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I. Az értekezés témája és célkitűzései 

Az értekezés témáját a kortárs politikai realizmust foglalkoztató cselekvési problémák alkotják, 

azokat kíséreli meg analitikusan, ideáltípusokat alkotva elemezni, illetve felvázolni a hozzájuk 

kapcsolódó legfontosabb témákat, és konstruktívan kritizálni azok kortárs realista 

konceptualizációit. Mindezt a kontingencia fogalmi keretében kíséreli meg elvégezni. 

Témáját tekintve a dolgozat a kortárs realista diskurzus „mellékáramlatához” tartozik. 

Bár néhány kortárs realista szerző sok energiát szentel ezeknek a témáknak,1 a főáramot az 

elmúlt években mindenekelőtt a legitimitás problémája foglalkoztatta. Emögött háttérbe 

szorultak például Bernard Williams felelősségetikára tett utalásai, vagy éppen a politikai 

képzelőerő és politikai ítélőképesség Raymond Geussot foglalkoztató jelenségei. Kiemelendő 

továbbá, hogy a dolgozat mindenekelőtt pozitív realista elméletalkotás, nem moralizmus-kritika 

szeretne lenni. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a kortárs angolszász politikai realizmust 

általában ellenmozgalomként határozzák meg, amelynek célja a John Rawls és Ronald Dworkin 

által jellemzett „politikai moralizmussal” szemben a „valódi politika” szempontjai iránt újra 

érzékennyé tenni a politikaelméletet.2 A realisták moralizmus-kritikájának megalapozottsága 

helyett célom azoknak a sajátos érzékenységeknek az elemzése, amelyek a cselekvéssel 

kapcsolatban a realistákat jellemzik; továbbá a cselekvéssel kapcsolatos realista tematika 

gazdagságának, a realizmus belső sokféleségének bemutatása. Ez a törekvésem találkozik a 

realista diskurzusban a közelmúltban lezajlott fordulattal,3 a moralizmus kritikájától a pozitív 

elméletalkotás felé fordulással.  

A dolgozat első célja, hogy a kontingencia felől írja le a politikai realizmust, abban a 

reményben, hogy a realisták moralizmus elleni polémiája némileg más megvilágításba kerülhet 

egy ilyen leírással. A kontingencia formális jelentése, hogy a dolgok lehetnének másként is. A 

történeti kontingencia („lehetett volna másként is”) arra utal, hogy gyakorlataink esetleges 

történeti folyamatoknak köszönhetően alakultak ki, és nem lehet őket univerzális elvek 

segítségével „megalapozni”. A cselekvés kontingenciája („lehetne másként is”) pedig egyszerre 

utal a cselekvés külső bizonytalanságnak való kiszolgáltatottságára és a másként cselekvés 

lehetőségére, és a cselekvés rendet felforgató, kreatív potenciáljára is. A cselekvés 

kontingenciájának így értett problémája magában foglal olyan, a kortárs és klasszikus realisták 

számára kedves témákat, mint az értékpluralizmus és az abból eredő erkölcsi dilemmák és 

erkölcsi veszteségek; a politikai ítélőképesség (a konkrét helyzet körülményei, a döntési helyzet 

paraméterei iránti figyelem, és céljaink ezeknek megfelelő specifikálása); vagy éppen a 

politikai képzelőerő (új alternatívák létrehozásának képessége a cselekvő által).  

                                                           
1 Lásd mindenekelőtt: Andrew Sabl (2002): Ruling Passions: Political Offices and Democratic Ethics. 

Princeton University Press; Mark Philp (2007): Political Conduct. Harvard University Press; Andrew Sabl (2012): 

Hume’s Politics. Coordination and Crisis in the History of England. Princeton University Press. 
2 Lásd pl. William A. Galston (2010): Realism in Political Theory. European Journal of Political Theory, 

9/4. 385–411.; Enzo Rossi – Matt Sleat (2014): Realism in Normative Political Theory. Philosophy Compass, 

9/10. 689–701. Alison McQueen (2017): Political realism and the realist ‘Tradition’. Critical Review of 

International Social and Political Philosophy, 20/3. 296–313. 
3 Egy ilyen helyzetértékeléshez lásd: Andrew Sabl – Rahul Sagar (2017): Introduction. Critical Review 

of International Social and Political Philosophy, 20/3. 269-277.  

https://www.tandfonline.com/toc/fcri20/current
https://www.tandfonline.com/toc/fcri20/current
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A dolgozat tézisei közül több (1., 2. és 14.) közvetlenül is kötődik ehhez a célhoz, de 

ugyancsak a realisták kontingencia iránti érzékenységéből adódnak a dolgozat etika és politika 

viszonyával, tágabban a politika autonómiájával kapcsolatos megállapításai (4. és 13. tézis). 

A dolgozat második célja, hogy a kontingencia különböző formái alapján tegyen 

különbséget a realistákat érdeklő cselekvési problémák között. Ezt az analitikus célt fogja 

szolgálni egy tipológia kidolgozása, illetve a cselekvési problémákhoz kapcsolódó 

kulcsfogalmak, problémák, elméleti és politikai implikációk kibontása, illetve a cselekvési 

problémák találkozási pontjainak vizsgálata. Egyfajta „rendrakási kísérletről” van szó a kortárs 

realista elméletek között, újszerű szempontok alapján.  

A dolgozatnak a realizmust érdeklő cselekvési problémákkal kapcsolatos tézise (3.), 

illetve a „klausztrofóbiás realizmussal” kapcsolatos kritikai megállapításai (10. és 12. tézis) 

kötődnek elsődlegesen ehhez a célhoz. 

A dolgozat harmadik célja pedig a kortárs realista diskurzus horizontjának tágítása 

azáltal, hogy realista klasszikusok (mindenekelőtt Thuküdidész, Arisztotelész és Max Weber) 

és a kortárs realizmus előfutárának tekinthető Isaiah Berlin gondolataival hozza dialógusba a 

cselekvéssel kapcsolatos mai realista elképzeléseket.  Mindez egyszerre tekinthető kritikai 

távolságot teremtő eszköznek és a realista „kánon” alakítására tett kísérletnek is.  

A dolgozatnak az ítélőképesség mibenlétével és az állhatatossághoz való viszonyával 

kapcsolatos tézisei (7., 8. és 9.), a karizma és a képzelőerő viszonyával kapcsolatos tézise (11.) 

és a berlini „valóságérzékkel” kapcsolatos megállapításai (14.) tartoznak ide. Tágabb 

értelemben ide sorolhatóak azok az eredmények is, amelyek az értékpluralizmus és az erkölcsi 

konfliktusok williamsi leírásának Weberrel, illetve a „piszkos kezek” irodalmaival való 

ütköztetéséből származnak (5. és 6. tézis). 

Bár az értekezés egy politikaelméleti diskurzusra reflektál, és ahhoz kíván 

eredményeivel hozzájárulni, vizsgálódásai tágabb relevanciával is rendelkeznek: a 

demokratikus politikával, mindenekelőtt a politikai vezetők cselekvésével kapcsolatos 

kérdéseket, problémákat tudatosít, és ezek tárgyalásához szolgáltat fogalmi eszközöket. Ilyen 

kérdésekre gondolok: Milyen politikai vezetőket válasszunk? Milyen veszélyek és trade-offok 

rejlenek a választásban? Milyen minimális elvárásaink lehetnek egy politikai vezetővel 

szemben egy válsághelyzetben? Hol húzódik ilyen helyzetekben a bátor kitartás és az önfejű 

kalandorpolitika közötti határvonal? Hogyan zajlik le egy politikai rezsim átalakítása, és mik a 

sikeres átalakítás feltételei? Milyen elvárásaink lehetnek az átalakítást végző politikusokkal 

szemben? Mi lehet az elméletalkotó szerepe ebben a folyamatban?  

Amennyiben elfogadjuk, hogy a fenti kérdések fontosak egy demokrácia számára, úgy 

az értekezés eredményei nem pusztán a kortárs politikai realizmus számára lehetnek relevánsak. 

II. Szemléletmód, módszertani keretek és a dolgozat struktúrája 

A dolgozat írója alapvetően realista szemléletmódúként tekint magára, ebből adódóan az általa 

a realizmussal szemben megfogalmazott kritikák nevezhetőek mérsékeltnek, vagy „belsőnek” 

(azaz nem „kívülről”, a realisták által „moralistának” nevezett nézőpontból fogalmazódnak 

meg). A dolgozat műfaja nevezhető politikaelméleti önreflexiónak, vagy „másodrendű” realista 

vizsgálódásnak. Azaz: elsődlegesen nem a politika empirikus valóságának realista 

szemléletmódú leírása kíván lenni (ez lenne az „elsőrendű” realizmus), hanem a realista 
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elméletekből indul ki, azok finomításához, előfeltevéseinek és problémáinak tudatosításához 

kíván fogalmi eszközökkel hozzájárulni. Nem az empirikus valóságtól tart az elméletalkotás 

felé, hanem az elméletalkotást szeretné segíteni – ott, ahol ez szükséges – empirikus esetek 

realista fogalmi eszközökkel való elemzésével. 

A fentebbiekből egyenesen következően a dolgozat módszere az analitikus fogalmi 

elemzés, amelynek elsődleges tárgyai a kortárs politikai realista szerzők elméleti szövegei. 

Azoknál a részeknél, ahol a dolgozat célja a realista klasszikusok és a kortárs realisták 

„beszélgetésbe” hozása egymással, értelemszerűen fontos szerepet kap a rekonstrukció (a 

klasszikus szerző eredeti fogalmi készletének, művei keletkezési kontextusának felvázolása) és 

integráció (a rekonstruált fogalmi készlet kortárs politikaelméleti problematikába illesztése) 

egymást követő munkája, amelynek remélhető végeredménye a realista klasszikusok és a mai 

realizmus horizontjainak „összeolvasztása” lesz. Érdemes megjegyezni, hogy – hasonlóan 

Gadamerhez, akitől a kifejezéseket kölcsönöztem4 – a hangsúly utóbbi elemen, az integráción 

van. Ebből adódóan, amikor eszme- vagy fogalomtörténeti munkákat5 használok, 

mindenekelőtt azok analitikus erényeit, kortárs politikaelméleti relevanciáját tartom szem előtt. 

Azokon a helyeken, ahol, az elméleti érvelés illusztrálásának és a realista 

fogalomkészlet finomításának céljával empirikus eseteket elemzek, a dolgozat a tágan 

értelmezett analitikus narratíva módszerét használja, azaz előre kijelölt elméleti szempontok 

mentén ír le, elemez, és hasonlít össze történeti eseteket. Bár maga az analitikus narratíva 

elnevezés egy szűkebb kutatási program köré szerveződő vállalkozáshoz köthető,6 eljárásuk (az 

alkalmazott narratív forma, problémaközpontú és aktorcentrikus elemzéseik, az elmélet és az 

elemzett esetek között létrehozni kívánt dialógus az elmélet pontosításának céljával) nagyban 

hasonlít az enyémhez. 

A dolgozat a következőképpen épül fel. Első, bevezető fejezetének célja – a kutatási 

probléma megjelölésén, az alkalmazott szemléletmód, módszer és relevancia tisztázásán túl – 

bevezetni a cselekvés kontingenciájának fogalmát, illetve a kortárs realista diskurzust nem 

ismerők számára érthetővé tenni a kutatási problémát. Konkrétabban: a realizmussal 

kapcsolatban gyakran emlegetett, a kortárs realistáknál is megjelenő toposzokkal („a politika a 

lehetséges művészete”; „a politika az emberi tevékenység autonóm szférája”; „Kezdetben volt 

a tett”), illetve a klasszikus antikvitásból és a kortárs populáris kultúrából vett példákkal kíséreli 

meg bemutatni a realisták önképét, a „moralizmustól” való elhatárolódásukat, és rámutatni a 

realizmus belső változatosságára. 

A második fejezet feladata kettős: egyfelől, szakirodalom-áttekintésként szolgál, képet 

adva a kortárs angolszász realista diskurzusról. Másfelől, a dolgozat elméleti kereteként is 

funkcionál. Ebben a fejezetben tárgyalom részletesebben a kontingencia problémáját, azt 

állítva, hogy az angolszász realista diskurzus, bár érzékeny a cselekvés kontingenciájának 

problémájára, szerzői körében a kontingencia fogalmának leszűkítő, azt pusztán történeti 

                                                           
4 Hans-Georg Gadamer (1984): Igazság és módszer. Ford. Bonyhai Gábor. Budapest: Gondolat.  
5 A legfontosabbak, amelyeket a dolgozat használ: J. G. A. Pocok (1975): The Machiavellian Moment. 

Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press; Kari 

Palonen (1998): Das „Webersche Moment”. Zur Kontingenz des Politischen. Opladen: Westdeutscher Verlag; 

Peter Vogt (2011): Kontingenz und Zufall. Eine Ideen- und Begriffsgeschichte. Akademie Verlag.  
6 Robert H. Bates – Avner Greif – Margaret Levi – Jean-Laurent Rosenthal – Barry R. Weingast  (1998): 

Analytic Narratives. Princeton, Princeton University Press.; Robert H. Bates – Avner Greif – Margaret Levi – 

Jean-Laurent Rosenthal – Barry R. Weingast (2000): The Analytic Narrative Project. American Political Science 

Review, 94/3. 696–702. 
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esetlegességként értelmező használata vált dominánssá, háttérbe szorítva a fogalom eredeti, 

arisztotelészi értelmét, amely sokkal közvetlenebb módon kapcsolódott a cselekvéshez. Bár a 

kontingencia realista diskurzusban meghonosodott fogalma alkalmas lehet a fennálló politikai 

gyakorlatok (a politikai rend) és az elméletalkotás viszonyának tisztázására, rend és cselekvés, 

illetve cselekvés és elméletalkotás kapcsolatát nem képes megfelelő módon megragadni. Ennek 

a problémának az orvoslására Kari Palonen kontingencia-fogalmához fordulok, akinél a 

történeti esetlegesség mellett a fogalom részét képezik a politikai lehetőségek is. A 

kontingencia paloneni fogalmára építve megalkotom a realistákat érdeklő cselekvési problémák 

tipológiáját, a fenntartás, a védelmezés és a felforgatás cselekvési problémáit különítve el 

egymástól. Az elsőben mind a háttérkontingencia (a cselekvést kihívás elé állító külső 

bizonytalanság) mind az operatív kontingencia (a cselekvésben rejlő kreatív, felforgató 

mozzanat) szintje mérsékelt, a másodikban a háttérkontingencia, a harmadikban az operatív 

kontingencia van jelen rendkívüli mértékben. 

A harmadik fejezet a fenntartás cselekvési problémájával foglalkozik, megkísérelve 

Bernard Williams írásaiból rekonstruálni annak egy változatát. A fenntartó cselekvéskép a 

politika normál működésmódjára fókuszál, azt vizsgálva, hogy milyen szerepe van a politikai 

cselekvésnek egy politikai közösség hétköznapi működtetésében. Williams koncepciójának 

alapja, hogy döntő fontosságú, politikai vezetőink milyen karakterrel rendelkeznek. A 

politikusok ebben a felfogásban cselekvésük kontingenciáját mérséklő, viselkedésüket 

bizonyos mértékig kiszámíthatóvá tevő karakterrel, integritással és vállalkozásokkal rendelkező 

ágensek, a megfelelő politikuskarakter kiválasztása pedig kulcsfontosságú egy fennálló rend 

stabilitásának megőrzéséhez. 

A fejezet három lépésben tárgyalja ezt a williamsi felfogást. Első lépésben azt vizsgálja, 

hogyan jelenik meg a cselekvés kontingenciájának problémája Williams etikai munkáiban, és 

milyen politikaelméleti vonatkozásai vannak ezeknek a munkáknak. Második lépésben azt 

veszi górcső alá, mennyit köszönhet Williams felfogása az általa több helyütt hivatkozott 

weberi felelősségetikának, és mennyiben tekinthető a weberi nézetek továbbgondolásának. 

Végül, a fejezet harmadik része a politika erkölcsi dilemmáinak gyakori modelljeként használt 

piszkos kezek dilemmájában kíséreli meg elhelyezni Williamset, szembeállítva egy Williams 

és Weber írásaiból általam konstruált neoweberiánus-williamsiánus modellt Michael Walzer 

„katolikus” felfogásával és Demetris Tillyris elmúlt években megfogalmazott 

neomachiavelliánus alternatívájával. Míg a fejezet első része azt kíséreli meg bemutatni, hogy 

Williams etikai munkásságának egyik fókusza a cselekvés kontingenciáját korlátozó tényezők 

vizsgálata, a második és a harmadik részekből kiderül, hogy nem tartja a cselekvés 

kontingenciáját kiiktathatónak sem erkölcsi életünkből, sem a politikából. 

A negyedik fejezet témája a védelmezés cselekvési problémája, azonban nem magában 

tárgyalja ezt, hanem olyan helyzeteket állít középpontba, amelyek fenntartás és védelmezés 

határán állnak. Olyan helyzeteket, amelyekben liberális demokráciák politikusai, akik a 

választók számára is ismert, nem egy esetben választásokon jóváhagyott hosszú távú politikai 

vállalkozásokkal rendelkeznek, szélsőséges külső bizonytalansággal, válsághelyzetekkel 

kerülnek szembe, és komoly nyomás nehezedik rájuk, hogy feladják vállalkozásaikat. A 

fejezetet érdeklő kérdés tehát: hol ér véget az elkötelezettségekhez való dicséretes ragaszkodás, 

és hol kezdődik a politikai közösség számára káros önfejűség? A fejezet egy meglehetősen tágra 

szabott általános értékelési keretet kísérel meg felállítani, három részben. A fejezet első része 

egy realista klasszikusnál, Thuküdidésznél vizsgálja a probléma megjelenését, abból a 

feltételezésből indulva ki, hogy A peloponnészoszi háború egyes epizódjai egymással 
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kontrasztba állítva kiválóan exponálják az állhatatosság demokráciákban betöltött szerepét, 

illetve az ítélőképesség szélsőségesen kontingens helyzetben való működését. A fejezet 

második részében amellett érvelek, hogy az engem érdeklő probléma elemzéséhez egyetlen, 

kortárs realista által szolgáltatott elméleti keret sem megfelelő, ám a praktikus mérlegelés 

működésének arisztotelészi leírása alkalmas lehet ennek a feladatnak az elvégzésére. A fejezet 

harmadik része ezt az elméleti keretet kíséreli meg történeti példákra alkalmazni, analitikus 

narratívák keretében vizsgálva Winston Churchill, Tony Blair és François Mitterrand 

válsághelyzetekben való cselekvését. 

Az ötödik fejezet a realizmus felforgató cselekvésképét tárgyalja, azt vizsgálva, milyen 

fogalmi eszközei vannak a politikai realizmusnak a fennálló rendet megkérdőjelező, felforgató 

cselekvés leírására; milyen szerepet játszik az elméletalkotás formája és az elmélet 

megfogalmazódásának politikai kontextusa az elméletekben; illetve, hogy milyen haszonnal 

járhat a realizmus klasszikusaihoz való fordulás a problémáról való gondolkodásunk számára. 

A fejezet a fenti kérdéseket három részben tárgyalja. Az első kettő egy kortárs szerző és 

egy realista klasszikus, Raymond Geuss és Max Weber felfogását veti össze párhuzamos 

olvasat keretében. Az elemzés sorban tárgyalja felfogásuk közös alapját (az attól való félelmet, 

hogy a megszilárduló és az emberek életét megszervező struktúrák uralma a nietzschei „utolsó 

ember” eljöveteléhez fog vezetni), a felforgatás azon mozzanatait, amelyek konceptualizálására 

elsődleges figyelmet fordítanak (Geuss esetében ez a képzelőerő, Webernél a karizma), és a 

felforgató cselekvésnek határt szabó mozzanatokat (Webernél ez a következmények előzetes 

mérlegeléseként értett felelősség; Geussnál ilyen mozzanattal nem találkozunk). Ezután a 

párhuzamos olvasat után, a fejezet harmadik részében Geuss és Weber felfogásainak közös 

problémájára, rend és felforgató cselekvés viszonyának nem kielégítően konceptualizált voltára 

mutatok rá. Ennek a problémának az orvoslása a célja a fejezetet záró empirikus elemzésnek, 

amely azt kíséreli meg bemutatni, hogyan adható a karizma és a képzelőerő működéséről olyan 

elemzés, amely felforgatás és rend bensőségesebb kapcsolatát feltételezi. Mindezt Charles de 

Gaulle 1962-es tevékenységének elemzésén keresztül kísérelem meg bemutatni. 

A dolgozat hatodik fejezete a konklúzió, ahol megkísérelem összefoglalni, milyen 

eredményeket ért el a dolgozat. Kitérek rá, hogyan járultak hozzá a fejezetek a realista 

cselekvésképeket érdeklő jelenségek jobb fogalmi megragadásához, és mennyiben segítik az 

elvégzett vizsgálatok a realizmusról alkotott képünk finomítását, a realizmus sokféleségének 

tudatosítását. Ezt az összefoglalást hivatott elmélyíteni annak elemzése, hogyan értelmezhetőek 

a dolgozat bevezetőjében érintett realista toposzok. Végezetül, megkísérelem egy „hibrid”, a 

fenntartás és a felforgatás egyes elemeit ötvöző realizmus tág körvonalainak felrajzolását, 

Isaiah Berlin módosított valóságérzék-fogalmának segítségével. 

III. Az értekezés tézisei és eredményei  

1.) Realizmus és a cselekvés kontingenciája. A dolgozatot szervező központi tézis szerint a 

politikai realizmus szerzőit különleges érzékenység jellemzi a kontingencia, és szűkebben a 

cselekvés kontingenciája iránt. A kontingencia iránti érzékenység a realista szerzőket összekötő 

egyik „családi hasonlóság”.  

2.) A kontingencia fogalmának korlátozott alkalmazása a kortárs realizmusban. A dolgozat 

tézise, hogy bár a kortárs realista diskurzusban és az azt inspiráló szövegekben gyakran 
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találkozunk a kontingencia fogalmával, az többnyire nem a cselekvés kontingenciájának eredeti 

arisztotelészi értelmében („lehetne másként is”), sokkal inkább történeti esetlegességként 

(„lehetett volna másként is”) jelenik meg. Bár utóbbi aspektus kétségkívül fontos, amennyiben 

az elméletalkotás kontextuális (társadalmi gyakorlatok és a fennálló rend általi) 

meghatározottságára akarunk reflektálni, azonban ez a leszűkítő fogalomhasználat elzárja az 

utat a cselekvés problémáinak a kontingencia fogalmával való leírása elől. Éppen ezért 

kölcsönöz a dolgozat a német nyelvű, „kontinentális realista” irodalmakból (mindenekelőtt Kari 

Palonen munkásságából). 

3.) Három realista cselekvési probléma. A dolgozat tézise, hogy a politikai rend és a cselekvés 

vonatkozásában három különböző cselekvési probléma foglalkoztatja a kortárs realistákat: a 

fenntartás, a védelmezés és a felforgatás problémája. Míg a fenntartás problémájának tartalma, 

hogy miként őrizhető meg a politikai stabilitás, hogyan tartható a cselekvés kontingenciája 

alacsony szinten, addig a védelmezés problémája a megnövekedett külső bizonytalanság 

leküzdésének feltételeit állítja középpontba, a felforgatás problémája pedig új politikai 

alternatívák létrehozásának módozatait. A védelmező és a felforgató cselekvéskép 

azonosításában a dolgozat nagyban támaszkodik Kari Palonen munkáira, Machiavellit és Max 

Webert azonosítva a két cselekvési problémát legélesebben exponáló realista klasszikusként, a 

fenntartó cselekvésképet pedig – Andrew Sabl munkássága nyomán – David Hume egyes 

nézeteivel illusztrálja, egyúttal hangsúlyozva, hogy mindegyik cselekvésképnek több variánsa 

is lehetséges. 

4.) Bernard Williams etikai és politikaelméleti munkásságának elválaszthatatlansága. A 

dolgozat tézise, hogy a kortárs realizmus egyik „alapító atyjának”, Bernard Williamsnek 

politikai realizmusa nem érthető meg etikai munkássága nélkül, ez pedig döntő fontosságú, 

amennyiben etika és politika viszonyának realista felfogásáról megfelelő képet akarunk alkotni. 

A dolgozat a kortárs realista irodalmakhoz annyiban tesz hozzá, hogy a Williams 

politikaelméleti szövegeiben előkerülő felelősségetikát nem a politikai szféra sajátos 

etikájaként, hanem egy, Williams általános etikai programjának megfelelő felfogásként írja le, 

amely nem téveszti szem elől a választásainkban rejlő erkölcsi veszteséget, egyaránt 

méltányolja az erkölcsi és más értékszempontokat (például: politikai túlélés, nemzeti nagyság, 

stb.), illetve érzékeny a konkrét döntési szituáció paramétereire. Másfelől, azt kíséreli meg 

bemutatni, hogy a karakter mint a cselekvés kontingenciáját korlátozó tényező nem csak a 

williamsi etika, hanem a williamsi politikaelmélet számára is fontos: mivel karakterünk 

bizonyos mértékig kiszámíthatóvá teszi cselekvésünket, a demokráciák központi problémája, 

hogy milyen karakterű politikai vezetőket választanak maguknak. Ez az 1981-es Moral Luck 

kötetben előkerülő kérdéskör egy további, a kortárs realista irodalmak által alaposabban nem 

elemzett kapocs Williams etikája és politikaelmélete között. 

5.) Williams mint a weberi felelősségetika továbbgondolója. A dolgozat tézise, hogy bár 

Williams írásaiban nem találkozhatunk egy kidolgozott felelősségetikai koncepcióval, etikai 

programjának számtalan eleme érdemben módosítja, át- vagy továbbgondolja a weberi 

felelősségetikát. Egyfelől, Williams karakterről és a társadalmi normák internalizációjáról leírt 

gondolatai segíthetnek bizonyos mértékig tompítani a weberi decizionizmust, rávilágítva, hogy 
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értékkonfliktusaink során hozott döntéseink kevesebb esetben radikálisak, azaz teljességgel 

megalapozhatatlanok, mint azt Weber sugallni látszik; az, hogy már vagyunk valakik a döntés 

pillanatában, ha nem is iktatja ki a cselekvés kontingenciáját, valamennyire mérsékli azt. 

Másfelől, mivel Williams – szemben Weberrel – határozottan elkülöníti a személytelen erkölcsi 

követelményeket a személyes, karaktert konstituáló vállalkozásoktól, williamsi nézőpontból 

Weber egyes példái (például híres Luther-hivatkozása) sajátos jelentésárnyalatokkal 

gazdagodik. Harmadrészt, míg Weber Politika mint hivatása elsődlegesen a (leendő) 

politikusokhoz szól, addig Williams vizsgálódásaiban, az általa használt etikai szótárban 

erőteljesebben jelenik meg az egyes szám harmadik személyű perspektíva, a politikusi 

cselekvés állampolgárok általi értékelésének nézőpontja, ezáltal vizsgálódásai „kinyitják” a 

felelősségetikát a demokráciaelméletek felé. 

6.) A piszkos kezek problémájának neoweberiánus-williamsiánus konceptualizálása. A 

dolgozat tézise, hogy egyes williamsi szöveghelyek alapján megalkotható a piszkos kezek 

problémájának neoweberiánus-williamsiánus variánsa, amely alternatívája lehet a dilemma 

Michael Walzer általi konceptualizációjának és Demetris Tillyris elmúlt években 

megfogalmazott neomachiavelliánus verziójának. A williamsiánus variáns egyszerre képes 

elkerülni Tillyris Walzerrel kapcsolatos jogos kritikáit (Walzer koncepciója nem 

következetesen értékpluralista; a problémát leszűkítő módon, a cselekvés és nem a karakter 

paradoxonaként értelmezi; a gyónás általa javasolt formája irreális, és a politikus 

vállalkozásainak elárulásával járhat), és Tillyris verziójának aggasztó elemeit (az 

állampolgároknak okozott potenciális károk zárójelbe tétele a politikai eredményesség 

érdekében; a politikus személyiségének egydimenziósra redukálása; az erkölcsi érzelmek 

szerepének kiiktatása). A piszkos kezek williamsi konceptualizációja a liberális demokráciák 

ideális politikuskarakterét Weber önmarcangoló „tragikus hősében” látja, kiegészítve a weberi 

perspektívát a „félelem liberalizmusának” politikai filozófiai hátterével, amelynek elsődleges 

aggodalma az, hogy a hatalommal rendelkezők károkat okoznak a hatalommal nem 

rendelkezőknek. 

7.) Állhatatosság és ítélőképesség mint a demokratikus vezetők válsághelyzetben való 

cselekvésének megítélési szempontjai. A dolgozat tézise, hogy realista nézőpontból kettős 

elvárást fogalmazhatunk meg a liberális demokráciák választott politikusaival szemben 

válsághelyzetekben, a kortárs realista irodalmakban pedig nem található megfelelő elméleti 

keret az ilyen helyzetek elemzésére. Az egyik elvárás a választók számára ismert (akár 

pártprogramban rögzített) vállalkozásokhoz való ragaszkodásként értett (demokratikus) 

állhatatosság, amely magában foglalja a más cselekvők felől jövő ellenállás leküzdését, a 

kedvezőtlen körülményekkel való dacolást is. A másik a körülményekre és más szereplők 

(például politikai tanácsadók, szakértők) véleményére való odafigyelésként értett 

ítélőképesség. Amellett érvelek, hogy bár potenciális feszültségről beszélhetünk velük 

kapcsolatban, mégis jogosan várunk a demokratikus vezetőktől ilyen helyzetekben 

állhatatosságot és ítélőképességet egyszerre: a vállalkozásokhoz való ragaszkodás csak akkor 

tekinthető politikai erénynek, állhatatosságnak, ha megfelelő ítélőképességgel párosul, ha a 

vállalkozásokhoz való ragaszkodáshoz a körülmények és más vélemények figyelembevétele 

társul. Ellenben egy vállalkozás feladása nem jelenti szükségképpen az állhatatosság hiányát, 

amennyiben a cselekvő előzetesen megkísérelte a vállalkozása melletti kitartást, vállalva az 

ezzel járó konfliktusokat. 
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8.) Az arisztotelészi praktikus mérlegelés mint az ítélőképesség kortárs realista fogalmának 

korrekciója. A dolgozat tézise, hogy az ítélőképességgel legtöbbet foglalkozó kortárs realista 

szerző, Raymond Geuss ítélőképesség-fogalma több szempontból is problémás, és az 

arisztotelészi praktikus mérlegelés partikularista olvasata alkalmas lehet felfogása 

korrekciójára. Egyfelől, az említett koncepció képes elkerülni Geussnak a moralista felfogással 

szemben megfogalmazott kritikáját, amely szerint az erkölcsi szabályok konkrét esetekre való 

mechanikus alkalmazásaként képzeli el az ítélőképességet, puszta szabályalkalmazássá 

degradálva azt. Másfelől, a praktikus mérlegelés ilyen felfogása a Geuss-féle pozíció több 

gyengeségét is képes orvosolni. Először, míg Geuss a mediációs tevékenységek mintájára 

rögzített céllal rendelkező, korlátozott tevékenységformaként látszik elképzelni a politikai 

cselekvést, ezáltal puszta instrumentális mérlegeléssé degradálva a politikai ítélőképességet, 

addig az arisztotelészi praktikus mérlegelés sémájában helyet kaphatnak a politikai cselekvők 

változatos személyes céljai is. Másodszor, az arisztotelészi séma képes számot adni arról, hogy 

a körülmények figyelembevétele hogyan hat vissza a cselekvés előzetes céljára, hogyan 

kerülnek interakcióba a cselekvés céljai és a konkrét helyzet felmérése. Ezáltal komplexebb 

problémák elemzésére (például olyan szituációk vizsgálatára, amikor egy politikus korábbi 

céljait feladva fordulatot hajt végre) válik alkalmassá, mint Geuss ítélőképesség-koncepciója. 

9.) Politikai ítélőképesség mint tapogatózás. A dolgozat tézise, hogy a válsághelyzetekben 

érvényesülő ítélőképesség leírására találóbb metafora a tapogatózásé, semmint az angolszász 

politikaelméleti irodalmakban domináns látásé. Egyfelől, az ítélőképesség tapogatózás-

metaforája képes számot adni a helyzetben rejlő szélsőséges bizonytalanságról, a „háború 

ködéről” (szemben az ítélőképességet előrelátásként elképzelő koncepciókkal), egyszerű 

megoldást nyújtva arra a már Thuküdidészt is foglalkoztató problémára, hogy miként lehet 

olyan, a racionálisan tervező, előrelátó gnóménál szerényebb sztenderdet felállítani az 

ítélőképességnek, amely nem értékeli alul a bizonytalanság (tükhé) szerepét 

válsághelyzetekben. Másfelől, a metafora jobban képes megfelelni a konkrét körülmények 

iránti figyelem realista igényének, mint a látásé, a tapogatózás ugyanis – ahogy arra Frank 

Ankersmit rámutat – a valósággal való közvetlenebb interakciót feltételez, mint a látás. 

10.) A „klausztrofóbiás realizmus” disztópikus vonásai és leszűkített látóköre. A dolgozat 

tézise, hogy Weber és Geuss realizmusának közös alapja egy disztópikus vízió egy totálissá 

váló, és az emberi gondolkodást beszűkítő rendről, ez vonás pedig – bár polemikus potenciált 

kölcsönöz pozícióiknak – azzal a veszéllyel fenyeget, hogy leszűkíti az elméletalkotó látókörét 

rend és cselekvés viszonyának elemzésében. Azáltal, hogy a rendet zártként és a totalitás felé 

haladóként ábrázolják, a rendet felforgató cselekvőket pedig a külső viszonyok által nem 

korlátozott prófétához (Weber), illetve zsenihez (Geuss) hasonlítják, manicheus dualizmusként 

ábrázolják rend és cselekvés viszonyát, elterelve a figyelmet arról, hogy a felforgató újítások 

sok esetben a fennálló rend erőforrásaira támaszkodnak, azok elemeit kombinálják újra. Ebből 

következően felforgató cselekvés realista vizsgálata egy másféle elméleti agendával is 

összekapcsolódhat, mint Webernél és Geussnál. Ennek a célja annak megmutatása lenne, hogy 

milyen kontextuális előfeltételek, a fennálló rend milyen sajátosságai teszik lehetővé a 

felforgatást, és hogyan használja fel a karizma és a képzelőerő a fennálló rend elemeit a 

felforgatásban. 

Továbbá, mivel mindkettejük disztópikus víziójában szerepet kap az „utolsó ember” 

eljövetelétől való félelem, a dolgozat további adalékokat szolgáltat arra nézve, hogyan 

inspirálják Nietzsche gondolatai a politikai realizmust, túl a valósággal való elszánt 
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szembenézésként értett őszinteség (truthfulness) Edward Hall és Matt Sleat által azonosított 

szempontján. 

11.)  Karizma és képzelőerő mint a felforgató cselekvés egymást kiegészítő elemei. A dolgozat 

tézise, hogy a karizma Weber által hangsúlyozott és a praktikus képzelőerő Geuss elméletében 

felvetett, ám margóra szoruló fogalma kiegészítheti egymást a felforgató cselekvés leírásában. 

Egy ilyen „munkamegosztásban” a képzelőerő elsődlegesen a felforgatás intellektuális 

feltételeire vonatkozik (hogyan tud a cselekvő túltekinteni az alternatívák konvenciók és a 

csoportnyomás által leszűkített körén), a karizma pedig a megfelelő támogatás megszerzésére 

(hogyan tud a cselekvő meggyőzni másokat arról, hogy higgyenek az általa kidolgozott 

alternatívában). A dolgozatban Charles de Gaulle 1962-es tevékenységének elemzésében 

kísérelem meg bemutatni a két fogalom analitikus hasznosságát, kitérve arra a Weber és Geuss 

munkáiból hiányzó elemre, hogy miképpen támaszkodik karizma és a képzelőerő a fennálló 

rend kulturális és gondolati erőforrásaira. 

12.) Status quo őrzés és radikális társadalomkritika hamis alternatívái. A dolgozat tézise, hogy 

a kortárs realizmus azért is profitálhat a Max Weberrel való alaposabb foglalkozásból, mert az 

megmutathatja, hogy a cselekvéssel kapcsolatos realista gondolkodás jóval gazdagabb annál, 

amit a politika liberális status quo-ja mellett elkötelezett liberális realisták (Williams, Sleat, 

Galston) és a status quot elutasító radikális baloldali realisták (Geuss és követői) szembeállítása 

sejtet. Max Weber realizmusa éppen azért lehet izgalmas a realista diskurzus számára, mert bár 

Geusshoz hasonlóan kiemelt szerepet tulajdonít a fennálló kereteket felforgató cselekvésnek, 

nem jelenik meg nála Geuss radikális társadalmi reformmal kapcsolatos baloldali víziója, a 

felforgatás kívánatossága mellett pedig hangsúlyt fektet az azt korlátozó tényezőkre is. 

13.) A politika korlátozott autonómiája. A dolgozat tézise, hogy a cselekvés kontingenciájának 

vizsgált formái felől nézve nem alapozható meg a politika radikális autonómiája, ugyanis a 

politikai cselekvés és más cselekvésformák között nagymértékű „iszonomiával” (hasonló 

„törvényekkel”) találkozunk. A cselekvés kontingenciája felől nézve a politika autonómiája 

sokkal inkább úgy írható le, mind más szférákhoz hasonló problémák felmerülése, illetve 

hasonló képességek érvényesülése speciális körülmények között. Mindez természetesen nem 

zárja ki azt, hogy egy, a dolgozatétól eltérő perspektívából más következtetésre juthatunk a 

politika autonómiájával kapcsolatban. 

14.) A berlini valóságérzék módosított fogalma és egy „hibrid” realizmus. A dolgozat tézise, 

hogy Isaiah Berlin valóságérzék-fogalma alkalmas a politikai realizmus több ambíciójának 

leírására is; módosítva pedig egy, a fenntartás és a felforgatás problémájának egyes 

szempontjait integráló, „hibrid” realizmus kiindulópontja lehet. Utóbbihoz a fogalmat olyan 

irányban kell módosítani, hogy a politikai cselekvés kreatív mozzanata, alternatívaalkotó 

képessége erőteljesebben megjelenjen benne. A dolgozat állítása szerint ez a képesség a látás 

egy kreatív formájának, az aspektuslátásnak a metaforájával jól megragadható.     
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