
tájékozottságát bizonyítja, amikor a
Heideggerhez is közel álló Hölderlin
vagy olyan 19�20. századi szerzõk
gondolatait idézi, kommentálja, mint
Kierkegaard, Unamuno, Ortega, Bor-
ges, Cioran, Ko³akowski, Hamvas és
Határ Gyõzõ, hanem egyúttal jelzi is,
hogy e kérdésekre többféle válasz is
adható, véglegesnek, kizárólagosak
azonban egyik sem fogadható el.

A gond emberei vagyunk, mert
végességünk (tudata) arra ösztönöz
bennünket, hogy hiábavalóan elmél-
kedjünk a létrõl, létezésünkrõl. De
�ha még nem is töprenkedem róla,
sejtéseim se nagyon lehetnek felõle,
pedig legalább ezekrõl nem szívesen
mondanék le; világra jöttünk, nem
tehetünk mást, okát, célját kutatjuk,
Szüsziphosz szikláját görgetjük, köz-
ben a reménytelenség morénáját gya-
rapítjuk, vagy az eget igyekszünk
azúrosabbra mázolni � alkatunk és
szándékaink szerint, hogy beteljesül-
jék az, amirõl nem tudjuk/nem tud-
hatjuk meg soha, hogy micsoda...�

SZALAI ZSOLT

(Vár Ucca Mûhely Könyvek, Veszprém,
2003, 84 oldal, 1000 Ft)

BALÁZS ZOLTÁN:

AA  ppoolliittiikkaaii  kköözzöösssséégg

Balázs Zoltán szándéka egy, a fonto-
sabb problémákra összpontosító,

mégis átfogó politikaelméleti-politi-
kafilozófiai munka összeállítása volt.
A könyv tartalmilag két nagyobb
egységre tagolódik: az elsõ rész a
politikáról való gondolkodáshoz
szükséges alapfogalmakat veszi gór-
csõ alá, a második magát a politikai
közösséget elemzi részletesen. A szer-
zõ által legfontosabbnak ítélt kate-
góriák � egyén, közösség, bizalom,
szabadság, hatalom, illetve tekintély
� mozaikelemekként egymáshoz il-
leszkedve fedik le a politikáról való
filozofálás, gondolkodás bázisterü-
letét. A szerzõ egy-egy fejezetben
részletesen elemzi e fogalmak törté-
neti változásait, kezdve az ókori
klasszikus gondolkodóktól a politi-
kai gondolkodás évezredes történe-
tének jelentékeny tudósain keresztül
egészen a kortárs szerzõkig. Az is-
mertebb elméletek eszmetörténeti
summázását � jelentõsebb nóvum
hozzátétele nélkül � sajátos, komp-
lex rend(szer)ezési utat követve vég-
zi el. Így a fejezetekbõl, amelyek
akár önálló tanulmányokként is ol-
vashatók, végül összeáll egy színes
mozaikkép.

Balázs szerint minden politikafi-
lozófiai munka feladata a politikai
közösség lényegének kutatása. Ma-
gának a közösség létének bizonyítá-
sát annak nélkülözhetetlen elemével,
a bizalommal igyekszik elvégezni.
A viszonzott bizalom mindig bizal-
mi kapcsolatot teremt, ami közös-
ségvállalás is egyben. A szerzõ meta-
forájával élve: �a bizalom olyasmi,
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mint a levegõ, amely nélkül nincs
élet, bár amelyrõl rendszerint nem is
veszünk tudomást�. Az egyén és a
közösség viszonyának legfontosabb
kategóriái a szabadság és a hatalom.
E kettõ látszólag kizárja, mégis felté-
telezi egymást, hiszen a hatalom
�szükséges rossz�: egyrészt korlá-
tozza a szabadságot, másrészt vi-
szont fenntartja a rendet, s ezáltal
magát a szabadságot is. Az elsõ rész
a tekintélyrõl írt fejezettel zárul.
A szerzõ a tekintélyt a hatalomnál
nagyobb �hatalomnak� tartja, amely
a szabadságot szintén korlátozni ké-
pes, de minõségileg másképpen.
A tekintély ugyanis tartósabb, biz-
tosabb, kiszámíthatóbb és talán ered-
ményesebb is lehet.

A szükséges elméleti alapkövek
letétele után az írás második része
már specifikusan a politikai közös-
ség lényegével foglalkozik. Elõször
történeti távlatból szemléli a politi-
kát és a róla való gondolkodást, an-
nak reneszánsz kori megújhodásától
kezdve. Ezt követik az elméleti vizs-
gálódások, különös tekintettel a
rendszer és az ideológia megkülön-
böztetésére.

A könyv utolsó fejezete az
idõ(felfogás) értelmezésével foglal-
kozik, az eddigi gondolatokat meg-
haladva, magasabb szemléleti síkról
kiindulva, a filozófiatörténész Alas-
dair MacIntyre elmélete nyomán.
A szerzõ �Micsoda idõk!� felkiáltás-
sal azt a következtetést vonja le, hogy
mind a hagyományos (�szakrális�,

�keresztény�, �konzervatív�) mind a
felvilágosodás generálta újabb (�pro-
fán�, �liberális�) idõszemléletet fel-
váltotta a 20. századi �apokalipszis
utáni�, �poszttemporális� idõ(?)tu-
dat. Az örök jelen érzése a sportta-
bellák vagy a politikai választások
eredményeinek örökös, monoton
változásával, de mégis egyhelyben já-
rásával szemléltethetõ legjobban. Az
idõn túliság, az örök hontalanság ér-
zete mintha az elhíresült �történelem
vége� gondolat � némi nietzschei at-
moszférával körüllengett � negatív
elõjelû képleteként is felfogható len-
ne. Persze a mai kor emberében fel-
merülhet a kérdés: biztos, hogy helyt-
álló a szerzõ által axiómaként kezelt
�az apokalipszis után vagyunk� hipo-
tézis? Nem lehet, hogy még benne
járunk?

Nyilvánvaló, hogy az idõbe visz-
sza kellene térni, de sajnos a szerzõ
arra nem ad egyértelmû választ,
hogy a már említett múltba, illetve
jövõbe nézõ, esetleg egy másfajta
idõfelfogást kellene-e választani. Ba-
lázs morálfilozófiai magaslatról bú-
csúzik olvasóitól: szerinte a politikát
egyetlen dolog tudná visszavezetni
az idõbe, mégpedig az erkölcs.
A könyv Hamvas Béla szavaival
nyit, hadd zárjam hát én is soraimat
az õ gondolatával: �Az idõk végén,
mondják, a kezdet visszatér.�

IZMINDI RICHÁRD

(Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 
300 oldal, 2580 Ft)
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