
Háború és morál
1. Az erőszak metafizikája

Az erőszakos halál mindig igazolásra szorul. Megfordítva: mindig
számonkérésre indít. Az erőszakos halál és az erkölcs ébredése
ugyanaz a pillanat. Ábel megölése előtt ott a kísértés (a bűn az ajtó
előtt), a számonkérés („Őrzője vagyok én testvéremnek?” „Mit tet-
tél?”), a büntetés és a büntetéstől való félelem.

Ahogy Isten számon kéri az emberen a gyilkosságot, az ember is
számon kéri Istenen a halált. Nincs ebben semmi rossz, a számon-
kérés itt egyszerűen annyit jelent, hogy a másikat komolyan vesz-
szük. Tudni akarjuk, miért kell meghalnunk. A válasz pedig ismert:
a halál büntetés. Egészen pontosan a halál a végső erkölcsi büntetés,
amely az embernek mint a földi egyetlen rosszra képes lényének
kijár. Számunkra az elmúlás halál, megszokhatatlan gondolat és ese-
mény. Az ember halála nem az élet természetes része. Különösen,
ha a halál erőszakos, más ember okozza. Ha pedig ez tömeges, mint
a háború, akkor abban már valami különösen természetfölöttit is ér-
zékelünk. Az Ószövetség olykor igen brutálisan szembesít ezzel a
gondolattal („Ezt mondja az Úr: éjfélkor végigvonulok Egyiptomon.
Minden elsőszülött meghal Egyiptom földjén”). S ma is énekeljük:
„Háborútól oltalmazz / híveidnek irgalmazz!” Mert a háború vala-
hogyan Isten büntetése, csapása, akár a betegség vagy az éhínség.

Káinban beteljesedett tehát a bűn, ahogy Ábelben a büntetés. De
ez még nem a végső ítélet, hanem a hosszú-hosszú ítélkezés kezdete,
azé az ítélkezésé, amely egyúttal törvényhozás, lelkiismeret-ébredés,
erkölcsi töprengés, a jó és a rossz megismerése az ember-választotta
keserves úton. Az erkölcs tulajdonképpen még a büntetés része, aho-
gyan Szent Pál olyan jól látta, kezdetben csak egy törvény volt, ami
szabadságunk forrása egyben: „e két fa gyümölcséről ne egyél”. S bár
a keresztény a későbbi, az emberi történelemben kialakult Törvény
alól már föl van szabadítva, tudjuk, hogy fölszaba dí tottságunk még
nem teljes. Sőt, a bűnbe visszaeső igaz nagyobb bűnös, mint az, aki
sosem szabadult föl.

Az erőszak velünk maradt és velünk marad a világ végéig. Ezt jó
világosan látnunk. Nem azért, hogy ne legyünk naivak, hanem azért,
hogy pontosan lássuk: a háború mint az erőszakból kinövő valami az
ember része. Belőlünk fakad. Igazságos büntetés, amely azonban
folyton számonkérésre indít minket. Nem arról van szó, hogy bűnöst
(az erőszakost, az agresszort) és áldozatot (az erőszak elszenvedőjét)
egyetlen masszába olvasszuk, ahogyan az a 20. században egészen
hihetetlen módon szó szerint is valósággá lett (Drezdában, Ham-
burgban, Hirosimában, Nagaszakiban). Hanem arról, hogy ha ez a
valóság, ami belőlünk fakad, akkor mit tudunk vele kezdeni. S erre
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a kérdésre csak egy válaszunk van: az emberölés tilos, de minden-
képpen igazolásra szorul. Nem azért, mert ez így elegáns, így kultu-
rált vagy civilizált, vagy mert reményünk szerint sikerül majd egy-
szer és mindenkorra megtalálni a végső, a szabatos, a megbízható
feltételrendszert, a tökéletes szabályt, amely minden elképzelhető
esetben eligazít, s így az erőszak kezes bárány lesz a kezünkben.
Nem. Egyszerűen azért, mert ahogy az erőszak belőlünk tör föl, úgy
a számonkérés, az igazolás sürgető igénye is, amely nem indulhat ki
másból, mint abból az elementáris kérdésből, amivel Isten fordult
Káinhoz, s amit minden potenciális áldozat, azaz minden ember
ugyanazzal a joggal tehet föl a gyilkosnak: „Mit tettél??”

Nem lehet háborút vívni amorális módon. Nem vagyunk rá ké-
pesek: pontosan azért nem, amiért az erőszakot sem vagyunk képe-
sek megállítani. Amikor pedig el tudjuk fogadni az erőszak valami-
lyen igazolását, akkor beszélhetünk háborúról.1 Ha nem, az erőszak
marad az, ami: gyilkosság, rablás, ölés, gonoszság, definíció szerint
igazolhatatlan, ősi, káini bűn. De hogyan lehet vagy kell morális
módon háborúzni? Több ezer éves probléma ez, egyfajta válaszban
hinni már eleve merész dolog, így én is csak annyit teszek, hogy
három igazolási stratégiát mutatok be, s azt igyekszem bizonyítani,
hogy egyik sem megkérdőjelezhetetlen, de mindegyik használható.

2. Háború és erények

Civilizációnk legősibb háborúját, a trójait meglehetősen frivolnak
látszó módon igazolták. Heléne szépsége, a személyes megcsalatás,
a féltékenység olyan indítékok, amelyeket ma sem tehetünk félre,
ha sok erőszakos cselekmény konkrét okait keressük, de komplett
háborúkat indítani ezekre hivatkozva fölöttébb nehezen lehetne.
Nem kevésbé elfogadhatatlan Akhilleusz magatartása, aki beval-
lottan saját hírnevét és végzetét keresi. Hozzátehetjük, a többi görög
hőst (hérosz) sem föltétlenül Menelaosz motivációi mozgatták,
hanem saját hősi erényeinek ápolási lehetőségei.

Az efféle igazolási módok ebben a nyílt és nyers formában ma
elfogadhatatlanok, mégsem mellékesek. Nem felejtkezhetünk meg
arról, hogy a kereszténység évszázadaiban sem voltak szokatlanok
a személyes, de nemesnek vélt indítékok. A lovagság erényei között
a választott hölgy kedvéért vívott harcokban mutatott bátorság és
önfeláldozás nem voltak egészen illegitimek, még ha ezek inkább a
lovagi tornák keretei közé szorultak is. Természetesen megvoltak
ennek a vallásos szublimációs lehetőségei, gondoljunk Szent Ferencre
(Szegénység Úrnő szolgálatában); meg általában a lovagi hölgykul-
tusz által is formálódó Mária-kultuszra. A barokk kor jezsuita kon-
cepciója aztán ezt a lovagi eszményt transzponálta a spirituális-szel-
lemi síkon értelmezett Krisztus-katonája eszményre (de már Szent
Pál is többször alkalmazza a gladiátor példáját a keresztény esz-
ményre). A kereszténység-ihlette aszkétikus-mortifikációs gondola-
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tok, a személyes üdv hajtóereje nélkül sem a keresztes háborúk len-
dülete, sem a 16–17. század szédületes missziós sikersorozata sem
lenne érthető. Aztán a 19. század morális kihívásaira is születtek
militáris ihletésű válaszok (Üdvhadsereg), az I. világháború utáni
tartós háborús hangulatban pedig a katolikus neobarokk is újra föl-
fedezi ezeket a formákat: ennek hajtásai a Mária Légió, a Krisztus Lé-
giója vagy a Columbus Lovagjai.2 A szent háború által elért üdvözü-
lés gondolatát ma inkább az iszlámhoz társítjuk, de nem tagadható,
hogy a kereszténység története sem nélkülözi a kegyes és vallásos
érzelmek által fűtött háborús elszántságot, még ha ezekben nem is
az erőszak dominál, de a katonai erények nagyon fontosak. S itt hoz-
zátehetjük, hogy mint gyakorlatilag minden erkölcsösnek tartott in-
díték, így e mögé az igazolási mód mögé is fölsorakoztatható evan-
géliumi szöveg: „Emészt a házadért való buzgóság!”

Ha pedig kilépünk a vallásos érzés által kormányzott militáris
étoszból a szekuláris világba, ott is azt tapasztaljuk, hogy a lovagi-ne-
mesi eszmény sokfelé meglepően tartósnak bizonyult, még ha nem
is a bellum, hanem a duellum igazolásaként. Már nem (csak) nemes-
séghez, hanem tiszti ranghoz kötődően a párbaj olyan magánhá-
borúként létezett, amelyet mindazonáltal társadalmi normák vezé-
reltek, éspedig — ha jóindulatúan értelmezzük — azért, hogy az
eltömegesedő társadalomban a hangsúlyozottan személyhez kötött
becsület fogalma mégis megmaradhasson és valamilyen bizarr társa-
dalmi intézmény még védje. A becsület, amely tehát jellegzetesen ma-
gánerény (gondoljunk Don Quijotéra, a valóban magányos hős proto-
típusára, ennek az individualizmusnak a végsőkig vitt példájára), ha
nem is igazol háborút, de a háborúhoz szükséges kitartást már igen.

Persze nem mindig egyértelműen. Éppen saját történelmünk
szolgáltat drámai illusztrációt a személyes és a nemzeti becsület,
valamint a háború legmagasabb szintű, de azért fölöttébb kompli-
kált összekapcsolódására. Teleki Pál búcsúlevelére gondolok, annak
zaklatott, mégis meggyőző, egy egész tragédiát összefoglaló alany-
váltogatásával: „Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet. Nem
tartottalak vissza. Bűnös vagyok.”

A szekularizáció részben visszahozta a kereszténység előtti görög
és római erények általi háború-igazolás egyes formáit is. Az igazságos
háború meglehetősen száraz és kazuisztikus elmélete (mikor, milyen
feltételekkel indítható háború — jus ad bellum —, s milyen viselkedés
tanúsítandó a háborúban — jus in bellum) vajmi kevés eligazítást nyújt
a résztvevőknek, katonáknak és civileknek egyaránt arra nézve, hogy
mit, mikor, hogyan szabad vagy tilos tenni ahhoz, hogy az erőszak
ne vegye át az uralmat a cselekedeteik fölött. Sokkal erőteljesebb, gaz-
dagabb tartalmú erkölcsi támasztékra talál az ember, ha az erények-
hez fordul. Ezek persze nem a háborúhoz való jogot kormányozzák
(de ez amúgy is keveseket érint), hanem a háborúban való viselke-
dést (ami viszont tömegeket). Sajátos és jellemző, hogy a 19. század
első nagy háborúja, a napóleoni korszak, amely a kereszténység után
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következő államok korszakát követően ismét személyes üggyé tette a
háború ügyét, az irodalom segítségével indította el a háborúval szem-
benézést úgy, hogy értékekre és erényekre összpontosított. Tolsztoj
Szevasztopol védői között személyesen dokumentálja az átlagbaka
érzéseit, kitartását; Ambrose Bierce az amerikai polgárháború félel-
metességét vetíti elénk az egyszerű katona élményein keresztül;
Stephen Crane a személyes bátorság félelemben való születését elem -
zi ugyanitt; Maupassant pedig a francia–porosz háborún mutatja be
gyilkosság és hősiesség kibogozhatatlan, ősi, nyers, paraszti szövetét,
amelyből a 19. századi kezdetek után a 20. század népi hadviselői, ha-
talmas partizánmozgalmai és civil hősei kinőttek.

Mert ez még csak előkészítés. A 20. század gigantikus háborúi
aztán a bajtársiasság, a humanitás, az önfeláldozás, a hűség olyan pél-
dáit produkálták, hogy az ember olykor hajlamos a trójai kezdetekre
gondolva úgy látni, hogy a háború olyan morális képességeket hoz
elő az emberből, amelyekre másként egyszerűen nem nyílna esély. Az
erőszakot semmi más, csak a háború képes megfékezni, mondhatjuk
némi paradoxont is vállalva, ha ezen azt értjük, hogy az elemi igazo-
lási vágy az erények világában mindig úgy tud megnyugodni, hogy
az erőszakra irányuló vágyat a visszájára fordítja: bármit teszel, tedd
azt, ami a lehető legtöbbe kerül neked. Így a más ellen elkövetett erőszak
elsősorban az elkövetőt sújtja, az ő jellemét és személyiségét rombolja
le. Ezen csak az önmagán elkövetett erőszakkal tud úrrá lenni. De ez
nem öncélú erőszak — mint sok öngyilkosság —, hanem igazolt és
igazolható erőszak, azaz háború, önmaga ellen, saját gonoszsága
ellen. A háború igazolása így elsősorban a benne rejlő gonosz elleni
erőszak igazolása, s minden olyan tett, amely tudatosan, szándékosan
más személyek ellen irányul, igazolhatatlan, szükségképpen erőszak.

Nem illúzió ez? Lehet úgy ölni, hogy közben erkölcsileg tökélete-
sebb leszek azáltal például, hogy én is kockára teszem az életemet?
Erre a kérdésre ebben a logikában nemigen találunk megnyugtató vá-
laszt. De ha nincs is megnyugtató válasz, a fentieknél sokkal okosab-
bat akkor sem tudunk mondani. Ha egyszer háború van, s itt teljesen
mindegy, hogy katonáról vagy civilről van-e szó — Salkaházi Sára
bátrabb volt, mint akárhány katona —, az embernek akkor is elsősor-
ban embernek kell maradnia, azaz önmagában legyőznie az erősza-
kot erényei (erői!) segítségével, mert csak így képes igazolást találni
arra, hogy mi az értelme a szenvedésnek.

3. Háború és közösség

Civilizációnk másik ősi háborúja a görög-perzsa világ ütközése.
Marathón, Thermopülai, Szalamisz, Plataia megannyi csata, ame-
lyek mélyen beleégtek a nyugati képzeletbe. Leónidász helytállá-
sáról ma is tanulnak a kisiskolások, a marathóni futás pedig ma is
a legemberpróbálóbb, legdicsőségesebb, a nyári olimpiát megko-
ronázó versenyszám.

Az emberben rejlő
gonosz elleni erőszak
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A haza védelme olyan parancs, amely természetes módon látszik
kinőni az önvédelem, a család, a barátok, a kisközösség védelmének
parancsából, s így érzelmileg is igen átélhető, ugyanakkor morális szem-
pontból is megkérdőjelezhetetlen igazolásnak tűnik. Pedig nem az.

A vérségi/rokoni vagy a baráti viszonyból adódó kötelességeket
nem nagyon szoktuk megkérdőjelezni, noha vannak olyan etikai el-
méletek, amelyek szerint ezek legföljebb erősebb érzelmeken, de nem
erősebb autoritáson alapulnak. Azért az alkalmas evangéliumi sza-
kaszokat itt is megtaláljuk, például a legintimebb pillanatokat meg-
örökítő János-evangéliumból. Az utolsó vacsora közben Jézus tanít-
ványait barátainak mondja, hozzátéve, hogy senkinek nincs nagyobb
szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Persze nem háborúról
van itt szó, de erőszakról annál inkább, s az a János által szintén hang-
súlyozott gondolat, hogy „Senkit sem vesztettem el azok közül, aki-
ket nekem adtál,” mégis megadja azt a távlatot is, hogy Jézus önfel-
áldozása nem kizárólag a legmagasabb rendű célok — a megváltás
— érdekében történt, hanem akkor és ott egyúttal barátai megmen-
tését is sikerre vitte. Ennélfogva van némi evangéliumi alapunk arra,
hogy bizonyos nagyon személyes emberi kötelékek védelmét is erős
autoritáson alapuló erkölcsi parancsnak tekintsük. Csakhogy a haza,
a nép, a nemzet triviálisan nem barátok, nem rokonok halmaza, s
még a vallásos értelemben vett testvériség alapját is nélkülözi.

Vannak azonban véletlenszerűen kialakuló, mégis erős erkölcsi kö-
telékeket létrehozni képes helyzetek. A katonai pszichológia ponto-
san tudja, hogy a modern katona egy dologban gyakran bizony
ugyanúgy viselkedik, mint ezer évvel ezelőtt élt őse: elsősorban nem
a lobogó, vagy a magasztos ügy, de nem is saját erényeinek, bátorsá-
gának eszménye hajtja, indítja adott esetben hőstettek véghezvitelére,
hanem a közvetlen bajtárs, a mellette lévő iránt érzett emberi kötelék.
Háborúban — ha már egyszer háború van — az emberek összebúj-
nak, s megpróbálnak túlélni. Ami két katonát összeköt, az nem min-
dig a haza, az ügy, a hovatartozás, hanem éppen a véletlenül vagy
sorsszerűen kialakuló emberi kapocs. Ugyanilyen kialakulhat civilek
között is, nemcsak háborúban (mondjuk a légópincében), hanem min-
den szélsőséges helyzetben, például balesetben. Csakhogy a véletlen,
a végzet akármilyen erős erkölcsi kötelességeket keletkeztet is, meg-
marad a véletlen és a végzet uralma alatt. Szintén régi tapasztalat,
hogy a háborúban, a harcban egymásért súlyos kockázatot vállaló ka-
tonák a békében nem nagyon tudnak egymással mit kezdeni, még
csak nem is keresik egymás társaságát — nagyon gyakran éppen azért
mennek vissza a háborúba, mert az ott talált és csak ott található, de
teljesen véletlenszerűen kialakuló erkölcsi és emberi kötelékek révén
tudnak egyáltalán élni. Mármost a nemzet vagy a haza szintén lehet
véletlenszerű és végzetszerű emberek által alkotott közösség, azok
közössége, akiket valamilyen csapás egybeterelt, de ez az igazolás
éppen ezért igazából csak akkor működik, ha a csapás már bekövet-
kezett. Talán ezért is a leghatásosabb az áldozati érv: a legtöbb támadó
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rendszerint arra hivatkozik, hogy ő csak védekezett vagy védekezik.
S ez még csak nem föltétlenül nagyvonalú csúsztatás vagy éppen kis-
stílű cinizmus, hanem mély erkölcsi igényből táplálkozó képmutatás
vagy önámítás; annak belátása, hogy nem ritkán egymás számára is-
meretlen emberekből akkor lesz ütőképes közösség, ha baj van.

Viszont ha sem barátai, rokonai nem vagyunk egymásnak, sem
csapás nem sújt le ránk, akkor már egyáltalán nem magától érte-
tődő, hogy a „haza,” a „nép,” a „nemzet,” a „munkásosztály” s más
hasonló kollektív alanyok valóban olyan közösséget alkotnak-e,
amelynek érdemi köze van családhoz, barátokhoz, az emberi élet
más természetes vagy véletlenül kialakuló, de elemi alapköteléke-
ihez. A közös nyelvről, a közös történelemről, kultúráról, szoká-
sokról, a közös érdekekről, netán a közös értékekről és érzésekről
azt szoktuk gondolni, hogy azok tartós, megbízható alapjai a kö-
zösségnek. A valóságban azonban a nemzet, a nép, az osztály olyan
közösségek, amelyek lehetnek valóságosak, de amelyek ekkénti el-
fogadása jóval több sulykolást, nevelést, indoktrinációt igényel,
mint a család, a barát vagy a bajtárs, amiről-akiről jóval elemibb,
ezért magyarázatra kevésbé szoruló érzelmi tapasztalataink van-
nak. S éppen ez bennük az erkölcsi kockázat, hiszen sosem lehe-
tünk teljesen bizonyosak abban, hogy ha „hí a haza,” akkor joggal
és okkal teszi-e, vagy valamilyen illúzió, az említett önámítás, eset-
leg politikai, gazdasági haszonszerzés van-e a hívó szó mögött.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy mihelyst áthelyeződik az er-
kölcsi horizont az erényekről a közösségekre, azonnal fölmerülnek
a többes lojalitásból adódó erkölcsi dilemmák lehetőségei is. Trivi-
ális példa, amikor az ember választani kényszerül mondjuk a haza
szolgálata és a család vagy a szülők iránti kötelesség között. Még
bonyolultabbak az olyan helyzetek, amelyekben a haza és az állam
(a rendszer vagy rezsim) fogalmai között kell vagy kellene eliga-
zodni. Elvont fogalmakkal meghatározott közösségek csatáznak az
ember lelkéért, s egy hithű, a munkásosztály közösségét szolgáló
kommunistát nyilván nem lehet meggyőzni a nemzet közösségé-
nek felsőbbrendűségéről — s persze ugyanez a helyzet fordítva is.

A háború mint a közösség védelmének szükséges eszköze nem-
csak akkor működhet jól érvként, amikor a közösség léte van vélt
vagy valós veszélyben, hanem olyankor is, amikor a közösséghez tár-
sított, s itt már az egyetemes erkölcs szemszögéből is jóváhagyott ér-
tékek vagy elvek veszélyeztetettségét vélelmezik. A marxizmus filo-
zófiájában a proletariátus voltaképpen nem a munkásosztályt jelenti
(mint szociológiai kategóriát), hanem az emberiség egyetemes erköl-
csi közösségének legtisztább képviselőjét. A forradalmi francia nem-
zet az emberi nem szabadságáért küzdött (mint ahogy Petőfi is a vi-
lágszabadságért kívánt meghalni, persze magyar nemzeti trikolórral).
A demokrácia mint a népi kormányzat elve nem egyszerűen Ame-
rika ügye, jelenti ki Lincoln a Gettysburgi Beszédben, hanem olyan
egyetemes érték, amely képes lehet egyszerre igazolni az egymást
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lemészárló unionista és konföderációs katonák halálát. Az első világ-
háború nemzeti érzelmeit igazoló elvek között az „égbekiáltó igaz -
ságtalanságok” orvoslása előkelő helyen szerepelt.

Talán mondanom sem kell, hogy az illúziók lehetőségei itt is kor-
látlanok. Ezzel egyáltalán nem azt állítom, hogy minden elvont
elvre, értékre, illetve azok közösségbeli veszélyeztetettségére való
hivatkozás mint igazolási mód illúzió, sem azt, hogy kizárólag mo-
dern jelenséggel állnánk szembe. A közszabadság, a közösség
rendje az ókorban is sűrűn szolgált hivatkozási alapul, s ki tudná el-
dönteni, hogy Caesarnak vagy Brutusnak volt-e igaza abban, hogy
mi szolgálja Róma eszméjét és rendjét jobban? Vagy hogy melyik
az a pillanat, amelyikben jogos háborút indítani a zsarnokság ellen,
a szabadság védelme érdekében?

S végül még nem néztünk szembe azzal a lehetőséggel, hogy a há-
ború mint a közösség elleni külső vagy belső erőszak legyőzése eddig
mindig védekezésként merült föl. De ha az egyén bizonyos erényei há-
borús helyzetben tudnak igazán kibontakozni, akkor — tetszik vagy
nem tetszik — elvileg elképzelhető, hogy vannak olyan nagyszerű ér-
tékek, amelyek közösségekben tudnak igazán fényleni. Szent Ágoston
az Isten városáról írott könyvében eltöpreng azon, hogy honnan volt a
régi rómaiaknak akkora erkölcsi erejük, s azt a választ adja rá, hogy a
jutalom reményéből. A közösség nagysága és dicsősége ugyanis
olyan nagyszerű dolgok, amelyek sok-sok áldozatot megérnek, egyé-
neknek is. Ágoston nem azt állítja, hogy ez a dicsőség és ez a nagyság
illúzió lett volna, hanem azt, hogy a keresztény szemében — ahogy Szent
Pál már előre jelezte — ennek szemétnek kell lennie, ahhoz képest, ami
rá vár. Ha viszont nem vagyunk keresztények vagy másban hiszünk,
akkor ezek az értékek visszanyerhetik varázsukat, s ugyanúgy erköl-
csi értelmet adhatnak a háborúnak, mint a személyes dicsőség, hősi-
esség, áldozatvállalás és hasonlók. A nemzet nagysága, a nép tiszta-
sága, az állam tökéletes rendje — ezek olyan gyönyörűen hangzó,
már-már bibliai hangulatú igék, amelyek képesek rabul ejteni az erkölcsi
fantáziát, s az immorális erőszakot is legitim, erkölcsileg igazolt
harccá, háborúvá változtatni — legalábbis sokak szemében.

4. Az emberiség ítélőszéke

A klasszikus, elsősorban a skolasztika, később a rá épülő nemzetközi
jog által kidolgozott igazságos háború elmélete egyenesen szembe-
néz azzal a kérdéssel, hogy mikor szabad egyáltalán háborút indítani.
(Beszél a háborúban alkalmazandó jogról, illetve normákról is; hogy
a két kérdés valóban elkülöníthető-e egymástól, arról mostanában
élénk vita van a szakirodalomban.3) Bár első gondolatunk az lehet,
hogy a válasz egyszerű, mivel csak a védekező háború fogadható el
erkölcsileg, a helyzet mégsem ez. Az igazolható háborúhoz „igaz
ügy” kell.4 Viszont ahogy az előző részben láttuk, az igazságosan, jo-
gosan képviselhető, tulajdonképpen: „védendő” dolog vagy ügy mi-

Az illúziók veszélyei
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Killing. Problems at the
Margins of Life. Oxford

University Press,
Oxford, 2002.
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benléte nem mindig magától értetődő. Amíg megmaradunk azon a
szinten, hogy védekezni akkor kell és szabad, amikor megtámadnak,
akár személyes, akár közösségi szinten, addig egyszerűen az önfenn-
tartás természetjogának keretei között maradunk. Csak az élet vé-
delme lehet igaz ügy. A természetjog koncepciója azonban lehetőséget
ad a további tágításra. John Locke felfogása szerint a másikat ért tá-
madás miatt is jogos, sőt, kötelesség az agresszor elleni fellépés. Ez az
erkölcsileg különben logikus lépés már megnyitja az utat a természeti
törvény gazdagabb tartalommal való feltöltése előtt, hiszen így vala-
miféle közbéke, közrend fenntartása is egyetemes morális kötelességnek
minősül. Rövidre zárva tehát a legelvontabb erkölcsi érvelés — a ter-
mészetjog — szintjén belül „csak” az igaz ügy tartalmát kell elfogad-
ható módon megállapítani, s attól kezdve könnyű dolgunk van. Az
erőszak jelentése egyértelmű, ellene föllépni mindig jogos, s ha ehhez
erő kell, akkor jogos és erkölcsileg helyes háborút indítani.

Ámde — folytathatjuk a gondolatmenetet — a békére nemcsak
az aktuális, hanem a potenciális erőszaktevők is veszélyt jelente-
nek. Erőszakot, főleg állami, kollektív cselekvők szintjén ritkán szo-
kás hirtelen fölindulásból elkövetni, arra készülni kell. Az erőszak
mögött fölsejlik tehát az erőszakosság mint egyfajta magatartás,
egyéneknél habitus, közösségeknél valamiféle kultúra, tartós étosz,
rezsim. Fegyverek fölhalmozása, háborús készülődés és hasonlók
lehetnek ennek az evidens jelei; de a belső elnyomás (belső erő-
szak), a természetjoggal ellentétes belső rend fennállása sem mel-
lékes tünetek. S nemcsak államok, hanem egyének és más közössé-
gek is leírhatók ezekkel a morális fogalmakkal, amelyeknek tehát
óriási előnyük, hogy közvetlenül kapcsolják a háborút az erőszak-
hoz, anélkül, hogy nehezen kommunikálható, történelmileg esetle-
gesnek látszó erényekhez, emberi kapcsolatokhoz és egyebekhez
kötnék az erkölcsi igazolást.

Mondanom sem kell, hogy ez a gondolatmenet nem mindig ad
kényelmes érvet a háború igazolója kezébe. Az erőszakosság mint
jellem, mint magatartás nem föltétlenül olyan biztos tény, mint a cse-
lekedet. Amennyiben például elhisszük, hogy az USA akkori kor-
mánya azért indított háborút Szaddam Husszein ellen, mert azt hit-
te, hogy rendelkezik vegyi fegyverrel és kész is bevetni, annyiban
azt hisszük el, hogy bizonyos tények bizonyos következtetéseket a
szóban forgó állam erőszakosságára nézve kellően megalapoznak,
s így az igaz ügy megfelelően alá van támasztva. De éppen a vo-
natkozó háborúval kapcsolatos igen heves morális viták mutatják
meg, hogy mennyire bizonytalan talajon mozgunk, mihelyst az erő-
szakot és az erőszakosságot az erkölcsi igazolás során össze kíván-
juk kapcsolni. Nem azt állítom, hogy ez a bizonytalanság mindig föl-
mentés a háborús megoldás vállalásának kötelessége alól. A klasszikus
példa München, és általában a hitleri Németország időbeli megállí-
tásának elmaradása, amelyet sokan fölróható és számon kérhető er-
kölcsi hibának tekintenek. De kétségtelen, hogy az erkölcsi igazolás
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során jóval nehezebb helyzetben vagyunk, ha az erőszakos tett el-
követése híján is bizonyítani kívánjuk, hogy az erkölcsi rend, a béke
ellen mégis és máris támadás indult.

A természetjogi érvelés ma kevésbé divatos, helyette az emberi
jogok, a humanitárius érdekek és értékek védelme nevezhető egyfajta
morális konszenzusnak (amely mögött az ENSZ autoritása is ott áll),
de ez nem változtat azon, hogy továbbra is a legalapvetőbb, az em-
beriség ítélőszéke előtt megállni képes erkölcsi autoritás állítható —
stílszerűen szólva — csatasorba egy háború igazolhatóságának a vi-
tájában. Káin azzal is vétkezett volna, ha Ábelt nem öli meg, csak meg-
csonkítja, megbénítja, vagy egyszerűen rabszolgájává teszi. Ezek is az
erőszak esetei, még ha a halál botránya nem is következik be. Viszont
ha az „igaz ügy” fogalmát kiterjeszthetőnek véljük olyan módon,
hogy további erkölcsi elveket és értékeket vonunk be, akkor ezen a
szinten is jóval bizonytalanabb következtetésekre jutunk. Az egyik
példára már utaltam: az I. világháborúban gyakran elhangzó érv volt
német részről a fennálló nemzetközi rend „méltánytalansága,” „igaz -
ságtalansága.” Az önrendelkezési jog, a nemzeti szuverenitás, a sza-
badság további olyan indokok, amelyek „lábbal tiprása” casus belli
sokak szemében. Az ilyen „igaz ügyek” sérelme mögött az erőszak
érve úgy merül föl, ahogy az előző részben is rámutattam már: az erő-
szak itt, úgymond, már nem az egyéni vagy közösségi életet, létet fe-
nyegeti, hanem a valamiként való életet, az erkölcsileg vállalható és
igazolható közös rendet. De természetesen itt is hosszúra nyúlik a
visszaélés, az illúzió, az öncsalás gonosz árnyéka, ami még nem teszi
lehetetlenné vagy ipso facto vállalhatatlan kockázatokkal járó igazo-
lási móddá az igaz ügy tartalmának kiterjesztését, de azt, hogy az
ilyen igazolások mennyire állják meg helyüket az emberiség ítélő-
széke előtt, aligha lehet tisztán spekulatív úton eldönteni.5 Securus
iudicat orbis terrarum (az egész világ ítélete biztos) — Szent Ágoston
szavai John Henry Newmant az egyetemes egyház igazságáról győz-
ték meg, de ez az elv a morális igazolás során is jól jöhet. 

5. Végső soron…

…annyit tudunk, hogy az erőszak és a háború nem ugyanaz, de
mindkettő az emberi természetben gyökerezik: az egyik mint bűn, a
másik mint büntetés. A büntetés azonban igazolásra szorul, a hábo-
rút számon szabad és kell is kérni. Erények, értékek, elvek — egyé-
nek, közösségek és az emberiség szintjén: nagyjából ez az az erkölcsi
eszköztár, amely rendelkezésünkre áll. Végső elvet, mindent felülíró
értéket, mindennél fontosabb, egyetlen erényt valószínűleg hiába ke-
resünk. Az erkölcsi igazolás fáradságos és távolról sem hibamentes
folyamat, ahogy írtam: maga a büntetés része, az az út, amelyen a
jóért is fizetnünk kell, s amelyet a rosszal való folytonos hadakozás
során érhetünk csak el. Erre azonban sem az ész, sem a filozófia, sem
a teológia nem ad garanciát. Arra csak a kegyelem képes.
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