Helikon, 325–369. 

PSZEUDO-ARISZTOTELÉSZ (1993): Melisszoszról, Xenophanészról, Gorgiaszról. (Fordította Bugár 

István.) In Steiger Kornél (szerk.): A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. Budapest: Atlantisz, 

123–141. 

—— (2009): A világrend. (Fordította Bugár M. István.) In Arisztotelész: Az égbolt. A világrend. 

Budapest: Akadémiai Kiadó, 175–208. 

PSZEUDO-XENOPHÓN (2003): Az athéni állam. (Fordította Ritoók Zsigmond.) In Németh György 

(szerk.): Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, 

Kritias, Héródés Attikos írásai a görög államokról. Második javított kiadás. Budapest: Osiris, 

119–129. 

STEIGER Kornél (szerk.) (1993): A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. (Fordította Steiger Kornél et 

al.) Budapest: Atlantisz. 

SZOPHOKLÉSZ (1983): Oidipusz király. (Fordította Babits Mihály.) In Szophoklész drámái. Budapest: 

Európa. 

THUKÜDIDÉSZ (2006): A peloponnészoszi háború. (Fordította Muraközy Gyula.) Budapest: Osiris. 

 

Modern források 

ALEXANDER Bernát (é. n. [1901–1902]): A philosophia története. Ó-kor. Kiadja Ernst Jenő. 

Kőnyomat. Budapest: Kun S. 

BRYCE, James (é. n. [1922]): Az Amerikai Egyesült Államok demokráciája. (Fordította Braun Róbert.) 

Budapest: Dick Manó. 

FERRERO, Guglielmo (2001 [1941]): A hatalom. A legitimitás elvei a történelemben. (Fordította Járai 

Judit.) Budapest: Kairosz Kiadó. 

HAMILTON, Alexander – MADISON, James – JAY, John (1998 [1787–1788]): A föderalista. 

Értekezések az amerikai alkotmányról. (Fordította Balabán Péter.) Budapest: Európa. 



BIBLIOGRÁFIA 

 

217 

KOLTAI Virgil Dr. (1901): Rhetorika és olvasmányok a rhetorikához. A legujabb miniszteri tanterv 

szerint felső kereskedelmi iskolák számára. Budapest: Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. 

Társulat Kiadása. 

KÖZHASZNU ISMERETEK TÁRA. A Conversations-Lexicon szerént Magyarországra alkalmaztatva. 

(1834) Tizenegyedik kötet. Buda: Könyvtáros Wigand Otto. 

MOLNÁR Attila Károly (2011): Felelőtlen demokrácia. Politikatudományi Szemle, XX. évf. 4. szám, 

43–58. 

PASOLINI, Pier Paolo (rendező, forgatókönyvíró) (1969): Médea. Színes olasz-francia-nyugatnémet 

filmdráma. A forgatókönyvet Euripidész tragédiája alapján írta P. P. Pasolini. 

SZABÓ Lőrinc (1932): Kortársak. Nyugat, 3. szám. Online: Országos Széchényi Könyvtár honlapja 

(Elérés: 2011. július). 

WARGA János (1866): A bölcsészettan történetének alapvonalai. Pest: Heckenast Gusztáv. 

WEBER, Max (1998 [1919]): A politika mint hivatás. (Fordította Wessely Anna.) In Max Weber: 

Tanulmányok. Budapest: Osiris, 156–209. 

  



BIBLIOGRÁFIA 

 

218 

HIVATKOZOTT IRODALOM 

 

ANKERSMIT, F. R. (2002): Political Representation. Stanford: Stanford University Press. 

ARENDT, Hannah (1998): The Human Condition. Második kiadás, a bevezetőt írta Margaret Canovan. 

Chicago – London: University of Chicago Press. 

—— (2002): A sivatag és az oázisok. (Fordította Mesés Péter, Pató Attila.) Budapest: Gond – 

Palatinus. 

BAILEY, D. T. J. (2008): Excavating Dissoi Logoi 4. In Brad Inwood (szerk.): Oxford Studies in 

Ancient Philosophy XXXV., 249–264. 

BALÁZS Zoltán (2003): A politikai közösség. Budapest: Osiris. 

BALOT, Ryan K. (szerk.) (2009): A Companion to Greek and Roman Political Thought.  Oxford – 

Malden: Wiley – Blackwell. 

BÁRÁNY István (2007): Utószó. In Platón: Prótagorasz. Budapest: Atlantisz, 107–168. 

BARTHES, Roland (1997a): A régi retorika. Emlékeztető. (Fordította Szigeti Csaba.) In Thomka Beáta 

(szerk.): Az irodalom elméletei III. Pécs: Jelenkor, 69–178. 

—— (1997b): Beszédtöredékek a szerelemről. (Fordította Albert Sándor.) Budapest: Atlantisz. 

BEISTEGUI, Miguel De (2007): Questioning politics, or beyond power. European Journal of Political 

Theory, Vol. 6. No. 1., 87–103. 

BENCE György (2007): A politikum sajátossága. In Bence György: Politikai-filozófiai tanulmányok 

1990–2006. Budapest: L’Harmattan, 13–25. 

BONS, Jeoren A. E. (2007): Gorgias the sophist and early rhetoric. In Ian Worthington (szerk.): A 

Companion to Greek Rhetoric. Oxford – Malden: Blackwell, 37–46. 

BORCHERT, Jens (2008): Political professionalism and representative democracy: Common history, 

irresolvable linkage and inherent tensions. In Kari Palonen – Tuija Pulkkinen – José María 

Rosales (szerk.): The Ashgate Research Companion to the Politics of Democratization in 

Europe: Concepts and Histories. Farnham – Burlington: Ashgate, 267–283. 

BRAUN, Lucien (2001): A filozófiatörténet története. (Fordította Steiger Kornél.) Budapest: Holnap. 

BRUNNER, Otto – Konze, Werner – Koselleck, Reinhart (szerk.) (1999): A demokrácia. (Fordította 

Telegdi Csetri Áron, Balogh Brigitta.) Budapest: Jószöveg. 

BUCHSTEIN, Hubertus – JÖRKE, Dirk (2007): Redescribing democracy. Redescriptions, Vol. 11., 178–

200. 

BULTMANN, Rudolf (1994): Történelem és eszkatológia. (Fordította Bánki Dezső.) Budapest: 

Atlantisz. 

BURKE, Kenneth (2000): Retorikai identifikáció és retorikai cselekvés. (Fordította Kiss Balázs.) In 

Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, 

szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó – Universitas, 357–384. 



BIBLIOGRÁFIA 

 

219 

BUTLER, Judith (2007): Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása. (Fordította Berán 

Eszter, Vándor Judit.) Budapest: Balassi. 

CARTER, Michael (1988): Stasis and kairos: The principles of social construction in classical rhetoric. 

Rhetoric Review, Vol. 7. No. 1., 97–112. 

CARTLEDGE, Paul (2007): Democracy, origins of: Contribution to a debate. In Kurt A. Raaflaub – 

Josiah Ober – Robert Wallace et al.: Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley – Los 

Angeles – London: University of California Press, 155–169. 

—— (2009): Ancient Greek Political Thought in Practice. Cambridge – New York: Cambridge 

University Press. 

CHANCE, Thomas H. (1992): Plato’s Euthydemus: Analysis of What is and Is Not Philosophy. 

Berkeley: University of California Press. 

COLE, Andrew Thomas Jr. (1961): The Anonymus Iamblichi and his place in Greek political theory. 

Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 65., 127–163. 

CS. KISS Lajos (2002): Egy keresztény Epimétheusz. In Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott 

politika- és államelméleti tanulmányok. Fordította, szerkesztette és az utószót írta: Cs. Kiss 

Lajos. Budapest: Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, 241–286. 

DAHL, Robert A. (1996): A pluralista demokrácia dilemmái. (Fordította Seres Iván.) Budapest: Osiris. 

DERRIDA, Jacques (1995): Khóra. In Jacques Derrida: Esszé a névről. (Fordította Boros János, Csordás 

Gábor, Orbán Jolán.)  Pécs: Jelenkor, 107–157. 

DEVEAUX, Monique (1999): Agonism and pluralism. Philosophy & Social Criticism, Vol. 25, No. 4., 

1–22. 

DOUGHERTY, Carol (2006): Prometheus. London – New York: Routledge. 

DRYZEK, John S. (2004): Democratic political theory. In Gerard F. Gaus – Chandran Kukathas 

(szerk.): Handbook of Political Theory. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 

Publications, 143–154. 

DUNN, Francis M. (2001): Protagoras and the parts of time. Hermes, Bd. 129., H. 4. pp. 547–550. 

EDELMAN, Murray (1998): Politikai ellenségek konstruálása. (Fordította Erdei Pálma.) In Szabó 

Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg, 88–123. 

EIRE, López A. (2007): Rhetoric and language. In Ian Worthington (szerk.): A Companion to Greek 

Rhetoric. Oxford – Malden: Blackwell, 336–349. 

ELY, John (1996): The polis and ‘the political’: Civic and territorial views of association. Thesis 

Eleven, No. 46., 33–65. 

ENYEDI Zsolt – KÖRÖSÉNYI András (2001): Pártok és pártrendszerek. Budapest: Osiris. 

EUBEN, J. Peter (1986): Introduction. In J. Peter Euben (szerk.): Greek Tragedy and Political Theory. 

Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1–42. 

—— (1997): Corrupting Youth: Political Education, Democratic Culture, and Political Theory. 

Princeton: Princeton University Press. 



BIBLIOGRÁFIA 

 

220 

FARRAR, Cynthia (1995): Az ókori görög államelmélet – Válasz a demokráciára. (Fordította Simó 

György.) In John Dunn (szerk.): Demokrácia: Befejezetlen utazás Kr. e. 508 – Kr. u. 1993. 

Budapest: Akadémiai, 37–71. 

FONTANA, Biancamaria (1995): A demokrácia és a francia forradalom. (Fordította Simó György.) In 

John Dunn (szerk.): Demokrácia: Befejezetlen utazás Kr. e. 508 – Kr. u. 1993. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 165–189. 

FORSDYKE, Sara (2005): Exile, Ostracism, and Democracy: The Politics of Expulsion in Ancient 

Greece. Princeton – Oxford: Princeton University Press. 

FOSSEN, Thomas (2008): Agonistic critiques of liberalism: Perfection and emancipation. 

Contemporary Political Theory, Vol. 7., 376–394. 

FUNKE, Peter (1999): Athen in klassischer Zeit. München: Beck. 

GAGARIN, Michael (1994): Probability and persuasion: Plato and early Greek rhetoric. In Ian 

Worthington (szerk.): Persuasion: Greek Rhetoric in Action. London – New York: Routledge, 

46–68. 

—— (2002): Antiphon the Athenian: Oratory, Law and Justice in the Age of the Sophists. Austin, 

Texas: University of Texas Press. 

GEHRKE, Hans-Joachim (2006): The figure of Solon in Athénaión Politeia. In Josine H. Blok – André 

P. M. H. Lardinois (szerk.): Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches. 

Leiden – Boston: Brill, 276–289. 

GERA, Deborah Levin (2000): Two thought experiments in the Dissoi Logoi.  American Journal of 

Philology, Vol. 121. No. 1., 21–45. 

GRIGGS, Steven – HOWARTH, David (2000): New environmental movements and direct action protest: 

the campaign against Manchester Airport’s second runway. In David Howarth – Aletta J. 

Norval – Yannis Stavrakakis (szerk.): Discourse Theory and Political Analysis: Identities, 

Hegemonies and Social Change. Manchester – New York: Manchester University Press, 52–69. 

GUTHRIE, W. K. C. (1971): The Sophists. Cambridge: Cambridge University Press. 

GYULAI Attila (2009): Kiindulópontok Paul de Man politikaelméletéhez. Századvég, 54. szám, 81–99. 

HAHN, David E. (2009): The mixed constitution in Greek thought. In Ryan K. Balot (szerk.): A 

Companion to Greek and Roman Political Thought. Oxford – Malden: Wiley – Blackwell, 178–

198. 

HAMMER, Dean (2005): Plebiscitary politics in archaic Greece. Historia: Zeitschrift für Alte 

Geschichte, Bd. 54., H. 2., 107–131. 

—— (2009): What is politics in the ancient world? In Ryan K. Balot (szerk.): A Companion to Greek 

and Roman Political Thought. Wiley – Blackwell, 20–36. 

HANSEN, Mogens Herman – NIELSEN, Thomas Heine (szerk.) (2004): An Inventory of Archaic and 

Classical Poleis. (An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Center for the Danish 

National Research Foundation.) Oxford – New York: Oxford University Press. 



BIBLIOGRÁFIA 

 

221 

HANSEN, Mogens Herman (2004): Introduction. In Mogens Herman Hansen – Thomas Heine Nielsen 

(szerk.): An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford – New York: Oxford University 

Press, 1–153. 

—— (2006): Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State. New York: Oxford University 

Press. 

—— (2008a): Direct democracy, ancient and modern. In Kari Palonen – Tuija Pulkkinen – José María 

Rosales (szerk.): The Ashgate Research Companion to the Politics of Democratization in 

Europe: Concepts and Histories. Farnham – Burlington: Ashgate, 37–54. 

—— (2008b): Thukydides’ description of democracy (2.37.1) and the EU-convention of 2003. Greek, 

Roman, and Byzantine Studies, Vol. 48., 15–26. 

—— (2010a): Democratic freedom and the concept of freedom in Plato and Aristotle. Greek, Roman, 

and Byzantine Studies, Vol. 50. pp. 1–27. 

—— (2010b): The concepts of demos, ekklesia, and dikasterion in classical Athens. Greek, Roman, 

and Byzantine Studies, Vol. 50., 499–536. 

HARDWICK, Lorna (1993): Philomel and Pericles: Silence in the Funeral Speech. Greece & Rome, 

Second Series, Vol. 40. No. 2., 147–162. 

HEGYI Dolores (1981): Az iónok Kisázsiában. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

HEIDEGGER, Martin (1992): The polis, the pole of the presence of beings as determined out of 

alétheia. In Martin Heidegger: Parmenides. (Fordította André Schuwer és Richard Rojcevicz.) 

Bloomington: Indiana University Press, 88–91. 

—— (2003a): A phüszisz lényegéről és fogalmáról. (Fordította Vajda Károly.) In Martin Heidegger: 

Útjelzők. Budapest: Osiris, 225–282. 

—— (2003b): Az alap lényegéről. (Fordította Ábrahám Zoltán.) In Martin Heidegger: Útjelzők. 

Budapest: Osiris, 124–172. 

—— (2006a): A műalkotás eredete. (Fordította Bacsó Béla.) In Martin Heidegger: Rejtekutak. 

Budapest: Osiris, 9–69. 

—— (2006b): A világkép kora. (Fordította Pálfalusi Zsolt.) In Martin Heidegger: Rejtekutak. 

Budapest: Osiris, 70–102. 

—— (2006c): Nietzsche mondása: „Isten halott”. (Fordította Czeglédi András.) In Martin Heidegger: 

Rejtekutak. Budapest: Osiris, 183–232. 

HEIDEL, William Arthur (1910): Peri physeós: A study of the conception of nature among the pre-

Socratics. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 45. No. 4., 79–133. 

HENRY, Madeleine M. (1995): Prisoner of History: Aspasia of Miletus and her Biographical 

Tradition. New York – Oxford: Oxford University Press. 

HERRICK, James A. (1990): The History and Theory of Rhetoric. An Introduction. Boston: Allyn and 

Beacon. 

HORNBLOWER, Simon (1995): A demokratikus intézmények létrehozása és fejlődése az ókori 



BIBLIOGRÁFIA 

 

222 

Görögországban. (Fordította Simó György.) In John Dunn (szerk.): Demokrácia: Befejezetlen 

utazás Kr. e. 508 – Kr. u. 1993. Budapest: Akadémiai Kiadó, 13–36. 

—— (2003): A Commentary on Thucydides. Vol. I. (Books I–III). Oxford – New York: Oxford 

University Press. 

HORVÁTH Szilvia (2009): Zavart keltő szövegek. Judith Butler: Problémás nem. Századvég, 54. szám, 

131–147. 

—— (2012): A retorika szerepe a demokratikus közösségek integrációjában: Az ókori athéni példa. In 

Antal Attila (szerk.): Politikatudományi tanulmányok. Budapest: ELTE ÁJK, 63–75. 

—— (2013): Identitás, politikai diskurzuselméletek és a kritika lehetősége. Politikatudományi Szemle, 

XXII. évfolyam, 1. szám, 29–46. 

—— (2014): A klasszikus politikai közösség értelmezése. Logosz és pluralitás. In Molnár Tamás 

Kutató Központ Évkönyve, megjelenés alatt. 

HUANG, Juin-Lung (2008): Law, Reconciliation and Philosophy: Athenian Democracy at the End of 

the Fifth Century B.C. Doktori disszertáció, School of International Relations, University of St. 

Andrews. 

HUBBARD, Thomas K. (2007): Attic comedy and the developement of theoretical rhetoric. In Ian 

Worthington (szerk.): A Companion to Greek Rhetoric. Oxford – Malden: Blackwell, 490–508. 

HUFFMAN, Carl (2005): Alcmeon of Croton. In Donald M. Borchert (szerk.) (2006): Encyclopedia of 

Philosophy. 1. kötet. Második kiadás. Thomson – Gale, 104–105. 

HUSSEY, Edward (2003): Ionian inquiries: On understanding of the Presocratic beginnings of science. 

In Anton Powell (szerk.): The Greek World. London – New York: Routledge, 530–549. 

JOWETT, Benjamin (é. n.): Introduction. In Plato: Protagoras. (Fordította Benjamin Jowett.) 

Feedbooks, 1–14. 

KAHN, Charles H. (2001): Pythagoras and the Pythagoreans: A Brief History. Indianapolis – 

Cambridge: Hackett Publishing. 

—— (2009): Essays on Being. New York: Oxford University Press. 

KERFERD, G. B. (1950): The first Greek sophists. Classical Review, Vol. 64. No. 1., 8–10. 

—— (1955): Gorgias on nature or that which is not. Phronesis, No. 1. Nov. 1955, 3–25. 

—— (1967): Hen/Polla. In Donald M. Borchert (szerk.) (2006): The Encyclopedia of Philosophy. 4. 

kötet. Második kiadás. Thomson – Gale, 312. 

—— (2003): A szofista mozgalom. (Fordította Molnár Gábor.) Budapest: Osiris. 

KIRK, G. S. – RAVEN, J. E. (1971 [1957]): The Presocratic Philosophers. A Critical History with a 

Selection of Texts. London – New York: Cambridge University Press. 

KIRK, G. S. (1995): A mítosz. (Fordította Steiger Kornél.) Második kiadás. Budapest: Holnap Kiadó. 

KÖRÖSÉNYI András (2005): Vezér és demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok. Budapest: 

L’Harmattan. 

KOSELLECK, Reinhart (2003a): Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. (Fordította Hidas Zoltán, 



BIBLIOGRÁFIA 

 

223 

Szabó Márton.) Budapest: Atlantisz. 

—— (2003b): A kora újkor elmúlt jövője. (Fordította Hidas Zoltán.) In Reinhart Koselleck: Elmúlt 

jövő. A történeti idők szemantikája. Budapest: Atlantisz, 17–40. 

—— (2003c): Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. (Fordította Szabó 

Márton.) In Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Budapest: Atlantisz, 

241–298. 

KOSELLECK, Reinhart et al. (1999): A francia forradalom kora. In Otto Brunner – Werner Konze – 

Reinhart Koselleck (szerk.): A demokrácia.  (Fordította Telegdi Csetri Áron, Balogh Brigitta.) 

Budapest: Jószöveg, 61–85. 

LANE, M. S. (1999): Method and Politics in Plato’s ’Statesman’. Cambridge – New York: Cambridge 

University Press. 

LEVI, Adolfo (1940a): On „Twofold Arguments.” American Journal of Philology, Vol. 61. No. 3., 

292–306. 

—— (1940b): The ethical and social thought of Protagoras. Mind (New Series), Vol. 49. No. 195., 

284–302. 

LIDDEL, Peter (2009): Democracy ancient and modern. In Ryan K. Balot (szerk.): A Companion to 

Greek and Roman Political Thought. Wiley – Blackwell, 133–148. 

MACIEL, Maria Esther (2006): The unclassifiable. Theory, Culture & Society, Vol. 23. No. 2–3., 47–

50. 

MAIER, Charles S. (1995): A demokrácia sorsa a francia forradalom után. (Fordította Simó György.) 

In John Dunn (szerk.): Demokrácia: Befejezetlen utazás Kr. e. 508 – Kr. u. 1993. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 191–236. 

MAIER, Hans (1999): A demokrácia mint a történelmi mozgás mutatója. In Otto Brunner – Werner 

Konze – Reinhart Koselleck (szerk.): A demokrácia.  (Fordította Telegdi Csetri Áron, Balogh 

Brigitta.) Budapest: Jószöveg, 87–107.  

MANIN, Bernard (1997): The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

MANVILLE, Brook – OBER, Josiah (2003): A Company of Citizens: What the World’s First Democracy 

Teaches Leaders About Creating Great Organizations. Boston: Harvard Business School Press. 

MAVROGORDATOS, George T. (2011): Two puzzles involving Socrates. Classical World, Vol. 105. 

No. 1, 3–23. 

MCEWEN, Indra Kagis (1993): Socrates’ Ancestor. An Essay on Architectural Beginnings. Cambridge, 

MA – London, UK: The MIT Press. 

MEIER, Christian (1999): Bevezetés: Ókori alapok. In Otto Brunner – Werner Konze – Reinhart 

Koselleck (szerk.): A demokrácia.  (Fordította Telegdi Csetri Áron, Balogh Brigitta.) Budapest: 

Jószöveg, 7–32. 

MOUFFE, Chantal (2005): On the Political. London – New York: Routledge. 



BIBLIOGRÁFIA 

 

224 

—— (2011): A politika és a politikai. (Fordította Horváth Szilvia.) Századvég, 60(2), 25–47. 

MURRAY, Oswyn (1992): Polis and Politeia in Aristotle. In Mogens Herman Hansen (szerk.): The 

Ancient Greek City-State. (Symposium on the occasion of the 250th Anniversary of the Royal 

Danish Academy of Sciences and Letters.) Copenhangen, 197–210. 

NADDAF, Gerard (2005): The Greek Concept of Nature. Albany, NY: State University of New York 

Press. 

NAGL-DOCEKAL, Herta (2006): Feminista filozófia. Eredmények, problémák, perspektívák. (Fordította 

Hell Judit.) Budapest: Áron Kiadó. 

NAILS, Debra (2002): The People of Plato: A Prosopography of Plato and Other Socratics. 

Indianapolis – Cambridge: Hackett Publishing. 

NÉMETH György (1996a): Küzdelem a hatalomért. In Németh György: A zsarnokok utópiája. Antik 

tanulmányok. Budapest: Atlantisz, 137–149. 

—— (1996b): A zsarnokok utópiája. In Németh György: A zsarnokok utópiája. Antik tanulmányok. 

Budapest: Atlantisz, 173–212. 

—— (1999): A polisok világa. Bevezetés az archaikus és koraklasszikus kori görög 

társadalomtörténetbe. Budapest: Korona Kiadó.  

NEWMAN, W. L. (1902): On the contents of the Third, Fourth (Seventh) and Fifth (Eighth) Books. In 

Aristotle: The ’Politics’ of Aristotle. Vol. III. Oxford: Clarendon Press, xxvii–xlvi.  

NIETZSCHE, Friedrich (1988a): A filozófia a görögök tragikus korszakában. (Fordította Molnár Anna.) 

In Friedrich Nietzsche: Ifjúkori görög tárgyú írások. Szerkesztette Tatár György. Budapest: 

Európa Könyvkiadó, 51–148. 

—— (1988b): A homéroszi versengés. (Fordította Molnár Anna.) In Friedrich Nietzsche: Ifjúkori 

görög tárgyú írások. Szerkesztette Tatár György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 37–49. 

NORVAL, Aletta J. (2000): Trajectories of future research in discourse theory. In David Howarth – 

Aletta J. Norval – Yannis Stavrakakis (szerk.): Discourse Theory and Political Analysis. 

Identities, Hegemonies and Social Change. Manchester – New York: Manchester University 

Press, 219–236. 

—— (2004): Hegemony after deconstruction: The consequences of undecidability. Journal of 

Political Ideologies, Vol. 9. No. 2., 139–157. 

OBER, Josiah (1989): Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the 

People. Princeton: Princeton University Press. 

—— (1994): How to criticize democracy in the late fifth- and fourth-century Athens. In J. Peter Euben 

– John R. Wallace – Josiah Ober (szerk.): Athenian Political Thought and the Reconstruction of 

American Democracy. Ithaca – London: Cornell University Press, 149–171. 

—— (1998): Political Dissent in Democratic Athens: Intellectual Critics of Popular Rule. Princeton: 

Princeton University Press. 

—— (2007): „I Besieged That Man.” Democracy’s revolutionary start. In Kurt A. Raaflaub – Josiah 



BIBLIOGRÁFIA 

 

225 

Ober – Robert Wallace et al.: Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley – Los Angeles 

– London: University of California Press, 83–104. 

—— (2008a): Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens. Princeton – 

Oxford: Princeton University Press. 

—— (2008b): The original meaning of democracy: Capacity to do things, not majority rule. 

Constellations, Vol. 15. No. 1., 3–9. 

OLAY Csaba (2008): Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa. Budapest: L’Harmattan Kiadó – 

Magyar Filozófiai Társaság. 

OSBORNE, Catherine (2004): Presocratic Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford – New York: 

Oxford University Press. 

PALONEN, Kari – PULKKINEN, Tuija – ROSALES, José María (szerk.) (2008): The Ashgate Research 

Companion to the Politics of Democratization in Europe: Concepts and Histories. Farnham – 

Burlington: Ashgate. 

PALONEN, Kari (1993): Introduction. From policy and polity to politicking and politicization. In Kari 

Palonen – Tuja Parvikko (szerk.): Reading the Political. Exploring the Margins of Politics. 

Helsinki: The Finnish Political Science Association, 6–16. 

—— (1999): Max Weber’s reconceptualization of freedom. Political Theory, Vol. 27. No. 4., 523–

544. 

—— (2000): Two concepts of politics, two histories of a concept? Copenhagen: ECPR Joint Sessions 

of Workshops. (Kézirat, online.) 

—— (2007): Politics or the political? An historical perspective on a contemporary non-debate. 

European Political Science, No. 6., 69–78. 

—— (2008): Political times and the rhetoric of democratization. In Kari Palonen – Tuija Pulkkinen – 

José María Rosales (szerk.): The Ashgate Research Companion to the Politics of 

Democratization in Europe: Concepts and Histories. Farnham – Burlington: Ashgate, 151–165. 

—— (2009): Küzdelem az idővel. A cselekvő politika fogalomtörténete. Fordította Vincze Hanna 

Orsolya. Budapest: L’Harmattan. 

PIEPER, Annemarie (2004): Van-e feminista etika? (Fordította Hell Judit, Szekeres Erika.) Budapest: 

Áron Kiadó. 

PITKIN, Hanna Fenichel (1967): The Concept of Representation. Berkeley – Los Angeles – London: 

University of California Press. 

POULAKOS, Takis (2007): Modern interpretations of classical Greek rhetoric. In Ian Worthington 

(szerk.): A Companion to Greek Rhetoric. Oxford – Malden: Blackwell, 16–24. 

PREUSS, Anthony (2007): Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy. Lanham, Maryland – 

Toronto – Plymouth, UK: Scarecrow Press Inc. 

PULKKINEN, Tuija (2008): The gendered ’subjects’ of political representation. In Kari Palonen – Tuija 

Pulkkinen – José María Rosales (szerk.): The Ashgate Research Companion to the Politics of 



BIBLIOGRÁFIA 

 

226 

Democratization in Europe: Concepts and Histories. Farnham – Burlington: Ashgate, 119–133. 

RAAFLAUB, Kurt A. – OBER, Josiah – WALLACE, R. et al. (2007): Origins of Democracy in Ancient 

Greece. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press. 

RAAFLAUB, Kurt A. – WALLACE, Robert W. (2007): „People’s Power” and egalitarian trends in 

archaic Greece. In Kurt A. Raaflaub – Josiah Ober – Robert Wallace et al.: Origins of 

Democracy in Ancient Greece. Berkeley – Los Angeles – London: University of California 

Press, 22–48. 

RAAFLAUB, Kurt A. (2007a): Introduction. In Kurt A. Raaflaub – Josiah Ober – Robert Wallace et al.: 

Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley – Los Angeles – London: University of 

California Press, 1–21. 

—— (2007b): The breakthrough of démokratia in mid-fifth-century Athens. In Kurt A. Raaflaub – 

Josiah Ober – Robert Wallace et al.: Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley – Los 

Angeles – London: University of California Press, 105–154. 

RÄMÖ, Hans (1999): An Aristotelian human time-space manifold: From chronochora to kairotopos. 

Time & Society, Vol. 8. No. 2., 309–328. 

REIMANN, Hans Leo (1999): Hagyomány és recepció a középkorban. In Otto Brunner – Werner Konze 

– Reinhart Koselleck (szerk.): A demokrácia. (Fordította Telegdi Csetri Áron, Balogh Brigitta.) 

Budapest: Jószöveg, 33–41. 

RHODES, P. J. (2007): Democracy and empire. In L. J. Sammons (szerk.): The Cambridge Companion 

to the Age of Pericles. New York: Cambridge University Press, 24–45. 

—— (2009): Civic ideology and citizenship. In Ryan K. Balot (szerk.): A Companion to Greek and 

Roman Political Thought. Oxford – Malden: Wiley – Blackwell, 57–69. 

RICOEUR, Paul (1992): Oneself as Another. (Fordította Kathleen Blamey.) Chicago – London: The 

University of Chicago Press. 

—— (1998): Erőszak és nyelv. (Fordította Boda Zsolt.) In Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. 

Budapest: Jószöveg, 124–136. 

—— (2006): Az élő metafora. (Fordította Földes Györgyi.) Budapest: Osiris Kiadó. 

RITTER, Joachim (2007): A szellemtudományok feladata a modern társadalomban. In Joachim Ritter: 

Szubjektivitás. Válogatott tanulmányok. (Fordította Papp Zoltán.) Budapest: Atlantisz, 81–111. 

ROBINSON, Thomas M. (2010): Methodology in the reading of Heraclitus. In Thomas M. Robinson: 

Logos and Cosmos: Studies in Greek Philosophy. Sankt Augustin: Academia Verlag, 21–31. 

ROMILLY, Jacqueline de (1992): The Great Sophists in Periclean Athens. (Fordította Janet Lloyd.) 

Oxford – New York: Oxford University Press. (Digitális kiadás: 2002.) 

ROOCHNIK, David (1997): Teaching virtue: The Contrasting Arguments (Dissoi Logoi) of Antiquity. 

Journal of Education, Vol. 179. No. 1., 1–13. 

RORTY, Richard (1996): A response to Laclau. In Chantal Mouffe (szerk.): Deconstruction and 

Pragmatism. Simon Critchely, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, and Richard Rorty. London – 



BIBLIOGRÁFIA 

 

227 

New York: Routledge, 69–76. 

RUBINSTEIN, Lane (2004): Ionia. In Mogens Herman Hansen – Thomas Heine Nielsen (szerk.): An 

Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford – New York: Oxford University Press, 1053–

1107. 

RUSHING, Sara (2010): Preparing for politics: Judith Butler’s ethical dispositions. Contemporary 

Political Theory, Vol. 9. No. 3., 284–303. 

SAXONHOUSE, Arlene W. (2006): Free Speech and Democracy in Ancient Athens. Cambridge – New 

York: Cambridge University Press. 

—— (2009a): Freedom, tyranny, and the political man: Plato’s Republic and Gorgias, a study in 

contrasts. In Ryan K. Balot (szerk.): A Companion to Greek and Roman Political Thought. 

Oxford – Malden: Wiley – Blackwell, 353–366. 

—— (2009b): The Socratic narrative: A democratic reading of Plato’s dialogues. Political Theory, 

Vol. 37. No. 6., 728–753.  

SCHLETT István (1982): A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig. Budapest: Gondolat. 

—— (2004): A politikai gondolkodás története Magyarországon. I. kötet. A kezdetektől a polgári 

átalakulásig. Budapest: Rejtjel. 

—— (2006): Az erkölcs mint politikai probléma. In Schlett István – G. Fodor Gábor: Lú-e vagy 

szobor? Tanulmányok tudományról, politikáról, politikatudományról. Budapest: Századvég, 

395–422. 

—— (2010): A politikai gondolkodás története Magyarországon II. Budapest: Századvég. 

SCHMITT, Carl (2002): A politikai fogalma. In Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott politika- 

és államelméleti tanulmányok. Fordította, szerkesztette és az utószót írta Cs. Kiss Lajos. 

Budapest: Osiris – Pallas – Attraktor, 5–102. 

—— (2003): The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum. Telos 

Press Publishing. 

SCHMITT-PANTEL, Pauline (1990): Collective activities and the political in the Greek city. (Fordította 

Lucia Nixon.) In Oswyn Murray – Simon Price (szerk.): The Greek City: From Homer to 

Alexander. Oxford: Clarendon Press, 199–213. 

SCHWARTZ, Joel D. (1986): Human action and political action in Oedipus Tyrannos. In J. Peter Euben 

(szerk.): Greek Tragedy and Political Theory. Berkeley – Los Angeles – London: University of 

California Press, 183–209. 

SILVESTRINI, Gabriella (2008): Neither ancient nor modern: Rousseau’s theory of democracy. In Kari 

Palonen – Tuija Pulkkinen – José María Rosales (szerk.): The Ashgate Research Companion to 

the Politics of Democratization in Europe: Concepts and Histories. Farnham – Burlington: 

Ashgate, 55–73. 

SIPIORA, Phillip (2002): Introduction: The ancient concept of kairos. In Phillip Sipiora, James S. 

Baumlin (szerk.): Rhetoric and Kairos: Essays in History, Theory, and Praxis. Albany, NY: 



BIBLIOGRÁFIA 

 

228 

State University of New York Press, 1–22. 

SISSA, Guilia (2009): Political animals: Pathetic animals. In Ryan K. Balot (szerk.): A Companion to 

Greek and Roman Political Thought.  Oxford – Malden: Wiley – Blackwell, 283–293. 

SKULTETY, Steven C. (2009): Delimiting Aristotle’s conception of stasis in the Politics. Phronesis, 

Vol. 54., 346–370. 

SPIVEY, Nigel – SQUIRE, Michael (2005): Az antik világ panorámája. (Fordította Révy Katalin, 

Tomori Gábor, szakmailag ellenőrizte Németh György.) Budapest: Officina ’96. 

SPIVEY, Nigel (1996): Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings. 

London: Thames and Hudson. 

STEIGER Kornél (1993): Utószó. Steiger Kornél (szerk.): A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény. 

Budapest: Atlantisz, 163–180. 

—— (1998): Utószó. In Platón: Gorgiasz. Budapest: Atlantisz, 149–155. 

—— (2005): Utószó (Menexenosz). In Platón: Ión. Menexenosz. Budapest: Atlantisz, 77–98. 

—— (2010): Tanulmányok az antik görög filozófiáról. Budapest: Gondolat Kiadó. 

SVENBRO, Jesper (2000): Az archaikus és a klasszikus Görögország: A csöndes olvasás feltalálása. In 

Guglielmo Cavallo – Roger Chartier (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. 

Budapest: Balassi Kiadó, 44–70. 

SZABÓ Katalin (2001): Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan 

beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Budapest: 

Kossuth Kiadó. 

SZABÓ Márton (1998): Politikai tudáselméletek. Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-

diszkurzív értelmezések a politikáról. Budapest: Universitas – Nemzeti Tankönyvkiadó. 

—— (2003a): A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. Budapest: L’Harmattan. 

—— (2003b): Politika versus politikai. Carl Schmitt „das Politische” fogalma. In Szabó Márton: A 

diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. Budapest: L’Harmattan, 71–85. 

—— (2006): Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: 

L’Harmattan. 

—— (2007): Ellenfél és ellenség a politikában. Politikatudományi Szemle, XVI. évf. 1. szám, 9–20. 

—— (2011): Politikai episztemológia. Budapest: L’Harmattan. 

SZABÓ Márton – KISS Balázs – BODA Zsolt (szerk.) (2000): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, 

szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó – Universitas. 

SZLEZÁK, Thomas A. (2000): Hogyan olvassunk Platónt? (Fordította Lautner Péter.) Budapest: 

Atlantisz. 

SZŰCS Zoltán Gábor (2010): Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai 

diskurzusban, 1989–1993. Budapest: L’Harmattan. 

TANNER, Jeremy (2000): Social structure, cultural rationalisation and aesthetic judgement in classical 

Greece. In N. Keith Rutter – Brian A. Sparkes (szerk.): Word and Image in Ancient Greece. 



BIBLIOGRÁFIA 

 

229 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 183–205. 

TATUM, Jeffrey W. (2009): Roman democracy? In Ryan K. Balot (szerk.): A Companion to Greek and 

Roman Political Thought. Oxford – Malden: Wiley – Blackwell, 214–227. 

TAYLOR, Martha (2010): Thucydides, Pericles, and the Idea of Athens in the Peloponnesian War. 

Cambridge – New York: Cambridge University Press. 

TILLY, Charles (2002): Stories, Identities, and Political Change. Oxford, UK: Rowman and Littlefield. 

TILMANS, Karin (2011): A holland „polgár”-fogalom története a kora középkortól a XXI. század 

elejéig. (Fordította Horváth Szilvia.) Századvég, 61. szám, 73–95. 

TIMMERMAN, David M. – SCHIAPPA, Edward (2010): Classical Greek Rhetorical Theory and the 

Disciplining of Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. 

TORFING, Jacob (1999): New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford: Blackwell. 

TROTT, Adriel M. (2014): Aristotle on the Nature of Community. Cambridge University Press. 

TURJA, Timo (2008): Styles of parliamentary speech in the plenary sessions of the Parliament of 

Finland. In Suvi, Soininen – Tapani, Turkka (szerk.): The Parliamentary Style of Politics. 

Helsinki: The Finnish Political Science Association, 155–185. 

VASALY, Ann (1993): Representations: Images of the World in Ciceronian Oratory. Berkeley: 

University of California Press. 

VERNANT, Jean-Pierre (2006): Myth and Thought among the Greeks. New York: Zone Books. 

VERSENYI, Laszlo (1962): Protagoras’ man-measure fragment. American Journal of Philology, Vol. 

83. No. 2., 178–184. 

VINCENT, Andrew (2004): The Nature of Political Theory. New York: Oxford University Press. 

VLASTOS, Gregory (1947): Equality and justice in early Greek cosmologies. Classical Philology, Vol. 

42. No. 3., 156–178. 

—— (1953): Isonomia. American Journal of Philology, Vol. 74. No. 4., 337–366. 

WALLACE, Robert W. (2007): Revolution and a new order in Solonian Athens and archaic Greece. In 

Kurt A. Raaflaub – Josiah Ober – Robert Wallace et al.: Origins of Democracy in Ancient 

Greece. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 49–82. 

WIESNER, Claudia (2008): Women’s partial citizenship: Cleavages and conflicts concerning women’s 

citizenship in theory and practice. In Kari Palonen – Tuija Pulkkinen – José María Rosales 

(szerk.): The Ashgate Research Companion to the Politics of Democratization in Europe: 

Concepts and Histories. Farnham – Burlington: Ashgate, 235–249. 

WINCH, Peter (2010): Dimensions of Expertise. A Conceptual Exploration of Vocational Knowledge. 

London – New York: Continuum. 

WOLIN, Sheldon S. (1993): Democracy: Electoral and Athenian. PS: Political Science and Politics, 

Vol. 26. No. 3., 475–477. 

WOOD, Gordon S. (1995): A demokrácia és az amerikai forradalom. (Fordította Lorschy Katalin.) In 

John Dunn (szerk.): Demokrácia: Befejezetlen utazás Kr. e. 508 – Kr. u. 1993. Budapest: 



BIBLIOGRÁFIA 

 

230 

Akadémiai Kiadó, 143–164. 

WOODRUFF, Paul (1999): Rhetoric and relativism: Protagoras and Gorgias. In A. A. Long (szerk.): The 

Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 

290–310. 

—— (2005): The First Democracy: The Challenge of an Ancient Idea. Oxford – New York: Oxford 

University Press. 

WORTHINGTON, Ian (szerk.) (2007): A Companion to Greek Rhetoric. Oxford – Malden: Blackwell. 

YUNIS, Harvey (2007): Plato’s rhetoric. In Ian Worthington (szerk.): A Companion to Greek Rhetoric. 

Oxford – Malden: Blackwell, 75–89. 



 

 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 
 
 
A disszertáció témakörében írt tanulmányok 
Horváth Szilvia (2013): Identitás, politikai diskurzuselméletek és a kritika lehetősége: A 
demokratikus politikai identitás néhány elméleti kérdése. Politikatudományi Szemle, 
22:(1) pp. 29–46. 
 
Horváth Szilvia (2012): A retorika szerepe a demokratikus közösségek integrációjában: az 
ókori athéni példa. In Antal Attila (szerk.): Politikatudományi tanulmányok. 
Budapest: ELTE, pp. 63–75.  
 
Horváth Szilvia (2009): Zavart keltő szövegek: Butler, Judith: Problémás nem. 
Századvég, 15:(54) pp. 131–147. 
 
Konferencia-előadások 
Horváth Szilvia (2014): Politizálás és átpolitizálódás a politikai közösségek értelmezésében. 
Hatalom, cselekvés, választás: XX. Politológus Vándorgyűlés. Debrecen, 2014. június 6–7. 
 
Horváth Szilvia (2012): A retorika szerepe a politikai közösség integrációjában: Az ókori 
athéni példa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori 
Iskoláinak III. konferenciája. Budapest, 2012. április 20.  
 
Fordítás 
Mouffe, Chantal (2011): A politika és a politikai. Századvég, 16:(60) pp. 25–47. 
 
 
Egyéb publikációk, fordítások 
Horváth Szilvia (2009): Az európai identitás diskurzuselméleti kérdései. Politikatudományi 
Szemle, 18:(4) pp. 105–128.  
 
Horváth Szilvia (2006): Murray Edelman: Nyelv, szimbólum, politika. Politikatudományi 
Szemle, 15:(4) pp. 199–207. 
 
Horváth Szilvia (2006): Politikai valóság a Heti Válaszban. Ellenfél- és identitáskonstrukciók 
a 2002-es választások előtt. In Szabó Márton (szerk.). Fideszvalóság: Diszkurzív 
politkatudományi értelmezések. Budapest: L’Harmattan Kiadó, pp. 161–181. 
 
Schabert, Tilo (2013): A politika méltóságáról és jelentőségéről. Budapest: Századvég, 325 
p. Horváth Szilvia, Óvári Csaba, Vida Réka (ford.) 
 
Tilmans, Karin (2011): A holland „polgár”-fogalom története a kora középkortól a XXI. 
század elejéig. Századvég, 16:(61) pp. 73–95. Horváth Szilvia (ford.) 
 
Schmidt, Vivien A. (2010): Diszkurzív institucionalizmus: Az eszme és a diskurzus 
magyarázóereje. Századvég, 15:(57) pp. 35–78. Horváth Szilvia (ford.) 



 

 

 

 

 

Theorizing Classical Democracy  

A rhetorical interpretation of political community 

 

 

Synopsis 

of the PhD Dissertation 

written by 

 

 

Szilvia Horváth 

 

 

Advisor: 

Márton Szabó 

professor emeritus 

 

 

 

Doctoral School for Political Science 

Faculty of Law, Eötvös Loránd University 

 

 

 

Budapest 

2014



 

 

Part I 

Theoretical focus 

 

 

The thesis aims to explore a conceptual basis and a theoretical framework for interpreting 

democracy in a way, in which politics is a common realm of human beings; a sphere of 

freedom, where real, agon-driven plurality is crucial; and where debate stands in the center of 

politics; and where politics can be experienced as a way of life and a common enterprise as 

well. 

For these theoretical purposes, I accept the idea that agon is formative in politics, and that 

the conflict-led “political” can be reconciled with democracy, but not in a totally closed 

harmonious unity.  The latter points to a recurring problem in political theory: conflicts play a 

crucial role in democratic regimes, because democracies cannot exist without differences 

which make plurality possible. Besides this, the thesis builds upon the hermeneutical branch 

of political discourse theories as well. Yet, the main resources for theorizing the problems 

mentioned above, come from classical Greek political thought. 

It is worth to emphasize two axiomatic points which serve as a normative foundation for 

this text. The first axiom derives mainly from a hermeneutical point of view and states that 

politics is a human made world, which is created by talking to the others. Political reality is 

therefore a common construction of human beings. The second axiom is that democracy has a 

value in itself, and especially classical Athenian political experience can help to interpret the 

relations of politics and democracy under contemporary circumstances.  

This text belongs to primarily the Hungarian political discourse theory stemming from 

modern hermeneutics and German (or continental) philosophical tradition, but is also 

influenced by poststructuralist discourse theories. Yet, the most important argumentations are 

based on ancient Athenian political thought. It is presupposed that the problems posed above 

can be best treated with the permanent reinterpretation of classical Athenian political 

experience. This choice can be defended by referring to the historical role which rhetoric 

played in Periclean democracy, where the formation and defense of the political sphere for 

coming together for free discussions and debates, played a crucial role.  

To sum it up, two important factors are philosophically relevant here: the role that 

rhetoric and common discourse played in classical Athens, and the characteristics of classical 

political experience, which can be reinterpreted as a way of life.  
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Part II 

Theoretical background and interpretive method 

 

 

The thesis shares the epistemological point of view of those political discourse theories which 

emphasize the capacity of discourses to create political reality. As being partially a political 

theory, and partially a political philosophy with normative assumptions, while treating politics 

as a discursive construction, it formulates its problematization and the directions of theoretical 

answers from this point of view. 

The main methodological questions appear in relation to the classical texts, mainly 

because of the hermeneutical distance of the two interrelating political experience. Two 

aspects must be analyzed here directly. The first aspect sheds light on the causes of resource 

selection, while the other treats the relation between the modes of theorizing classical 

democracy and contemporary literature (including political theory). 

Resource selection can be said atypical, because not just the canonized authors are treated 

as „classical”, e.g. Plato or Aristotle. They play sometime only partial role in the interpretive 

process, while others, especially the sophists, are given much more focus. Most of the 

theoretical re-descriptions of democracy and politics revolve around texts attributed to the 

sophists, or around authors who were related to them. I mention here Thucydides or the 

tragedians like Aeschylus (as a forerunner) as an example. I think it is necessary to emphasize 

the fact that most of the canonized ancient authors were not democrats. And not only 

according to our contemporary measures, but to their own political measures as well. 

Sometimes these authors had a clear position against democracy, its practices and ideas. 

Consequently, only reading these texts without a critical capacity is simply impossible, or at 

least not enough. If one accepts this caution, it leads to the two following consequences. On 

the one hand, contemporary literature (like classical history of thought or history of 

philosophy focusing on e.g. rhetoric) should be taken into consideration more seriously than 

in traditional modes of philosophizing (to put it simply, only reading Plato is not enough).  On 

the other hand, the foci of classical authors and texts should be also shifted into a direction 

which is more relevant for the current purposes: theorizing politics in a manner in which 

discourse, coming together to talk, and the Arendtian Zwischenmenschlichkeit (interpersonal 

relations) as constituting political reality plays a decisive role.  
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These methodological standpoints could be a base for a work in the history of political 

thought as well. But this book has another kind of task. As a theoretical work, it has its 

foundations in these analyses, and uses their results, but does not intend to enter their 

discourse. The same can be said in relation to the history of philosophy and classical 

philology too. For my work were crucial to understand them, because of not only the visible 

differences of the two intellectual fields in history, but of the differences of vernacular 

languages (the languages through which we understand our world in everyday practices and in 

philosophy as well) and ancient Greek. But if the job done here seems to be acceptable or 

successful, it means also (for a sometimes really skeptical audience of political scientist in my 

country) that it is possible to theorize politics under contemporary circumstances in this way. 

After all, the thesis builds up its structure of problematization from contemporary 

political experiences, and these are crystallized around questions concerning the interrelations 

of politics, democracy and discursivity. In fact, these are quite common questions: “what is 

politics?” and “what is democracy?”, especially as a way of life, or “what are the conditions 

of real plurality?” and so on. My standpoint is that these problems are clearly visible in 

classical political experience, but despite their ancient appearance, they are our own modern 

ones. Classical democracy is an idea and practice, through which we are more able to 

understand certain kinds of problems appearing on our intellectual horizon. And this means 

that the task here is not the reverse, not to understand and interpret classical democracy better 

or deeper. 

Specifying the circle of authors, texts, theorists or philosophers, including secondary 

literature: first of all those texts and authors are analyzed who express and interpret the 

classical political experience, or they are democrats, or they understand the common political 

world as a discursive reality. I refer here briefly to the main authors from classical antiquity, 

as well as from contemporary literature. Among the classical authors are the sophists and their 

wider intellectual circle (Protagoras, Prodikos, Anonymus Iamblichi, the Dissoi Logoi, and 

Thucydides), and some Presocratic philosophers (particularly Heraclitus). Among the 

moderns, Hannah Arendt and some types of democratic agonistic theories (Chantal Mouffe’s 

agonism is used as an intellectual point of departure), among the historians Josiah Ober, 

Mogens Herman Hansen, and in relation to the sophists, G. B. Kerferd can be mentioned. 

Finally it is worth also mentioning the intellectual circle in which this theoretical task is 

embedded. In Hungarian political discourse theory (which belongs to the continental – 

German – philosophical tradition, esp. hermeneutics, and whose founding father is Márton 

Szabó) the problem of political debate seems to be extremely relevant. Debate is crucial in 
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political world creation and democratic practices, and plays a constitutive role. Politics is not 

a practice that ends in consensus of opinion, but a place to come together to express 

differences or similarities, respectively. Political roles as friend and adversary are discursive 

constructions which are formed in public political debates. Sometimes in quite different ways, 

and often with relevant dissimilarities, hermeneutical discourse theory (in a Hungarian style) 

and democratic agonism theory express the idea, that politics is a place of “competing 

cooperation” (see references later). Competing or rivalry means that we should replace the 

role of enemy with adversary in the context of democratic politics, but debates and differences 

remains natural. Cooperation means that the opposing actors should take into consideration 

the permanent necessary of existence of the other. Therefore they should take part in the 

debate, maintain and enhance the political sphere: they should cooperate through debate and 

rivalry – or through agón.  
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Part III 

Theoretical results 

 

 

1. The political as a precondition for democracy 

Interpreting classical democracy helps us understanding political differences theoretically, 

and the idea of the polis can shed light on politics as a common world. The first part of the 

essay (with four subsections) deals with multiplicity and unity on a highly theoretical level. In 

doing so, it reinterprets the Schmittian concept of “the political” (das Politische) and the 

aforementioned democratic agonism, as well as some layers of Presocratic philosophy in 

order to prepare a conceptual base for further interpretations of democratic politics. 

It is worth envisaging briefly the connection between politics and public discourse, 

focusing on the capacity of discourse to create political reality. The whole series of 

interpretation in this book is only possible, because public discourse plays an extremely 

relevant role in contemporary socio-political life, and I should emphasize that this relation 

was clear in Periclean Athens too.230 This is true for the sophists also, which seems to be 

relevant from a politico-philosophical angle. In the political thought starting with them, there 

can be found a strong emphasis on the human created character of the world, and this idea is 

absolutely clear in Protagoras.231 When later in the mid-twentieth century Hannah Arendt 

accepted the Greek experience as a base for reinterpreting the concept of politics, she 

understood this created character as one which basically happens among men talking to each 

other. The precondition of political existence for a human being is another human being, and 

politics occurs always among other humans. This realm opening up among humans is not a 

silent one, because people always create their common political world in an inherently plural 

talk, and in fact these talks occur almost always in public debates.232 But Arendt goes further, 

and interprets this classical situation of politics not just an agonistic discourse among humans, 

but emphasizes that debates make possible to see the same thing or problem from different 

angles. Or one may say, she talks about not truth (as a single indivisible unity), but about the 

birth of new perspectives, and the appearance of possibilities in the political sphere. 

                                                 
230 On the Athenian democracy and public debates, Ober 1989. I would like to note here that this is a short 
summary of a cca. 220 pages long doctoral thesis (written in Hungarian), consequently here I refer only to the 
bibliographically most representative books and articles.  
231 Cf. Protagoras’ homo mensura statement. 
232 Arendt 2002, esp. 114. (This is the Hungarian translation of the German original text ’Was ist Politik’ from 
1993, ed. by Ursula Ludz, which is perhaps one of Arendt’s most important texts on politics.) 
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This form of Zwischenmenschlichkeit reveals on the one hand that an open public space is 

always necessary for politics, and publicity has a value in understanding political life, and on 

the other hand that politics requires the acceptance of the Other’s existence. These two aspects 

are present in the rhetorical practice of classical democracy and this occurrence can be 

interpreted theoretically. The first theoretical consequence has mainly an ethical character, 

while the other one has an epistemic. The epistemic character of public sphere (formed by 

discourse) refers not only to our understanding of other’s world experiences, but to the 

experience of the actors as well.  

First of all, men are those who creates their world themselves in which then they have the 

chance and capacity to think about relevant issues or hold debates over further actions and 

possibilities, and in which they can find their home. Political community is not only a public 

sphere for coming together to argue and making decisions. Political community, or in short, 

politics is a sphere which can collect human needs deriving from different experiences and 

desires, and a sphere from which these human experiences can be opened up. Politics, at least 

in the participative and direct form, offers the chance for human beings to come to the fore 

and be visible and accessible, shortly, it offers a chance for expression. Despite that not all 

have the equal capacity to take place in politics; these appearances always mean that the 

common human field of possibilities was widened. Differences among humans form the base 

of political plurality, which is an empirically existing fact of common life and therefore 

cannot be canceled without the dangerous consequence that the whole terrain of the political 

would be destroyed. But this axiom has further consequences, which we can find in some 

directions of contemporary democratic agonism theory (for a longer analysis, see Chapter I, 

“Conflict and political community”). 

The point of departure of the interpretation what I follow is that politics has a conflict-led 

character by nature. This character is so strong that it never could be cancelled. Moreover, it 

would be wrong to attempt to cancel it,233 and perhaps the most important arguments for the 

value of conflicts is that political identities are always formed by differentiation and in 

political clashes. But it has another relevant consequence: conflicts are set of actions that 

make relevant differences visible in political sphere. This means that certain values and 

courses of actions appear in the common realm of discourse. Generally speaking, the 

existence of the alternatives in political life, which can be described as the capacity for 

humans to have a choice, must be always at disposal; and this goes not without conflicts. 

                                                 
233 For this theory of agonism, see Mouffe 2005. 
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But a certain kind of problem arises here. Politics as conflict, and politics as a common 

participative universe are not in harmony; they shift away, or even collide. Theoretically it 

would be possible to prefer one in contrast to the other, but all the two idea has an explanative 

value in politics, or even value in itself. For example, the existence of community, specifically 

democratic politics can be a value, but differences in life, therefore the alternative character of 

politics can be another value too. This is the dilemma that forms the base of my following 

argumentation (see Chapter II, “The constitution of political world”). My task is in this 

chapter to interpret Mouffe’s agonistic theory and the forms of the idea of “competing 

cooperation” in Hungarian discourse theory, respectively. But then I move into a wider 

philosophical horizon of multiplicity/unity, interpreting Schmitt’s theory of “das Politische” 

in line with Heraclitus and the early traces of egalitarian thoughts in Presocratic philosophy. I 

hope that the main result of the chapter is the making of this theoretical connection. 

In order to make these problems more visible, I accept that politics has an inherently 

conflict-driven character. This is a radical interpretation in the sense that it tries to envisage 

what happens in a political realm, when one stands on its intellectual frontier. This kind of 

theoretical analysis is uncommon, but e.g. C. Schmitt uses it in theorizing politics. Frontiers 

(or margins) can envisage what happens in the center; (civil) war as the most intensive form 

of conflict, in its negativity, reveals how politics works under normal circumstances. But this 

radical interpretation has another kind of theoretical value. It sheds light on the role of 

intentions of actors, when they try to act. When human life is full of confrontations, the role 

of intention emphasizes that not only confrontation, but reconciliation is also a political act, 

but in this case intention must be directed towards taming intensive and radical forms of 

political conflicts.  

Taking into consideration action and intention theoretically, the radically conflict-led, 

almost war-like view of politics can be further qualified. A radical theory, like Schmitt’s one, 

seems to be highly relevant in contemporary debates over the logic of politics. According to 

his idea, political character reveals when differences among humans become extremely 

intensive. Schmitt expresses the characteristic of the political with the formula of 

friend/enemy-distinction.234 But this idea does not seem to be unproblematic, as the 

contemporary explosion of interpretations shows. Almost every theoretician elaborated an 

opinion on Schmitt’s formula (and of Schmitt too), at least in Hungary (on Schmitt’s theory 

see Chapter III, “The concept of the political”). As Kari Palonen argues, Schmitt’s theory can 

                                                 
234 Schmitt 2002. 
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function in this way, because in fact his readers misunderstand him.235 But this 

misunderstanding has its own interpretive value: it makes possible focusing on conflicts when 

dealing with politics in a theoretical or philosophical way. The concept of the political reflects 

on this aspect of politics, but it is certainly not the whole picture. The Schmittian – not purely 

– formal distinction, in its most extreme form, means that humans are simply in war with each 

other. It is clear that politics cannot be described in this way. Hostility is not the bond that 

holds society together, and surely it is true not only for democracies, but for any kind of 

human political association as well. The concept of the political as being something 

extraordinary in politics, cannot describe normal (internal) political life in its entirety, but has 

a capacity to reveal conflicts or the political nature of human conflicts. A kind of theoretical 

delimitation of the political can be seen in reconciliation, and the theory of the political can 

show how this process occurs in a political way. Depoliticization is also a political act. 

Conflict shows its theoretical face in a somewhat different manner in the Hungarian mode 

of theorizing political discourse. Agon plays a central role in modern politics, and it takes 

shape in public debates in contemporary democracies. Rivalry entails for centrifugal 

tendencies, but appearing in democracies, it must be cooperation too. This is what competing 

cooperation means.236 But in the interpretive line followed here, happens something different 

too. Dissolution plays more relevant role here than in the theory of competing cooperation, 

which means that civil war (or stasis) is seen as the theoretical boundary of political 

community, or the realm of democratic practices. This must be taking into consideration as an 

ever existing theoretical possibility, but naturally, dissolution, civil war or extreme rivalry is 

not the normal condition of politics.  

In order to show this, I turn to the Presocratic philosophy and Greek pre-democratic 

political thought. Perhaps this sounds somewhat odd for the readers of politics, but makes 

possible to interpret the theoretical conundrum of multiplicity and unity in a consistent mode. 

I analyze first Heraclitus, then the early egalitarian political thought in the dissertation 

(Chapter IV, “The conditions of the political and democracy”). I read Heraclitus and Schmitt 

together, in order to make visible that Heraclitus can be a relevant author for contemporary 

theoretizations of politics. 

Heraclitus and Schmitt have a common motive in that they emphasize the interpretive and 

constitutive role of war, enmity and conflict in the epistemological terrains which are relevant 

for them (politics; the realm of the phusis). But interpreting Heraclitus’ fragments, we can 

                                                 
235 Palonen 2007. 
236 Cf. Szűcs’s interpretation of Szabó, Szűcs 2010: 23–25. 
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understand the structuration of world through conflict as a process occurring inside the world, 

not outside of it. And, this process is always connected with the frames of existence of the 

universe. Coming to be through the process of war is the condition of existence for the 

universe. The highly abstract mode of this thought is relevant, because it conceptualizes the 

connection of multiplicity and unity. In doing so, it accepts that the mode in which the world 

exists is plurality, but it is simultaneously a world, that is, it is “one”. But the conceptual shift 

here from ‘unity’ to ‘one’ is not accidental. It is not necessarily to see the “one” as unity, or 

even uniformity. In the Heraclitean way of thought, the “one” can be seen as something that 

has the capacity to embrace plurality, and not only let itself change, but being change itself, 

because change is its form of existence. On the other hand, Heraclitean thought has another 

important consequence for the theory of politics. Confrontations among elements, e. g. 

between two colliding elements in the world, may not have a destructive character; therefore 

it is forbidden for an element to destroy the other one. This possibility is cancelled, because in 

an antithetical order like this, the existence and movement (that is, the confrontation) is what 

creates the frame in which every movement can occur. As a result, a world can exist only 

when there are confronting elements in it. In other words, as long as the other exists, and 

difference (the one who differs, or the Other) has a chance to appear in the world. The 

structure of the world is balanced by confrontations, which makes possible changes as well. It 

is perhaps among the most abstract conceptualization of the idea that agon is the base of the 

world and politics.  

 

2. The frontiers of political community 

The structure of the thesis follows rather a circular, than a linear theoretical logic. It starts 

with the borderlines of political community, and heads towards its center, that is, towards the 

idea of political community. Then it goes further to the absolute center of political 

imagination, the place of coming together and talking about common issues with each other. 

This centrality of sharing views with each other makes discourse and rhetoric extremely 

relevant, or even constitutive in political life. And this metaphorical map of political 

community helps to elaborate politics as a polis-type community with debate in its heart. I 

start the determination of political community through the theoretical elaboration of its 

absolute frontiers. First I deal with war, then civil war, finally with the relations between life 

and the polis.237 

                                                 
237 The theoretical apparatus I use here appears in contemporary texts too. I refer here only Márton Szabó’s book 
on political strangers, which follows a similar way (Szabó 2006).  
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It is clear now that violence and war is not the part of politics. These are not political 

phenomena, but belong to the frontier of politics (or political life),238 and they have a capacity 

in determining identities in general. War and civil war shed light on different types of political 

realms, and therefore on different kinds of political logics. War is in close connection with the 

pure “realistic” view of power; it is worth then to analyze them together (for the relation of 

war and power, see Chapter V, “The concepts of power”; for civil war and political 

community, see Chapter VI, “Civil war and the sphere of political community”). The concept 

of life prepares the analysis of common space interpreted as the negation of war (Chapter VII, 

“The concept of life”).  

War has a double face. On the one hand, war can take place inside a political association, 

and then it is called civil war. Its characteristic feature is that it has the ability to destroy 

political community, as a result of its simple occurrence. On the other hand, war can be 

imagined outside of political communities as well. In this case, war does not have the ability 

to destroy political community by the simple set of actions of hostile violence. As a result, 

two different kinds of place can be defined here according to the measures of legitimacy, 

dynamics and power. Power in its original sense is per definitionem boundless, and in this 

context means dynamic growth. Such a power is imaginable in a space of war between poleis, 

and its dynamics can be at least partially accepted as legitimate. But boundless power is 

absolutely impossible inside of a polis. While outside the relationship among poleis is 

asymmetric, and the will of the stronger is decisive, then in an inner sphere justice is the rule, 

and this justice should be based on the equality of entities, or here, on the equality of human 

beings. The sophists, for example, talked about nature (phusis) and law or order (nomos) as 

two different sets of order in the human realm. Some of them clearly stated that in a polis only 

nomos can be the rule.239 (The result of these chapters is the analysis of power and later the 

concept of life.) 

Classical power was analyzed in modernity as well. I try to describe two types of ideas 

here; both are sporadic, but have their roots in classical antiquity, and can be a relevant 

contribution to contemporary understandings of the relations between power and political 

community. The one type sees power boundless in the original sense; but the other one 

emphasizes the resources of power, and the plurality of them. The statement, that all power 

comes from men and derives from their relations, suggests that power is connected to the 

realm of human choices and to the freedom to act. But this presupposes that men had come 

                                                 
238 Arendt 2002: 72. 
239 Cf. Kerferd 2003. 
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together, but not in order to kill each other. And this reveals the double face of power again: 

there is a constant tendency to become destructive on the one hand, and the ability to become 

constructive and give things form, on the other hand.  

The polis, which is the result of coming together of men, can be interpreted as the place 

embracing activities necessarily for life. This means that the polis stays in contrast with 

spaces of war; the polis is the space of peace in this sense. But perhaps this can not be 

understood in the way that it extinguishes all kind of differences (for this, see again Schmitt 

and democratic agonism). The concept of life (giving shelter to life) has an interpretive 

capacity in redescribing politics as polis. Life is not only a simple counter-concept, but a 

surplus of human activity, that is, the capacity to create. My dissertation emphasizes this 

difference, because the condition of democratic politics in this theoretical context is not peace 

as the counter-concept of war, but life. The idea of life can be further qualified – it is empty in 

this sense –, e.g. it can be understood as meaningful life, but it can be rethought in the 

dimension of growth and creation, as the idea of fully fledged life suggests.  

Summing it up, power as phusis (or war-like power) based on inequality cannot describe 

the polis. Yet, as being a conceptual margin of politics, it offers concepts and ideas to 

interpret political community.  

Civil war derives from internal conflicts. These conflicts divide political community, and 

in fact, it is the death of politics as common life. But later in the course of history, stasis, the 

word used for civil war, reappeared in the theory of rhetoric, in a pacified sphere, to reflect to 

the point which must be defined as the object of debate.240 The concept of stasis is 

controversial, and embraces a whole scale of difference. The polis marks a limit for stasis by 

its own existence: polis lets stasis come in, but later transforms it. Differences reappear now 

discursively in the theory of rhetoric, and this transformation offers new insights in the 

interpretation of civil war and differences. (These chapters reveal and reconnect the layers of 

stasis.)  

Debate and talk stays at the center of the polis. Plurality in the polis is only possible, 

because violence had been pushed back to the margins. In rhetorical theory this process 

ensures that collision of opinions and ideas can be interpreted with the help of stasis. The 

public, discursive and rhetorical sphere of polis is important, because it is capable of 

institutionalizing tensions deriving from human coexistence. 

However, the common sphere for talk can be destroyed in extreme situations. Thucydides 

                                                 
240 Cf. Carter 1988. 
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describes a process like this, while his text reveals a relevant aspect of the relation between 

speech and violence. This central square of human coexistence can be demolished well before 

its physical disappearance.241 My analysis concerns with those aspects of Thucydides’ text 

which refer to the public sphere of speech (some of them seem to be having a Protagorean 

origin). Reading Thucydides sheds light on two relevant aspects which are the preconditions 

for free speech. First, creative and open public talks demand courage (“dare to talk”), in a 

wider sense it is a requirement of having general conditions of feeling free and safe among 

men in public spaces. Second, making political friends or forming an alliance requires 

transparent public sphere and trust. The Thucydidean description of stasis manifests in a 

negative way what politiké tekhné, or the art of constituting a polis, really means.  

Politiké tekhné is one of the cornerstones of Protagoras’ political philosophy. He draws a 

distinction between prepolitical and political conditions, and the difference can be described 

in the form of destruction and construction. Human beings should posses the abilities 

necessary for polis life in order to survive. These abilities or skills include a sense of justice 

and mutual respect, and their implementation depends on personal faculties and collective 

capacities too. Another cornerstone of Protagoras’ theory is that all men can be equally good 

judge of common issues, and these are in fact the most important ethical and political 

dilemmas of a political community.242 

Protagoras’ political philosophy is the apology of (direct) democracy. It is based on the 

idea that social values are crucial in political life, and that there is a strong bond between the 

life of a singular human being and political community. Polis is value in itself, and is capable 

to taking the richness of life – or an active life – in. The polis is not only a sphere for pure life 

(understood in contrast to war), but also the chance of fully fledged life. On the one hand, 

politics gives the chance to live a politically active life, and on the other hand, polis can 

embrace the whole range of human activities. Besides the multiplicity of the polis, there is a 

general and legitimate demand for something “common”. This common world has an 

epistemic character, and Protagorean features too. The epistemic character of the common can 

be revealed through activities like teaching (paideia) or debate. These activities do not 

diminish the richness of the world, but enhance it. They can help to strengthen the self-

affirmative structure of the common realm. But the common is Protagorean too, because this 

world cannot be maintained without mutual trust. The discursive political sphere makes 

possible the appearance and constant existence of the multiplicity and plurality of life, and it 
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242 Plato, Protagoras 320c–322e. 
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is also the sphere that helps to make visible collective alternatives and choices – for the whole 

community. 

 

3. The concept of political community 

The focus in this section is on the concept of political community. I widely base on the results 

of contemporary researches on history of Greek political thought, in order to summarize some 

relevant aspects of polis as a political community. In fact, it is a preparation for the later 

theoretical task of interpreting politics from the point of view of rhetoric. 

The polis was a historical entity, and the base of the later development of direct 

democratic forms. It is said that this was possible thanks to the small scale of ancient poleis. 

The small and good manageable size was one of the main causes that the direct form of 

democracy was canceled as a possibility worth to implement in modern times. On the other 

hand, the classical polis seems to be as an essentially united and homogenous political 

community for many even today. In sum, the value of classical poleis sometimes seems to be 

doubtful in contemporary theoretizations of politics. These critics are perhaps right in their 

own theoretical horizon; but it is also possible that they give up valuable ideas and concepts to 

theorize contemporary political experience, or reinforce democratic political imagination 

(even democratic desire) of today. For me, the humanism of ancient polis democracy and that 

living in a polis means a way of life, offers such theoretical and conceptual possibilities (these 

are the central themes of Chapter VIII, “Polis and humanity”). 

The humanism of the polis is used here as a collective term, which refers to all kinds of 

thought that put human beings in its center of values. For two examples: one of Protagoras’ 

authentic fragments says that human beings are the measure of created things (or, man is the 

measure of what exist); and classical democratic thought also treated men as central and 

decisive component of its structure (as in the relationship between the concepts of polis and 

polités also can be seen). Classical democracy is based on the demos, in theory and in practice 

too. Perhaps we can better understand the institutional practices, when we analyze the 

political logic behind lot, which was the common procedure in choosing members for political 

or judicial offices. Behind lot stays the idea that all men is equal, which is not only a legal or 

political equality, but the recognition of the capacity of human mind (with the appreciation of 

collective ability for phronésis), and the equality of mind to make right(ous) political 

decisions. Classical democracy is a strong and egalitarian democracy, and this fact gives 

another accent to the concept of “humanity”; in fact, the centrality of humans means that 

participations is incorporated into politics, and they have the right and freedom to have a 
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voice. 

The other aspect is that living in a direct democracy seems to be a way of life; to put it 

slightly differently, politics is a way of life. It is worth talking about this, because the 

historical example shows that being involved in politics (involvement in the most common 

form is simply just discussing political matters) can be a general, intensive and positive life 

experience. In Athens it was that, despite the fact that not all men could have participated in 

politics permanently. Yet, the idea of the demos is still relevant, because capacity to create 

alternatives, or new things in their materiality, ability to discuss political matters, and make 

decisions were connected to it. The concept of democracy emphasizes this capacity of the 

demos (and not that of the elite). It reflects to a polity which characteristic feature is that the 

demos has the chance and ability to do things; or, with other words, to make changes in the 

world in which they live in, and which is the realm of their own existence; a home, a political 

community. All these together change politics to an activity which is a value in itself; and 

finally this experience takes its form in Aristotle’s famous statement that human beings are 

political animals by nature.243 

The polis should be treated as a human realm, or rather, as a world of being among men, 

in order to reinterpret it in a rhetorical and discursive style (Chapter IX, “The world of being 

among men”). This Arendtian Zwischenmenschlichkeit means that the world is formed by the 

relationships being among humans, and is created and maintained by permanent talk to each 

other.244 This idea can help to reveal some of those characteristics of ancient democracy 

which are relevant from a rhetorical angle. One characteristic is that politics is a realm, which 

is stood around and protected by humans, and this action also protects free speech in this 

circled space. Second characteristic is that politics is formed by discourses among men, but 

discourses spread in the city through and through, which means that they do not have a strict 

center. Third characteristic is that political actors do not belong to the elite or professionals, 

but they are in fact everyday people who use their quite common capacities and experiences 

in political debates. 

The open, public character of the polis leads to further questions concerning with the 

appearance of the demos and singular human beings. These questions include the meaning of 

presence; can we interpret the political appearance of the demos, and therefore the political 

presence of singular individuals as self expression, could we understand these expressions as 

truth? Or, how can we understand the situation of standing and waiting on the margin, and the 
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appearance of differences deriving from way of lives, and their agon as well? The classical 

polis ensured political presence and expression through political discourse, and not only for 

the few, but for the many. Though, the polis can be interpreted not only a sphere in which one 

could appear and express ideas, ways of life and collective desires, but a frame that gives 

things and ideas shape. In the ancient political imagination the polis was the place that 

enabled any kind of form of creation.  

The polis is therefore a good model when one tries to interpret these together. It was a 

polity in which speech and discourse has the accepted capacity to create reality. On the one 

hand, it was not possible without the conviction that every human being can make a good 

decision in political and ethical issues, and that political wisdom is related to the common 

realm. On the other hand, many believed, especially the sophists, that the truths of this realm 

are rooted in the human beings who inhabited their political world, and who were 

permanently talking about these common issues with each other. This chapter is a 

contribution to the interpretation of the polis, and its partial result lies in the reading of 

Protagoras’ political philosophy, and in the idea that the dynamics inherent in the political can 

be imagined between the boundaries of democracy. 

Politics seems to be a way of life in classical democratic experience, and agon makes 

possible presence and expression (see Chapter X, “Politics and way of life”). Human beings 

not only enter the political sphere, but they appear for the others, and gain rivals too. But this 

poses further questions in relation to the limits of the political, including which are those 

discourses and ideas that the community let become the part of it. On the one hand, closing 

the borders may lead to a static condition of the polis, to the fading of the political, to the 

reduction of its inner movement. On the other hand, this reduces the chance of transmitting 

different way of lives and human experiences for the whole political community. It seems that 

the supporters of Periclean democracy were not interested in closing the doors completely. 

Perhaps politics itself was a way of life for them, and different kind of lives, desires and 

experiences could took their place in that common frame. A Periclean text reveals that the 

main enterprise for the political community was political community itself.245 

 

4. Political community as presence  

Polis is institutionalized around the public sphere, and this makes public speech and rhetorical 

theory extremely relevant in interpreting politics. Following Plato and Aristotle, rhetoric and 
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philosophy are usually understood as different kind of intellectual activities, staying in 

opposition to each other. Rhetoric is accused by that it cannot achieve truth, or is nothing 

more than adornment. But these statements should be put into brackets here: rhetoric is not 

deception or an ornament on speech, but a practice which enable the readers of politics to 

understand socio-political reality. Rhetoric is the theoretical reflection of politics as activity 

(see Chapter XI, “Democracy and rhetoric”). The result of this section is an interpretive frame 

in which (later) politics can be theorized on a rhetorical and sophistic ground.  

One of the main consequences of classical rhetoric is that there is always an other (man) 

in the human realm, and the existence of the other is the general condition of political 

existence. The same things can show their different faces from different angles to the same 

group of people in the open political and discursive sphere (as Arendt also noted). Rhetoric as 

being the practice of talking to an audience, points out the fact that there are always many 

people, and therefore many point of views. The other aspect is contingency; that is, the 

unpredictability and open-endedness which are as permanent conditions in the human world, 

as plurality. Rhetoric deals with per definitionem contingency, and not with sure things, which 

are closed for future actions.246 Rhetoric is the realm of the possible, and people search for 

possibilities in rhetorical situations.  

But the components like the plurality of point of views and contingency, pose further 

questions concerning truth. Although one can say that truths formed in rhetorical situation are 

unstable, or these are not truths at all, but in fact, they reveal the conditions of the common 

human realm. 

Rhetorical situation is above all a situation of action, while rhetoric is a kind of thought 

oriented towards the future. The freedom of political community appears in it (Chapter XII, 

“The freedom of political community”). Although people debate about events, further actions, 

other actors and so on, but they always confront other human beings who see the problems 

from different angles. Contested things are therefore interpreted things, and people show 

different course of actions to the others. It is not persuasion that stays in the center of rhetoric, 

but new possibilities revealed in speech and debate. We can only talk about freedom when at 

least two alternatives are accessible. But in many cases the alternatives (rather life choices 

than policy matters) seem to be equally valid. Rhetoric not only shows these ethical 

dilemmas, but as a theory, makes clear that this contradiction is only valid when the two (or 

more) parts of it are connected. The frame which holds dilemmas together and makes them 

                                                 
246 Cf. Aristotle, Rhetoric 1357a. 



 

17 

visible, is called democracy. 

Personal presence in expression, and collective ideas on alternatives are not only personal 

values, and do not belong only to the realm of individual freedom; they also belong to the 

common freedom. This can be seen in the case of choices, but has a wider meaning as well. 

The main purpose of communities who live in debates can be their own existence; that is, the 

existence and reinforcement of the horizons, values and life choices which shape the 

community. In fact, the polis can only survive in institutionalized debates. 

There are examples for theorizing the connection between politics and possibilities in 

contemporary political theory too, as Kari Palonen’s analyses on Weber and on the history of 

politics as action shows (Chapter XIII, “Existence of possibilities and politics”).247 Politics 

can be understood as action (or mainly as action), but for Palonen the actors are only 

professional politicians in the modern sense. They are in fact extraordinary actors, and this is 

not an unproblematic theoretical choice. Despite that Palonen wishes to analyze contemporary 

non-elitist politics, which focuses on identity issues and thinks in terms of life choices and 

recognition, he still uses the Weberian differentiation between professional and occasional 

politicians, stating that politics in the life choice style requires professional occasional 

politicians. From a classical point of view, it seems to be extremely confused, because in 

ancient direct democracy all men were in some sense a professional politician; of course with 

different intensity of action. Despite the conceptual problems, it is a relevant conclusion that 

politics is the ability to deal with possibilities, and that a political actor not only chooses 

among possibilities, but she should create these possibilities. And this means that a politician 

(or an actor in politics) not only makes decision, or even creates new ones, but should step 

across the borders of the impossible, as Palonen states. 

Politics understood from the politician’s point of view seems to be similar to how 

rhetorical theory depicts politics. Action and speech are closely tied together, and they shape 

each other. Consequently, this makes clear that even a singular actor speaks to the many, 

thinks in the context of the others, and wants to make the others join, and in this course of 

actions she always meets people who have different opinion than she. The actors also have 

different shares of power, they wills cross each other, but these always create open ended 

situations. Politics as an activity and struggle, which seems to be sometimes so superficial, is 

a really open realm of human possibilities. 

 

                                                 
247 For the conceptual history of politics, see Palonen 2009.  
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5. The limits of the possible 

Finally I return to the fact that every political community has members, and this is a world 

which should embrace different ways of lives and ideas about happiness. But one can pose a 

question concerning those people and discourses that do not have the chance to appear in 

politics. What does a political community do with these people, or what can be said about the 

borders of community, and thus, about the limits of the possible? 

First, having accepted the idea of participative democracy, it is hard to criticize the 

intention that different ways of lives and desires to happiness should take place in a political 

community. Second, the answers of the polis to the dilemmas of human lives lead to the 

question of adaptive capacity of democracies. 

This means that contemporary problems of life choices in politics were taken into 

consideration here, and this reveals again that the classical and the modern interpretive 

horizon stay not so far from each other. Finally, the main conclusion of this chapter is that 

every political community needs the chance to redescribe its own political world in order to 

enrich the realm of the possible. Democracy exists in the flow of time, and its possibilities are 

in close connection with the chance of appearance of human differences in the discursive 

political realm. 
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