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BEVEZETÉS
„A társadalomfilozófia területének meghatározása nem olyan szabatos, mint a filozófia
legtöbb szokványos »ágáé«”-írja Joel Feinberg. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a
társadalom egy olyan totalitás, amelyet a különböző korszakok eltérő szerzői különböző
nézőpontból vizsgáltak. Ebből következően nemcsak másképp látták ugyanazokat a témákat
(ember, hatalom tulajdon), hanem más témákat ítéltek fontosnak és meghatározónak. Mindez
pedig nemcsak a társadalomfilozófia témák „folyékonyságát” eredményezi, hanem a szerzői
nézőpont fontosságát is mutatja.
Egy tudományágat be lehet mutatni tematikusan vagy történetileg. Míg a
természettudományok esetében a bevezető kurzusok általában tematikusan épülnek fel, addig
a filozófia esetében történetileg. Ennek a különbségnek döntően módszertani okai vannak. A
tudományos módszertan bázisán a tudósok eredményei egyesíthetők, ezzel szemben a
filozófusok nézetei – éppen az eltérő nézőpontjuk miatt – nem egyesíthetők. Minden jelentős
filozófia egy önálló paradigma, amit legkönnyebben egy történeti áttekintésben lehet
bemutatni. A filozófusok közötti válogatás jelenti az elsődleges kihívást a jegyzetíró számára.
Ebből következik, hogy viszonylag sok filozófiatörténeti, sőt kimondottan a politika- és a
társadalomfilozófia történetére koncentráló könyv van forgalomba. A történeti jellegű
tankönyvek bőségén túl ennek a megközelítésnek természetes fogyatékossága, hogy ezek
szükségképpen a múlt filozófusaira és problémáira koncentrálnak. Korunk problémái egy
tematikus megközelítésben sokkal könnyebben érinthetők.
A fenti okok miatt ez a digitális tananyag a társadalomfilozófiát tematikus módon mutatja be.
Ekkor a kanonizált témák közötti válogatás, illetve azoknak egy meghatározott koncepció
szerinti elrendezése jeleni a szerző számára a kihívást. Ez a jegyzet a hangsúlyt a társadalom
és az ember természeti sajátosságaira helyezeti és ebben a szellemben vizsgálja a környezeti
válságot, az evolúció és az ész viszonyát, illetve a többi klasszikus társadalomfilozófiai
témát. Mindezeket a kérdéseket a fizikalizmus és az evolucionizmus keretében vizsgálom.
Terjedelmi korlátok miatt más nézőpontokat egyáltalán nem érintek.
Módszertani szempontból az elsődleges
társadalomtudományok eredményeinek és
paradigmáinak a felhasználása. Úgy
gondolom – Newton parafrazálva –, hogy
a társadalomfilozófia a tudományok
vállára állva messzebbre láthat. Ennek a
lépésnek azonban súlyos ára van, mivel a
felhasznált tudományos (rendszerelméleti,
termodinamikai
evolucionista)
paradigmák elavulása az itt bemutatott
társadalomfilozófiát is romba dönti.
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A jegyzetben píros betűvel jelöltem a témák és leckék címét. A hypertext módon írt
szakszavak és kifejezések szinte mindig a Wikipédára utalnak; ezek egyszerre jelentenek
hivatkozásokat és további olvasnivalókat. A jegyzetben található képek – egy kivételével – a
wikipédiából származnak.
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1. TÉMA BEVEZETÉS A TÁRSADALOMFILOZÓFIÁBA

1.1 LECKE A FILOZÓFIAI GONDOLKODÁS (20 PERC)
A filozófusokat gyakran nevezik gondolkodóknak, a filozófiatörténetét pedig a gondolkodás
történetének. Kezdetben az emberi gondolkodást a mágia, a mítosz és a vallás uralta. A
filozófia mint kritikus és racionális gondolkodás viszonylag késői jelenség és csak az indiai,
kínai és az ógörög forrásokkal rendelkező nyugati kultúrában alakult ki. Önmagában már az is
egy érdekes társadalomfilozófiai kérdés, hogy ezekben a kultúrákban és társadalmakban
miért, míg a többiben miért nem alakult ki a filozófia.

1.1.1 Filozófia
A filozófiát a görögök nem logoszként („bölcsességtanként”) hanem bölcsesség szereteteként
határozták meg. Ez az elnevezés is arra utal, hogy a görögök a filozófiát nem objektív
tudásként, hanem szubjektív törekvésként gondolták el.
A nagy filozófusok munkássága idővel a filozófiának számos megkülönböztető sajátosságát
alakítják ki. Itt most csak a filozófia konstruktív és dekonstruktív jellegére hívom fel a
figyelmet.
Egyrészt vannak olyan filozófusok (Spinoza, Hegel, Marx) akik olyan gondolatrendszereket
építenek fel, amelyek átfogó világmagyarázatot adnak. E szerzők a lehető legmagasabb
absztrakciós szinten beszélnek a természetről, az emberről, a társadalomról és a szellemről.
Érdeklődésük minden létezőre, sőt a létezők összességére, a létre is kiterjed. Ezek a
gondolatrendszerek mindig egy meghatározott nézőpontból (platóni, hobbesi, Comte-i)
értelmezik a világot és határozott álláspontot foglalnak el olyan alapvető kérdésekben mint
transzcendencia, tudat, megismerés emberi természet stb.
Más filozófusok (Nietzsche, Popper, Derrida) inkább a fennálló gyakorlatnak a kíméletlen
kritikájára teszik a hangsúlyt, amelyhez társul a tradíciók és a tekintélyek megkérdőjelezése
észérvek alapján. Világos, hogy egy dolog egy világnézet alapjait megfogalmazni és egy
másik dolog bármely rendszert és nézetet kíméletlen kritikának és dekonstrukciónak alávetni.
Ez a két tevékenység a kezdetektől fogva jellemezi a filozófiát, pl. Arisztotelész miközben
kritizálta Platónt megfogalmazta a saját filozófiai rendszerét is. Mindamellett a konstrukció és
a dekonstrukció aránya folyamatosan
változik az egyes filozófusok és korok
esetében is. Sokan úgy gondolják, hogy
korunkban olyan mértékben előtérbe
került a dekonstrukció, hogy az már
magát a filozófiát is dekonstruálja.
1.1.2 Filozófia és tudomány

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

1

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Platón és Arisztotelész korában a filozófia még a tudományok összességét jelentette, később
azután megindult a tudományok önállósodása: fizika (Descartes, Galilei, Newton),
közgazdaságtan (Adam Smith) szociológia (Comte), rendszerelmélet (Bertalanffy). E
folyamat ismeretében joggal merül fel a kérdés: a tudományok kiválása után mi marad a
filozófiából?
Sok természettudós azt gondolja, hogy a filozófia nem vehető komolyan, mert semmibe veszi
a tudományok által felfedezett empirikus tényeket. The_Grand_Design című könyv
bevezetőjében mindjárt a következőket olvashatjuk: „A filozófia halott. Nem tartott lépést a
tudományok (különösen a fizika) legújabb fejleményeivel. A tudósok lettek mára a felfedezés
fáklyájának hordozói a világ megismerésében” (Hawking – Mlodinow, 2010, 5).

Stephen William Hawking (1942-2018)
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking#/media/F%C3%A1jl:Stephen_Hawking.Star
Child.jpg
Nehéz tagadni a tudomány jelentőségét a világ megismerésében, de ebből nem következik,
hogy a filozófia halott lenne. A filozófiát kétségtelenül kihívások elé állítják a tudományok
gyors fejlődése. Ezért joggal merül fel a
filozófusokban a kérdés, hogy korunkban
vagyis a tudományok korában hogyan
kell filozófiát művelni?
Vannak filozófusok, akik azt mondják,
hogy a tudomány által vizsgált empirikus
tényeknek semmi közük a filozófiához,
ezért a filozófusoknak nem kell tudomást
vennie a tudományokról. Szerintem is
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vannak olyan általános – metafizikai, ismeretelméleti, nyelvfilozófiai – kérdések, amelyek
eldöntésében a tényeknek nincs szerepe. Mindamellett ha a filozófia elutasítja a
tudományokat, akkor ezzel együtt világ empirikusan igazolt tényeire és összefüggéseire
„Richard Rorty szerint a filozófiának nincs helye a demokratikus társadalomban, és át
kell adnia helyét az irodalomkritikának, a politikatudománynak és a
természettudományoknak.” Boros (2014) elutasítja ezt a nézetet szerinte a tudományra
épülő újkori demokratikus társadalomnak jobban szüksége van az ész és értelem
„legtágabb” értelmű erőfeszítéseire, mint valaha.
vonatkozó tudományos elméleteket is elutasítja.
A filozófiának nem ellenséget, hanem egy új szövetségest kell találnia a tudományokban,
mivel azoknak az eredményei segíthetik a filozófiai gondolkodást, ahogy azt Prigogine is
hangsúlyozta. Ha a filozófia tudományok vállára áll, akkor messzebbre lát, bár ebben az
esetben víziói a felhasznált tudományos elméletek érvényességétől függ.
Az alternatívák világosak: filozófia – és azon belül a társadalomfilozófia – függetleníti magát
a tapasztalati világ tudományos leírásától vagy sem. Mindkét döntésnek vannak előnyei és
hátrányai. Az előbbi esetben a filozófiai semmit sem mond a tapasztalati világról cserébe
nincs kiszolgáltatva a tudományok esetleges tévedéseinek. Az utóbbi esetben a filozófia
felhasználja a tapasztalati tudományok eredményeit, de ebben az esetben ki szolgáltatja magát
azok tévedéseinek.
Napjainkban az ökológusok többsége pesszimista képet fest az emberiség jövőjéről, ezért ez a
jegyzet az ökológiai válságot mint releváns társadalomfilozófiai problémát tárgyalja. Ha tíz év
múlva kiderül, hogy a környezetvédők többsége tévedett, akkor én is tévedtem, amikor a
fenntarthatóság mellett érveltem.

1.1.3 A filozófiai megismerés specifikumai
Általában a tudományos megismerést objektív jellegűnek tekintik és szembe állítják a
filozófia tudás kétségtelenül szubjektívebb jellegével. A tudomány és a filozófia között az
egyik fontos különbség, hogy az előbbi mindig a világ meghatározott jelenségeit vizsgálja,
míg az utóbbi természeténél fogva reflektál világ egészére. Továbbá a szaktudományoknak a
módszerei is meghatározottak, szemben a
filozófiával, amely módszereiben is
nagyobb szabadságot élvez. Tehát a
tudománynak nemcsak az objektuma,
hanem felhasználható módszere és
nézőpontja is szigorúan rögzített. Ebből
következően a tudományos leképezés
mindig pontosan értelmezhető a szakértők
számára.
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A bonyolult, komplex és többdimenziós valóság leképezése egy homogén és egynemű
gondolati közegbe mindig problematikus. Ahogy problematikus egy háromdimenziós testnek
a kétdimenziós síkban történő ábrázolása. Például – írja Viktor_Frankl – egy henger alakú
poharat kétdimenzióban körként (felülnézet) vagy téglalapként (oldalnézet) kell ábrázolni. A
kétdimenziós vetület mindig pontos, objektív, standardizált és abban az értelemben parciális,
hogy csak egy meghatározott nézőpontot feltételez. Bonyolultabb tárgyak esetében egy
műszaki_rajz értelmezése szakértelmet kíván.

A henger alakú pohár kétdimenziós képe téglalap vagy kör.
Forrás: http://pneuma.hu/images/Franlk_abra1.jpg

Ezzel szemben egy perspektivikus kép a tárgyat mint egészet ábrázolja, éppen ezért a laikus
számára is érthető, ugyanakkor nem mérettartó, vagyis torzít. Sajnos éppen ez a
perspektivikus torzítás szükséges ahhoz, hogy kétdimenzióban ábrázoljunk egy
háromdimenziós testet. Természetesen egy adott tárgy bármilyen perspektívából nézhető.
Nincs jó vagy rossz nézőpont, elvileg minden nézőpont releváns lehet, továbbá a szükséges
torzítások is különböző jellegűek lehetnek.
A fenti hasonlat alapján mondhatjuk,
hogy a tudományos megismerés egy
olyan
leképezés,
amely
mindig
méretarányos és a nézőpont is előre
rögzített. Ebből következik, hogy a kapott
kép egyértelműen megadja az objektum
méretarányos vetületét, de semmit sem
mond a tárgy más sajátosságairól. Ezzel
szemben a filozófia megismerés inkább a
perspektivikus
képre
hasonlít,
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amennyiben megpróbálja a háromdimenziós tárgyat kétdimenziósban bemutatni. A
perspektivikus képek azonban már sokfélék lehetnek, hiszen a nézőpontok és a perspektívák
bemutatása különbözők lehetnek.

Kérdések
1. Miben különbözik egymástól a konstruktív és dekonstruktív jellegű filozófia?
2. Jellemezze a filozófia és a szaktudományok viszonyát !
3. A filozófia hogyan viszonyulhat a szaktudományokhoz?
4. A szaktudományos és a filozófiai gondolkodás közötti különbség mennyiben hasonlítható
egy műszaki rajz és egy perspektivikus rajzhoz?
Szakirodalom:
Boros János (2014): Szenvedély és szükségszerűség. Filozófiai vázlatok. Gondolat Kiadó.
Budapest.
Ilya Prigogine – Isabelle Strangers (1995): Az új szövetség. A tudomány metamorfozisa.
Akadémiai, Budapest.
Nánay Bence (2011): Filozófia és a tudományok – vitaindító. Magyar Tudomány 2011/09
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow (2010): The Grand Design. Bantam Books.
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1.2 LECKE A TÁRSADALOM FOGALMÁRÓL (20 PERC)
A társadalomfilozófia szó szerint nem más mint a társadalomnak a filozófiája. Ezért
elkerülhetetlenül meg kell vizsgálni, hogy mi a társadalom. Az egykori brit miniszterelnök, a
konzervatív Margaret Thatcher (1987) szerint: „Nincs olyan, hogy társadalom. Nők vannak,
és férfiak, és családok.” E felfogás szerint a társadalom pusztán ezeknek a szociális
atomoknak a halmaza. Viszonylag kevesen vallják nyíltan ezt a radikális és redukcionalista
véleményt.
1.2.1 Mi a társadalom?
A társadalom hétköznapi értelmezése szerint egy nagyobb embercsoport meghatározott rend
szerinti együttélése. A társadalom kifejezés a „társ” szóból született így a társadalom
etimológiailag is közel áll „társas”, „társaság” szavakhoz. Az angolban és a latin nyelvekben
is hasonló a helyzet, hiszen a „society” (angol), a société (francia) és societate (román) a
latin „societas” („társadalom”) fogalomból származik.
Anthony Giddens Szociológia című könyvében a következőként definiálta a társadalom
szót: „A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló területen
élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek csoportja.”
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Anthony Giddens 2004
Forrás:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Anthony_Giddens_at_the_Progressive
_Governance_Converence%2C_Budapest%2C_Hungary%2C_2004_October.jpg
Ez a meghatározás a következő elemeket hangsúlyozza: területileg és identitásában
elkülönülő emberi csoport egy politikai uralom alatt. A társadalomnak mint szervezetnek
számtalan feladatot kell megoldania, úgy mint a javak termelését (létfenntartás) az emberek
nemzését és nevelését (reprodukció), belső és külső biztonság, a közösség politikai és
bürokratikus irányítása. A társdalom működésében fontos szerepet játszik a nyelv, kultúra,
vallás, erkölcs, jog. Vannak viszonylag homogén (pl. japán, koreai, magyar) társadalmak és
vannak több etnikumból álló (pl. brazil, amerikai, francia) társadalmak.

1.2.2 Módszertani kérdések
Minden komplex jelenség esetében felmerül a redukcionalizmus és holizmus kérdése és
vitája. A redukcionalisták – elsőként Démokritosz – szerint az egész az levezethető a
részeiből, míg holisták szerint, ahogy azt Arisztotelész megfogalmazta a Metafizikában “Az
egész több mint a részeinek az összege.”
Ezt az ontológiai jellegű különbséget tudományelméleti szempontok bonyolítják. A fizikai
magyarázatokban meghatározó szerepe van a törvény és az egyedi feltételek
kombinációjának, ahogy azt a deduktív-nomologikus modell is mutatja. Ezen modell szerint a
tudományos megértés eleve redukcionalista jellegű, hiszen valamit csak úgy tudunk
megmagyarázni, ha azt képesek vagyunk visszavezetni valamilyen általános elvre. Tehát
mégha ’valamit’ egészként érzékelünk is, akkor is érdemes azt redukcionalista módon
vizsgálni, mert csak így juthatunk deduktív-nomologikus ismerethez, vagyis a legmagasabb
szintű ismerethez az adott rendszerről.
Természetesen lehetnek olyan holisztikus egységek, amelyek esetében nem alkalmazható a
deduktív-nomologikus modell. Ezen rendszerek esetében más tudományos megismerési
módszereket kell alkalmazni, ilyenek például az indukcióra és/vagy a történetiségre épülő
módszerek. Ezeknek a módszereknek a legnagyobb fogyatékossága az, hogy – törvények
hiányában – nem tudhatjuk, hogy az adott
rendszernek melyek a szükségszerű és
melyek az esetleges tulajdonságai. Ebből
következik,
hogy
például
a
legbonyolultabb történeti elemzés sem
eredményezhet predikciót a rendszer
jövőjére nézve, miközben erre már a
legegyszerűbb
deduktív-nomologikus
elemzés is képes.
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A társadalomról való gondolkodást is jellemzi a redukcionalizmus és a holizmus vitája. A vita
ontológiai síkon arról folyik, hogy a társadalom az individuumok összessége vagy egy önálló
entitás. Mindkét felfogásnak nagy hagyománya van. Vannak szerzők (Hobbes, Locke Fichte)
és vannak irányzatok (anarchizmus, liberalizmus, individualizmus, szerződéselmélet,
racionális döntések elmélete, mikroökonómia), amely az individuumból kiindulva értelmezik
a társadalmat. Sőt a módszertani individualizmus (methodological individualism) szerint
minden társadalmi jelenségre csak az individuumok terminusaiban adható tudományos
magyarázat. A kifejezés Joseph Shumpetertől (1908, 1909) származik.
Elster (1985: 45) a következőképp határozta meg a módszertani individualizmust. „Azt a tant
értem ezen, amely szerint minden társadalmi jelenség (szerkezetük és változásaik) elvileg
megmagyarázható oly módon, hogy a magyarázat kizárólag egyénekre (tulajdonságaikra,
céljaikra, vélekedéseikre és cselekedeteikre) történő hivatkozást tartalmaz”.

Descartes ábrája redukcionalista módon magyarázza az állatok viselkedését.
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reductionism#/media/File:Digesting_Duck.jpg
Létezik azonban egy másik megközelítési mód, amely a társadalomból, mint egészből indul
ki. Ezt vallotta Arisztotelész, Hegel, Marx, továbbá ilyen irányzatnak tekinthető a
rendszerelmélet,
organizmus,
nacionalizmus,
kollektivizmus,
marxizmus, strukturalizmus.
A társadalmi holizmus legfontosabb
tézise, hogy a társadalom egy egység, egy
egészként működő rendszer, amely több
mint az emberek sokasága vagy tömege.
A társadalom mint egész megnyilvánul a
nyelvben,
szokásokban,
értékekben
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hagyományokban és történetiségben Ebből is fakad, hogy a holisztikus megközelítések
általában történeti megközelítésre épülnek.
A módszertani holizmus különböző kollektív entitásokra utaló fogalmakat (nemzet, állam,
társadalmi struktúra, osztály, szervezet stb.) állítanak a centrumba és ezekre a fogalmakra
építik az elemzésüket. Ez az irányzat a társadalmat mint kollektív egységet tekinti és ehhez
képest az egyéneket és cselekedeteiket másodlagosnak tartja.
A módszertani holizmuson belül kiemelkedő szerepe van a módszertani nacionalizmusnak,
amely a társadalmat, mint népet, illetve nemzetet elemzi. A módszertani nacionalizmus
szerint a népnek/nemzetnek négy különböző értelmezése lehetséges. A nép mint szuverén
entitás, amely a politikai hatalmat gyakorolja. A nemzet mint a törvény előtt egyenlő jogokkal
rendelkező állampolgárok összessége (Gesellschaft). A nemzet mint szolidáris csoport,
egyfajta kiterjesztett család (Gemeinschaft) [Gemeinschaft_und_Gesellschaft]. A nép mint
etnikai közösség, amelyet a közös sors és kultúra egyesít.
Ezzel szemben a módszertani individualizmus szerint nincs nép, ahogy más
szupraindividuális (makroszintű) egységek (család, közösség, nemzet stb.) sem léteznek. Az
egyetlen realitás az individuum és azok mechanikus sokasága. A nép, ahogy a többi
szupraindividuális egység is csak üres absztrakció, csak név. Ez arra utal, hogy a nép, nemzet
társadalom fogalmával kapcsolatban joggal beszélhetünk egy realista és egy nominalista
álláspontról. A realista koncepció szerint a nemzet egy valóságosan létező entitás, míg a
nominalista koncepció szerint csak egy üres név, egy szociokulturális fikció. „Az a gondolat,
hogy léteznek olyan természetes egységek, mint a nemzetek vagy nyelvi, faji csoportok, teljes
egészében fiktív.”- írja Karl Popper (1945).
Érdekes, hogy a nominalisták többsége egyetlen szupraindividuális egységet, nevezetesen az
emberiséget létező realitásként fogad el. Ezzel szemben a realisták a lokális
szupraindividuális egységek realitását hangsúlyozzák (család, régió, nép, nemzet állam) és az
emberiséget tekinti fikciónak. Tehát a nominalisták általában globalisták is, míg a realisták
általában lokalisták.
Magam részéről ezekben a vitákban azt – az ökológiából származó – a realista nézetet
képviselem, hogy minden szupraindividuális egység (család, nép, nemzet, „nyelvi vagy faji
„A társadalom nem lévén ember, nem rendelkezhet preferenciákkal szigorú értelemben,
sem preferencia rangsorokkal” (Riker 1973: 127).
„Egy család némi megbeszélés után dönthet a rendelkezésére álló jövedelem valamilyen
úton történő elköltéséről, de e döntés nem a család céljain és vélekedésén alapszik, hiszen
ilyennel nem rendelkezik, hanem a családtagok vélekedései és vágyai alapján hoztak
döntést” (Riker 1980: 47). Idézi: Mészáros (2004) 427–451
csoport” és persze az emberiség is) valódi
létező. Ugyanakkor a magasabb szintű
tudományos
megismerés
érdekében
ezeket a realitásokat redukcionalista
módon kell megközelíteni.
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1.2.3 A társadalomfilozófia alapkérdései
A társadalom működésével kapcsolatban számos alapvető kérdés megfogalmazható. Ezek egy
része korunkban már elemezhető szaktudományos módszerekkel.
Mit jelent az az arisztotelészi a kifejezés, hogy az ember animale rationale (eszes állat)?
Tekinthetjük-e az embert egy eszes és egy állati entitás elegyének? Ha igen, akkor az eszes én
uralja vagy szolgálja az állati ént? Ha nem akkor mi a viszony a ráció és az animalitás között?
Létezik-e emberi természet? Ha igen akkor az miben összegezhető? Az emberi természetben
milyen szerepet játszik az a tény, hogy az ember a Földön fejlődött ki? Egy értelmes földön
kívüli lény és az ember ugyanúgy vagy különbözőképpen racionális? Az emberi racionalitás
inkább emberi vagy inkább univerzális sajátosság?
Mit jelent az az arisztotelészi a kifejezés, hogy az ember zoon politicon (társas állat)? Létezike valójában társadalom vagy a társadalom nem más mint az egyének összessége? Ha a
társadalom egy reálisan létező entitás, akkor miben több, mint az emberek összessége? Ezt a
többletet mennyiben hordozzák olyan fogalmak, mint nép, nemzet vagy éppen állam? Mi a
viszony a nép, nemzet és állam között? A népnek van állama vagy az államnak van népe? Jó
vagy rossz, hogy az emberi faj elkülönült népekbe, nemzetekbe és államokba szerveződik? A
globalizáció növeli vagy csökkenti a kulturális sokféleséget?
A hatalom mögött tényleg az emberek megegyezésére áll, ahogy azt a szerződéselmélet
vallja? Az anarchia jó és békés vagy rossz és polgárháborús viszonyokat teremt? A természeti
állapot egy valóságos vagy egy fiktív helyzet? A magántulajdon jó és előnyös vagy rossz és
hátrányos intézmény? Vannak-e természeti törvények? Mi a viszony a moralitás és a legalitás
között?
Mikor beszélhetünk fenntartható és mikor nem-fenntartható társadalmakról? Az ökológiai
szempontból nem-fenntartható társadalmak szükségképpen ellenségesek más társadalmakkal?
A modern társadalmak között vannak fenntartható társadalmak? A fenntarthatóságnak milyen
környezeti, demográfiai és gazdasági vonatkozásai vannak? Mit kell tenni annak érdekében
hogy egy társadalom környezetbarát és azon belül klímasemleges módon működjön?
A kérdések hosszan sorolhatók. Sőt ezekre a kérdésekre vonatkozó meta-kérdéseket is meg
lehet fogalmazni. Tényleg ezek a legfontosabb társadalomfilozófiai kérdések? És ha igen,
akkor milyen sorrendben érdemes ezeket a kérdéseket tárgyalni?
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Kérdések
1. Mit mondott Margaret Thatcher a társadalomról?
2. Etimológiailag mire utal a társadalom kifejezés?
3. Giddens hogyan definiálta a társadalmat?
4. Jellemezze a redukcionalista álláspontot!
5. Jellemezze a holisztikus álláspontot !
6. Mondjon redukcionalita és holista szerzőket és irányzatokat !
7.Mit jelent a módszertani individualizmus, holizmus és nacionalizmus?
8. Ön szerint a szupraindividuális egységek (család, nép, nemzet) reális létezők vagy csak
fikciók?
9. Mondjon legalább három alapvető társadalomfilozófiai kérdést !
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1.3 LECKE A POLITIKA FOGALMÁRÓL (20 PERC)
Társadalomfilozófiai része a politikafilozófia, mivel a politika része a társadalomnak. A
politikafilozófia elsősorban az államra, hatalomra, jogra és általában politikára, vonatkozó
általános összefüggéseket elemzi.

1.3.1 Politika és az állam
A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered és a (város)állammal kapcsolatos
ügyekre utal. Az állam nemcsak a politikafilozófiának, hanem más társadalomtudományoknak
is az egyik alapvető fogalma: jogtudomány , nemzetközi jog, politikatudomány, szociológia,
történettudomány, földrajz. A 19. századtól kialakultak az önálló államtudományok, amelynek
tárgya az állam, az állami élet (alkotmányjog, közigazgatási jog, államgazdaságtan,
statisztika, alkotmánytörténet és mások).

Részlet Raphael: Athéni iskola részlet:
Platón (balra) és Arisztotelész (jobbra).
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https://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy#/media/File:Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg
Az államnak nincs egységes meghatározása. Egy lehetséges definíció a magyar Laroussetól:
Emberek meghatározott földterületen élő csoportjának közös kormányzattal valamint belső és
külső szuverenitással rendelkező közössége, jelentős, de (a többi állam szerepe miatt)
viszonylagos önállósággal rendelkező társadalmi szervezet. Feladata az adott társadalmi és
gazdasági viszonyok rendszerének lényegi fenntartása, a külső védelem biztosítása, a
társadalom szervezése, irányítása és vezetése.
Az állammal kapcsolatban az egyik legfontosabb filozófiai kérdés, hogy léte jó vagy rossz.
Ezt a kérdést a természeti állapothoz kapcsolódóan részletesen vizsgálom, de annyit már most
érdemes leszögezni, hogy az államot mint az erőszak monopóliumával rendelkező szervezetet
különböző szempontból szokták bírálni. Az anarchisták szerint az állami erőszak
igazolhatatlan, és ezért ők az állam felszámolásáért küzdenek. A liberálisok a minimális
(éjjeliőr) állam mellett érvelnek. A másik végletet a totalitáriánus ideológiák (fasizmus,
nácizmus, kommunizmus) jelentik, amelyek szerint a totális állami erőszak nélkülözhetetlen
és szükséges. A két véglet között vannak a konzervatívok, akik egy demokratikusan
ellenőrzött erős államban hisznek.
A politika emellett magába foglalja a különböző szakpolitikákat is úgy mint agrárpolitika,
monetáris_politika, szociálpolitika. A politika egyik leglátványosabb oldala az államhatalom
megragadásáért folytatott verseny, amely demokratikus társadalmakban meghatározott
szabályok között jogszerűen folyik.
A politika szónak van egy másik fontos jelentése, ami az angol „policy”-nek felel meg
(szemben a politics kifejezéssel), és ami nagyjából irányelveket jelent. A politika mint
irányelvek rendszere azért is fontos, mert a politikai szereplők (pl. pártok) egy adott
kérdésekkel kapcsolatban mindig meghatározott irányelvek alapján politizálnak. Ez alapján
egy-egy pártnak meghatározhatók az általános politikai jellemvonásai úgy mint baloldaliság,
konzervativizmus, liberalizmus vagy éppen környezetvédelem.

1.3.2 A közelmúlt uralkodó eszméi
Liberalizmus. Az eszme neve a latin liber (felszabadított) fogalomból származik. A szabadság
az egyik legfontosabb eszme a társadalomban, ezért szinte minden politikai mozgalom
pozitívan viszonyul a szabadsághoz. A szabadságnak azonban számos értelmezése létezik, s
ebből következően előfordulhat, hogy szemben álló felek egyaránt a szabadságért, a saját
szabadság értelmezésükért harcolnak. Fontos kérdés, hogy kinek a szabadságát hangsúlyozza
egy mozgalom: nép, individuum vagy
tőke? Az egyik ágens szabadsága
korlátozza a többi ágens szabadságát.
Például a népszuverenítás korlátozza a
tőke szabadságát, és fordítva.
Isaiah Berlin (1969) különbséget tett a
negatív („szabadság valamitől”, azaz
„freedom from”) és a pozitív („szabadság
valamire”, azaz „freedom to”) között. Az
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előbbi, a szabadság formális koncepciója, azt hangsúlyozza, hogy a cselekvő kötöttségektől
mentesen választhat a lehetséges alternatívák között. Az utóbbi, a szabadság tartalmi
koncepciója, azt hangsúlyozza, hogy az egyén vagy egyének szabadon létrehozhat valamit.
A története során a liberalizmus számos győztes ideológiai háborút vívott. Az újkor hajnalán
legyőzte és pacifikálta korábbi ellenfelét az ancien régime szellemi képviselőit, úgy mint az
abszolutizmust, tradicionalizmust, kereszténységet. A harmincas években a fasizmussal és
nácizmussal, míg a hidegháborúban a marxizmussal ütközött és aratott fényes győzelmet.
Hogy ezekben az ideológiai háborúkban szellemi értelemben ki győzött az persze vitatható, de
evolúciós értelemben egyértelműen a liberalizmus győzött. Ugyanis a liberális elveket valló
mozgalmak, majd államok legyőzték a nem liberális elveket valló államokat.
Ez idő alatt maga a liberalizmus is folyamatosan változott és ma már számos irányzata
létezik: klasszikus_liberalizmus, konzervatív_liberalizmus, neoliberalizmus.

Az amerikai Szabadság-szobor New York-ban.
Forrás:
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus#/media/F%C3%A1jl:Statue_of_Liberty,_NY.jpg
Szocializmus. Az ideológia neve a latin socius (társ) fogalomból származik. A szocializmus
szó 1827-ben egy angol újságban (Cooperative magazine) jelent meg, a „tőke-köztulajdona”
szinonimájaként. A szocializmus központi eszméi: egyenlőség, igazságosság és
közösségiesség (kollektivizmus). Ezért eleve kritikus az olyan társadalmakkal, amelyekben az
egyenlőtlenség, a társadalmi igazságtalanság és az individualizmus értékei uralkodnak. Ennek
ideáltipikus példája a kapitalizmus, ahol nagy az egyenlőtlenség, nincsenek közösségi
megfontolások és a magánkézben levő tőke profitérdekei érvényesülnek.
Vannak olyan szocialista irányzatok, amelyek a kapitalizmus felszámolására és a szocializmus
megvalósítására törekszenek (utópista szocializmus, marxizmus) és vannak olyan áramlatok,
amelyek megbékéltek a kapitalizmussal, de próbálják mérsékelni annak a hibáit. Elsősorban a
tőke érdekeinek korlátozásával törekszenek nagyobb egyenlőségre, igazságosságra és
szolidaritásra. A szocializmus vonzerejét jelentős mértékben csökkentette kommunizmus
kudarca.
Nacionalizmus. Ez az ideológia a latin nasci igéből származik, amelynek jelentése születni,
származni, s ebből származik a natio, magyarul nemzet fogalma is. Nemzet eredendően a
közös nyelvvel, történelemmel, kultúrával, identitással rendelkező emberek közösségére utal.
(Az új, bevándorlásra épülő nemzeteknek nincs saját nyelvük, de ettől még nagyon erős
nemzettudattal rendelkezhetnek, mint pl. az USA.) Egy saját és szuverén állammal rendelkező
nemzet pedig a nemzetállam.
Sokáig az európaiak többnemzetiségű királyságokba és birodalmakban éltek. A napóleoni
háborúk idején megerősödő francia nacionalizmus a legyőzött népekben is fellobbantotta a
nemzeti érzést és azt a vágyat, hogy a saját nemzetállamukba éljenek. Ez a törekvés 18-20.
század egyik központi mozgalma volt, de a nemzetállammal nem rendelkező népek (pl.
Kurdok) számára még napjainkban is az. A nacionalizmus, ahogy a vallás is, megkönnyíti a
rokoni és a személyes kapcsolatokon túlmutató együttműködést.
Nyugat- és Észak-Európában, ahol a népek többnyire területileg is elkülönültek egymástól
nem okozott különösebb problémát a nemzetállamok kialakulása. E térségben született meg
az államnemzet fogalma, amely a területi elvet hangsúlyozza. Közép- és Kelet-Európában, ide
sorolva Németországot is, a különböző nyelvű népek mozaikszerűen egymásba ékelődő
csoportokban éltek és élnek. Itt a kultúrnemzetre és a leszármazás fogalmára került a
hangsúly. A nemzet fogalmának ez kettős jelentése megjelenik a klasszikus német, illetve a
francia felfogás különbségében.
(i) A klasszikus német felfogás szerint a nemzet a leszármazásra épülő természeti, történelmi
és kulturális képződmény, sajátos lelki-szellemi közösség. Német az, akinek németek a szülei,
még akkor is ha Erdélyben él (népi
német). Ezzel szemben egy török
felmenőkkel rendelkező, akkor is török,
ha történetesen Németországban született.
(ii) A francia értelmezése szerint azok
tartoznak a francia nemzethez, akik a
francia állam területén születtek vagy
állampolgárságot szereztek. Ebben az
értelemben a nemzet fogalma egy ország
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(állam)polgárait jelöli meg, tekintet nélkül az etnikumra. Ez a nemzet felfogás jellemzi
általában a bevándorlásra épülő országokat, pl. az Egyesült Államokat is. A területi elvre
épülő felfogás nem tesz és nem is tud különbséget tenni őshonos és a migrációs háttérrel
rendelkező emberek között, feltéve hogy mindkettő állampolgársággal rendelkezik.
A nacionalizmus vonzerejét jelentős mértékben csökkentette a fasizmus és a nemzeti
szocializmus kudarca.
Konzervativizmus. Ez a szellemiség a latin conservare-ből származik, jelentése megőrizni,
megmenteni. Politikai eszmerendszerként a francia forradalom után alakult ki, először
a francia politikus, Chateaubriand alkalmazta a kifejezést 1819-ben. Egyik legfontosabb
alapvetésének Edmund Burke Töprengések a francia forradalomról című műve tekinthető.
Karl Mannheim szerint a konzervativizmus a tradicionalizmusból nőtt ki, és annyit jelent
fanyalgás az újtól.
A konzervativizmus tiszteli a régóta fennálló társadalmi, vallási, politikai, kulturális
szokásokat és intézményeket. Ezeknek az értékeknek és intézményeknek a létezése már
önmagában bizonyítja, hogy képesek biztosítani a társadalmi együttműködést. Ezzel szemben
a javasolt újítások esetében ez mindig kétséges. A konzervatívok szerint a tapasztalat, a
hagyomány és a szokások jobban irányítják a társadalmat, mint a racionalitás absztrakt
elméletei.
Mindamellett a konzervativizmus is elismeri, hogy a körülmények változásával a
társadalomnak is változásra van szüksége, s ebben különbözik a tradicionalizmustól. A
konzervativizmus ebben a dilemmában az óvatos, a lokális a múlt értékeit tiszteletben tartó
változásokat javasolja és elutasítja az absztrakt ideológiákat, illetve a gyors vagy éppen
forradalmi változásokat. Ezt a kettőséget jól kifejezi Roger Scruton definíciója: „A
konzervativizmus nem más, mint a megteremtett értékek megőrzése, annak az alapnak a
megóvása, melyre építeni lehet.”
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Edmund Burke (1729-1797)
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konzervativizmus#/media/F%C3%A1jl:Edmund_Burke2_c.jpg

1.3.3 Korunk új eszméi
Zöldpolitika. Ezt a ideológiát gyakran nevezik környezetvédelemnek is, ami jól mutatja, hogy
ennek a gondolkodásnak és mozgalomnak a centrumában eredendően nem egy pozitív cél,
hanem egy negatív kimenetel, jelesül a bioszféra pusztulásának (pontosabban átalakításának)
az elkerülése áll.
„A környezetvédelem olyan társadalmi tevékenységi rendszer, amelynek célja a bioszféra
létének (beleértve magát az embert mint biológiai fajt is) és egészséges fejlődésének
megőrzése oly módon, hogy környezetünket (és magát az embert is) megóvjuk mindenfajta
emberi tevékenység nem szándékolt szennyező és pusztító hatásától, mesterséges
környezetünket úgy alakítjuk, hogy az a természeti környezettel harmóniában legyen, és
bármiféle emberi tevékenység, ezen belül kiemelten a gazdasági tevékenység végzése során
tekintettel vagyunk az élő rendszerek és az egyes élőlények tűrőképességére, és a tűrési
határokat tevékenységünk során nem haladjuk meg.”
A környezeti problémákra először a természettudósok hívták fel a figyelmet: Rachel Carson,
Paul R. Ehrlich, Konrad Lorenz. Később más tudományágak képviselői is foglalkozni kezdtek
ezzel a civilizációs válsággal, például a Római_Klub, amely a gazdasági növekedés
problémájára hívta fel a figyelmet. A növekedés határai (The_Limits_to_Growth)
megjelenése után született meg a következő mondás: Csak a bolond és a közgazdász hisz a
végtelen növekedés lehetőségében egy véges térben.
A környezetetika kialakulása szempontjából az 1973-as év tekinthető fordulópontnak, amikor
is az ausztrál Peter Singer, a norvég Arne Næss és a szintén ausztrál Richard Sylvian publikált
egy-egy alapvető tanulmányt. Ma már a környezeti tudományok kiterjedt rendszeréről
beszélhetünk, de ezzel a problémával foglalkozik a művészet, teológia, politika és a média.
Így joggal mondhatjuk, hogy a 70-es évektől kezdve egy új eszmeiség alakult ki, amelynek
központi eleme a környezettudatosság. Az ökológiai gondolkodás szerint a civilizációnk
alapvető fogalmait kell újragondolnunk úgy mint élet, növekedés, verseny, termelés,
globalizáció. A zöld gondolkodás különösen kritikus a modernitással és a modernitás lényegét
jelentő ésszel, amely ma már az emberiség fennmaradását veszélyezteti (lásd klímaváltozás).
A környezetvédők szerint az ember a földi természet része és vagy megtanul alkalmazkodni a
bioszférához vagy – ahogy sok más faj –
kipusztul.
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A fenntarthatóság szintjei az "erős fenntarthatóság" megközelítés alapján.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s#/media/F%C3
%A1jl:Eros_fenntarthatosag.png
Globalizáció „A globalizáció a világot átfogó társadalmi kapcsolatok intenzitásának a
növekedése” – írja Anthony Giddens. Egy másik meghatározás szerint a globalizáció
„azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyek eredményeképpen a világ népei egyetlen
világtársadalomban egyesülnek.” Tehát a globalizáció az emberiség szintjén bekövetkező
egységesedési folyamat. A globalizáció folyamatát elemezve általában különbséget tehetünk
gazdasági, politikai és kulturális és globalizáció között.
A gazdasági globalizáció, összhangban a nagytőke érdekeivel, a tőke szabadságát és a
nemzetállami korlátok lebontását követeli. Ezt a programot mind a mai napig a washingtoni
konszenzus (Washington_Consensus) reprezentálja. Ez a neoliberális gazdaságpolitika a
liberalizáció, dereguláció, privatizáció hármasságát hirdeti.
A politikai globalizáció elsődleges célja szintén a (nemzet)állami keretek lebontása. Emellett
pozitív célként megjelenik a nemzetközi és a nem kormányzati szervezetek (NGO-k)
megerősítése, a nagyobb politikai uniók,
sőt
végső
soron
az
egységes
világtársadalom,
illetve
világállam
megteremtése. A fejlett világ politikai és
gazdasági elitje úgy véli, hogy a haladás
csak a globalizáció útján realizálható.
Ennek a koncepciónak azonban több
gyenge pontja is van. A baloldali
kritikusok (Korten, Stiglitz, Chomsky)
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különbséget tesznek az általában vett globalizáció és a globalizáció jelenlegi formája között.
Az előbbit üdvözlik, míg az utóbbit – amit a nagytőke érdekei határoznak meg – elutasítják. A
baloldali globalizáció-kritika a neoliberális globalizációt ellenzi, de az államok
szuverenitására épülő rendszert is elutasítja. Tehát a globalizáció baloldali kritikusai, akik
korántsem anti-globalisták, egy politikailag dominált globalizációt akarnak, amelynek a
centrumában a világtársadalom, esetleg egy demokratikus világállam áll.
A kulturális globalizáció fontos jelszava a kulturális sokféleség és változatosság. A kulturális
globalizáció érdekes paradoxona, hogy miközben növeli a lokális sokféleséget közben
csökkenti a globális sokféleséget. Vegyük például a Nyugat-Európa nagyvárosait, ezek –
elsősorban a tömeges bevándorlás miatt – lokálisan egyre sokszínűbbek lesznek, miközben a
világ nagyvárosainak a sokféleségét csökken. Ugyanis Nyugat-Európa nagyvárosok egyedi
jellege háttérbe, míg a homogén nemzetközi jellege előtérbe kerül.
Társadalmi_nemek_tudománya vagyis genderelmélet. A gender kifejezés „társadalmi nemet”
jelent. A léleknek nincs neme (L’âme n’a pas de sexe), s ennek a nézetnek a jelenlegi
élharcosa a genderelmélet, amely szerint a nem elsősorban társadalmi konstrukció. „Az ember
nem születik nőnek, hanem azzá válik.” Ez a híres Beauvoir állítás is jól jellemzi a
genderelméletet, amely szerint a társadalmi nem független a biológiai nemtől.
A genderfogalom elsőként Robert Stoller 1968-ban kiadott művében jelent meg és azokat a
kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a patriarchális (apajogon alapuló) társadalom a
férfival és különösen a nővel szemben megfogalmaz a viselkedés, beszéd, öltözködés, sőt a
gondolkodás terén. és gondolkodnia, valamint, hogy milyen célok felé kell törekednie és
milyen tevékenységekben kell részt vennie, kitűnnie vagy örömét lelnie. A genderelmélet
kritizálja a tradicionális családmodellt, mivel az normalizáló elméletként nehezedik az
emberekre. Sandra Harding (1986) a gender három szintjéről beszél: egyéni, strukturális és
szimbolikus szint. A genderelmélet ma már egy koherens ideológia, amely a nem
újradefiniálásával az egész társadalmat új alapokra helyezi.
Transzhumanizmus és poszthumanizmus. Ezek a fogalmak szó szerint az emberen túli, az
ember utáni létezőre utalnak. Ezek a nézetek hisznek az „ember továbbfejlesztésének” a
lehetőségében. A transzhumanizmus ('H+') egy olyan nemzetközi mozgalom, amely az új
tudományokat, az emberi képességeket fejlesztő technológiákat, és az emberi állapot
nemkívánatos jellemzőinek (mint pl. az öregedés, betegség, halál) kiküszöbölését kutatja és
támogatja.
Ezen nézet szerint az evolúció nem ért véget Homo sapiensszel, hanem egyre komplexebb
rendszerek felé halad. Az emberi természet megváltoztatható, a humán határok túlléphetők,
tudomány és a csúcstechnológia (bio- és nanotech, genetika, szintetikus biológia,
kvantuminformatika, virtuális és kiterjesztett valóság, robotika, MI stb.) vívmányainak kreatív
alkalmazásaival előbb transzhumán, majd a biológián túllépve poszthumán létformákká
alakítható.
Az ember továbbfejlesztésének a víziója
számos vitát eredményezett. Míg Francis
Fukuyama „a világ legveszélyesebb
elgondolásának”
nevezte, addig
egy
támogatója „az emberiség legmerészebb,
legbátrabb,
legidealistább
vágyait
összefoglaló mozgalomnak”.
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Kérdések
1. Hogyan határozná meg az államot?
2. Jellemezze a következő ideológiákat: liberalizmus, nacionalizmus konzervativizmus!
3. Jellemezze korunk új eszméit!
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2. TÉMA ANIMAL RATIONALE

2.1 LECKE CSUPASZ MAJOM (20 PERC)
Kant szerint a filozófia alapvető kérdései végül egyetlen kérdésben sűríthetők: „Mi az
ember?” E kérdéshez szorosan kapcsolódik az emberi természetre vonatkozó kérdésfelvetés.
Arisztotelész az embert eszes állatként (λόγον ἔχον; lat: animal rationale), míg Desmond
Morris csupasz majomként (Naked Ape) határozta meg. Ebben a leckében az embert mint egy
speciális állatot, jelesül emberszabású majmot vizsgáljuk.

2.1.1 Az ember meghatározása
Első látásra Arisztotelésznek az emberre vonatkozó meghatározása egyértelműnek tűnik, egy
alaposabb elemzés azonban feltárja a problémákat. Egyrészt az állat fogalom a póktól a
macskáig nagyon különböző állatot foglal magába. Világos, hogy az ember nem egy speciális
pók vagy macska, miközben ma már széles körben elfogadott, hogy az ember egy speciális
majom. Nem tudhatjuk, hogyha Arisztotelész evolúciós ismeretekkel rendelkezik, akkor is ’az
ember egy racionális állat’ kifejezést használta volna, vagy inkább azt mondta volna, hogy az
’ember egy racionális majom’.
Ha az embert állatként definiáljuk, akkor általában hangsúlyozzuk az állati sajátosságokat:
heterotróf, többsejtű, ivarosan szaporodás, reflexes, ösztönös viselkedés. Ha az embert
emberszerű majomként definiáljuk, ahogy azt tette Morris akkor az emberszabású majmok
speciális tulajdonságait is hangsúlyozzuk: fejlett agy, főleg növényevés, nemi dimorfizmus,
nincs farkuk, két lábon is tudnak járni stb. Mindkét meghatározás mellett lehet érvelni.
Sajnos az arisztotelészi meghatározás másik eleme a ’racionális’ (logosz) fogalom még
problematikusabb. Ez ugyanis arra az előfeltevésre épül, hogy az állatok vagy éppen az
emberszabású majmok ’logosszal’ nem rendelkező lények. A kérdés az, hogy hogyan
értelmezhetjük a logosz fogalmát? Elsősorban – és bölcsészek körében tipikusan – olyan
fogalmat értünk alatta, mint ész, értelem, racionalitás. Az etológusok azonban azt mondják,
hogy az ember és az emberszabású
majmok, vagy éppen az állatok esze,
értelme, rációja között nem minőségi,
hanem csak mennyiségi különbség van.
Persze fordíthatjuk a logoszt beszédként
is és akkor igaza van Arisztotelésznek, a
beszéd specifikálja az embert, aki egy
beszélő állat/majom.
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Desmond_Morris nyilvánvalóan végiggondolta ezt a problémát, amikor az embert csupasz
emberszerű majomként (ape) definiálta. Ez a meghatározás sokkal szerényebb és sokkal
pontosabb, mert az ember az egyetlen olyan emberszabású majom, amelynek a testét nem
borítja szőr.

Csupasz majom első kiadásának a borítója
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Naked_Ape#/media/File:Nakedape.jpg
Köztudott, hogy az ember és a csimpánz örökítőanyaga 95%-99%-ban megegyezik
egymással. Ennek az adatnak az értelmezése sem könnyű. Az biztosan kijelenthető, hogy
genetikai értelemben az ember 98%-ban olyan, mint a csimpánz, viszont azt már nem
mondhatjuk, hogy az ember 98%-ban természeti lény, mert a csimpánztól való eltérése is
genetikailag kódolt, vagyis természeti jellegű. Ebben az értelemben az ember 100%-ig
természeti lény.
Másrészt az emberi elme – a közismert hasonlat szerint – felfogható úgy mint egy hardver,
míg a kultúra úgy, mint egy szoftver. Ezen analógia szerint az ember viselkedését a szoftver
határozza meg. Ebből pedig az következik, hogy az ember 100%-ig társadalmi lény, vagyis az
ember viselkedését a kultúra, de főleg az ész, teljes mértékben meghatározza. Ezért a
gondolkodás főáramlata szerint érdektelenek az emberi test, sőt az elme természetes
sajátosságai és diszpozíciói a kérdés csak az, hogy milyen „program” fut az emberi elmén.
Ez az értelmezés azonban felettébb kétséges. A hardver-szoftver metafora csak korlátozottan
érvényes. Az emberek testi és lelki
adottságai és diszpozíciói sokfajta
kultúrával összhangba hozhatók, de nem
hozhatók
összhangba
bármilyen
kultúrával. Szerintem az ember természeti
adottságai, az emberi elme hardverének a
jellege jelentős mértékben leszűkíti az
elvileg lehetséges kultúrákat.
A két oldal között a vita tulajdonképpen
az emberi ész és az emberi természet
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viszonyáról szól. Az ész csak az emberi természet által meghatározott kereteken belül tud
szabadon dönteni a társadalmi együttélés alapvető kérdéseiről. Vagy az emberi észt még az
emberi természet sem tudja korlátozni?
2.1.2 A csupasz majom szükségletei és képességei
Az ember sajátosságai a földi életből származnak, úgy mint szén alapú életforma, a földi
életre jellemző genetikai és biokémiai sajátosságok, halandóság, szaporodás. Továbbá az
embernek mint csupasz majomnak számos állati sajátossága is van. Az ember reprodukciós
szempontból egy ivarosan szaporodó állat, tehát az ember kétnemű lény. Ökológiai
szempontból egy fogyasztó típusú és azon belül egy mindenevő állat. A többi mindenevő
állathoz hasonlóan az ember is sokáig egy vadászó-gyűjtögető lény volt. Kommunikációs
szempontból az ember speciális képessége, hogy nyelvi rendszerben használ. Társas
szempontból pedig az ember egy közösségi lény.
Az ember létezéséhez és jólétéhez beláthatatlanul sok fizikai, kémiai és biológiai feltétel
szükséges. Ilyen fizikai feltétel pl. a nappalok, éjszakák és évszakok váltakozása, a földet érő
sugárzás megfelelő minősége és mennyisége, a földre jellemző gravitáció. Például a
gravitáció hiányában az emésztés, keringés és az izmok működése sem tökéletes, ahogy a
túlságosan erős gravitáció is súlyos megterhelést jelent az embernek.
Az emberi létezés és jólét további feltétele a légkör meghatározott összetétele, hőmérséklete,
a megfelelő klimatikus viszonyok. Például az ember, mint melegvérű állat pontosan
szabályozza a hőmérsékletét. (hőszabályozás) Az emberi test normális hőmérséklete 36,5 és
37,5 Celsius fok között van; ennél tartósan magasabb és alacsonyabb testhőmérséklet
összeegyeztethetetlen az emberi élettel.
Az ember tehát meghatározott szükségletekkel rendelkező hiánylény – Arnold_Gehlen
kifejezését kölcsönvéve és újraértelmezve.
Az emberi szükségletek nagy részét a földi természet automatikusan kielégíti így az embernek
ezekkel nem is kell foglalkoznia. Ezek a szükségletek csak napjainkban tudatosodnak, amikor
realitássá vált a földi bioszféra pusztulása vagy radikális átalakulása. Ha a Föld bioszférája
normálisan működik, akkor az embernek csak az egyre kényelmesebb létezéshez és
fennmaradáshoz kapcsolódó igényeit kell kielégítenie, úgy mint élelem, szaporodás, lakhatás,
közlekedés, szórakozás. Természetesen az embernek nemcsak szükségletei, hanem
sajátosságai és képességei is vannak, amelyek segítségével fent említett szükségleteit képes a
bioszférában kielégíteni. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az ember képes a
természetet a saját érdekei szerint átalakítani, vagyis képes a termelésre. Marx az ember
megkülönböztető sajátosságát a szerszámhasználathoz, a munkavégzéshez és a termeléshez
kapcsolta.
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Egy vadászó-gyűjtögető életmódot folytató közösség
(Pygmy) a Kongó völgyéből 2014-ben.
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Huntergatherer#/media/File:Living_on_the_rainforest.jpg
2.1.3 A termelés paradoxona
A csupasz majom, majd az ember is vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott, azaz úgy élt,
mint bármely másik mindenevő állat. Ez volt ember eredendő és természetes életformája. Ez
az életmód természeténél fogva nem képes súlyos károkat okozni az ökoszisztémákban,
hiszen ha azok legyengülnek, akkor az embernek tovább kell állnia és így az ökoszisztémák
regenerálódhatnak.
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A letelepedő és a mezőgazdálkodó életformára való áttérés azt jelentette, hogy az ember
természetes életmódja átalakult. Ennek elsődleges következménye az volt, hogy az ember a
természetes ökoszisztémákat átalakította agrár-ökoszisztémákká. Megváltoztatta – ne
szépítsünk – elrontotta az elfoglalt ökoszisztémát. Ez a romlás napjainkban, vagyis tízezer
évvel később ökológiai válság formájában jelentkezik. Az ember ma már nemcsak az egyes
ökoszisztémákat pusztítja, hanem általában a Föld ökológiai rendjét. A termelés persze az
emberi természetet is átalakította, ahogy azt Rousseau is hangsúlyozta.
Ha nem sikerül megoldani az ökológiai válságot, akkor az emberre nehéz idők várnak.
Rousseau, ahogy a természeti népek is, nyilván úgy gondolják, hogy az ember rossz döntést
hozott, amikor szakított a természetes létmódjával, a vadászó-gyűjtögető életformával és
Ha kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót, rá fogsz jönni, hogy a
pénzt nem lehet megenni. (Indián közmondás)
elkezdte termelni a javakat, ugyanis ez azt jelentette, hogy egyre nagyobb pusztítást okoz a
természet rendjében. Az erdőket és más természetes ökológiai rendszereket az ember
kövekkel és betonnal helyettesíti. A termodinamika terminológiáját használva: az ember
alacsony entrópiájú, lágy és dinamikus élő rendszereket (pl. erdőket), magas entrópiájú,
statikus és kemény élettelen rendszerekkel (pl. betonnal) helyettesíti. Nehéz ezt az entrópia
növekedést és komplexitás csökkentést fejlődésként értelmezni.
Az évmilliók alatt kialakult természetes rend (azaz a bioszféra) képes – és félő, hogy csak az
képes – arra, hogy a különböző érdekeket ideális módon elrendezze. A vadászó-gyűjtögető
életmód biztosította az ember fennmaradását és biztosította számtalan más faj fennmaradását
is az ökoszisztémákban. Ez egy win-win játék volt az ember és az élet számára is. A termelő
ember vagyis az ökoszisztémákat átalakító ember előnye egyben más fajok hátrányát
jelentette. A termelő ember zéró összegű játékká alakította a viszonyát a természethez.
Kezdetben az ember sokat nyert, míg az élet sokat veszített ebben a játékban. Az ember
azonban a földi élet része és annak pusztulása őt is pusztulással fenyegeti. Egy élettelen vagy
jellegében radikálisan megváltozott bioszférában az ember sem tud fennmaradni.
Nyilvánvalóan ma már nem lehet visszatérni a természetes (vadászó-gyűjtögető) létmódhoz,
de a termelés növelése helyett lehetne törekedni a természet átalakítása és megőrzése közötti
egyensúlyra. „Vissza a természethez” jelszónak és programnak ebben az értelemben kellene
újjászületnie a termelés esetében. Változtatásokra van szükség. A döntő kérdés, hogy ezek a
változtatások a természet érdekében vagy annak ellenében történnek-e?
A természetes vagy természetellenes
irányba történő haladás nemcsak a
termelés, hanem az élet számos területén
(test, nem, közösség, nemzet, tradíció,
kultúra) felmerül. A biológiai és a
kulturális evolúció évezredei alatt
kialakult
késztetések,
értékek
és
intézmények működtetik a világunkat. Az
evolúciósan
kialakult
megoldások
egymást erősítik és stabilizálják. Ebben az
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érzékeny rendszerben a gyors és alapvető változtatások szinten biztos, hogy romláshoz,
működésképtelenséghez és többnyire tragédiához vezetnek. Az utópiák végzetes önhittsége
(fatal_conceit) többnyire disztópiákat eredményez.

Kérdések
1. Kant szerint mi a filozófia alapvető kérdése?
2. Miért tudjuk jellemezni az életet általában?
3. Desmond Morris miért nevezte az embert csupasz majomnak?
4. Az embernek milyen természetes szükségletei és képességei vannak?

Irodalom
Christian, David (2019): A nagy történelem. A világegyetem és benne elfoglalt helyünk.
Akkord Kiadó. Budapest.
Morris, Desmond (1989): A csupasz majom (The naked ape); Európa, Budapest.
Prigogine, I. - Stengers, I (1995): Az új szövetség. A tudomány metamorfózisa. Akadémiai
Kiadó Budapest.
Tóth I. János. (1997): Disszipatív ember. Kandidátusi értekezés. Szeged.
Tóth I. János (2005): Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. JATEPress,
Szeged.
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3. TÉMA RACIONALITÁS

3.1 LECKE A RACIONALITÁS A TUDOMÁNYOKBAN (20 PERC)
Általában a rációt és racionalitást az ésszel azonosítják. Például Arisztotelésznek az emberre
vonatkozó meghatározását: λόγον ἔχον a latinul animal rationaleként fordították. Ez is
indokolja, hogy egy külön fejezetet szenteljünk a ráció és a racionalitás elemzésének. Az
elemzés megmutatja, hogy a racionalitás fogalmának az értelmezésében – a különböző
tudományokban – jelentős különbségek vannak.
3.1.1 A ’racionális’ fogalmáról
A ’ratio’ latin eredetű szó, amely számolásra és kalkulációra utal. Egy értelmező szótár
szerint a ’racionális’ szó meghatározó jegyei a következők:
1. a megfontolás és mérlegelés utáni cselekvés, szemben a parancsra való vagy impulzív
cselekvéssel;
2. hosszú távú tervvel összhangban való cselekvés;
„Az ész vagy értelem jelölésére Descartes számos terminust használ. Latinul az ingenium és a
ratio, franciául a bon sens, az entendement és a raison jelentik az észt. Az ész vagy értelem
az akarat, az érzékelés és a képzelet mellett a lélek egy fakultása, amelynek fő funkciója,
hogy az igazat megkülönböztesse a hamistól. Ez a fakultás az, amely az Értekezés a
módszerről híres kezdősorai szerint egyenlően oszlik meg az emberek között. Az ész annak
köszönhetően tud különbséget tenni az igaz és a hamis között, hogy rendelkezik egy sajátos
szellemi látással (intuitus vagy intellectus), amely Descartes szerint nem más, mint egy ún.
„természetes világosság” (lumen naturae) az elmében. Ez a látás képes közvetlenül
felismerni az igazat és elválasztani a hamistól, és ennek eredménye a világos és elkülönült
(clare et distincte), azaz evidens belátás vagy megismerés. Descartes-i értelemben tehát az
ész egy olyan mentális látást jelent, amely nem közömbös az igazság iránt, hanem
megkülönböztető hajlama révén éppen az igaz megismerés képessége….. A karteziánus észt
tehát négy lényegi képesség segítségével határozhatjuk meg. Ezek: (1) a szellemi látás
képessége, (2) az igaz és a hamis közötti megkülönböztető képesség, (3) az ideákkal végzett
műveletek képessége és (4) a következtető képesség.” (Pavlovits 2012 45-6)
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3. a viselkedés elvont vagy általános szabályokkal való kontrollálása;
4. instrumentális hatékonyság: egy adott cél megvalósítása szempontjából leghatékonyabb
eszközök választása, szemben a szokás vagy befolyás szerinti eszközválasztással;
5. a cselekvések, intézmények, stb. egyetlen, jól meghatározott kritérium szerinti választása,
szemben a többszörös, diffúz és tisztázatlan kritériumok szerinti választással, illetve szokásos
jellegük miatti elfogadással;
6. meggyőződések és értékek egyetlen koherens rendszerbe való szervezése.
A fentiek is jól mutatják, hogy a racionális fogalom jelentése nem egyértelmű. A kifejezés
használata sem egyértelmű. A racionális fogalom sokszínű jelentését legegyszerűbben a
különböző tudományokban használt értelmezések jelzésével mutatható be. A
társadalomfilozófiai szempontból releváns racionalitás értelmezésekre koncentrálok.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#/media/File:Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel00.jpg
3.1.2 Racionális mint konzisztens
A logikában az érvényes következtetést
nevezik racionálisnak, vagyis ami logikus
és
konzisztens.
„A
konzisztencia
ténylegesen az, ami a szűk értelemben
vett racionalitás számára a legfontosabb:
konzisztencia a vágyakban, konzisztencia
a hitekben és a konzisztencia kettő között
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

2

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

egyfelől és az általuk meghatározott cselekedetben másfelől”, írja Elster (1997). A
konzisztencia a racionalitás minimális feltételének (magjának) tekinthető, mivel ez a
racionalitás minden értelmezését jellemezi, miközben a racionalitásnak léteznek további
értelmezései is, amelyek a konzisztencia mellett még további kritériumot is tartalmaznak.
A’racionalitás, mint konzisztencia’ értelmezést értelmezhetjük úgyis, hogy minden eszme
racionális, ami összhangban van a formális logikával. Paradox módon a racionalitásnak ez az
értelmezése kizárja a racionalitás halmazából a Hegelt és a dialektikus logikára épülő
filozófiai irányzatokat (pl. a marxizmust is), miközben ezeket a szerzőket és irányzatokat a
filozófiai egyébként racionálisnak tekinti.
3.1.3 Racionális mint önérdekkövetés
A közgazdaságtan a racionalitás fogalmát az önérdek érvényesítésével, az egyéni jólét és
hasznosság maximalizálásával kapcsolja össze. A közgazdaságtan számára a racionalitás úgy
értelmeződik, mint az individuális hasznosság maximalizálása, vagyis mint önérdekkövetés.
A klasszikus közgazdaságtan előfeltételezi, hogy a szereplők Homo oeconomicusok, vagyis
olyan egoista lények, akiket csak és kizárólag a saját nyereségük (hasznuk) maximalizálása
mozgat. Ez a nézet Hobbes és Mandeville az első között fogalmazták meg. „...legyünk vadak
vagy civilizáltak, lehetetlenség, hogy az ember bármi más okból cselekedjék, mint a maga
javáért.” – írja Mandeville (1977).

Méhek meséjének (1724) fedőlapja
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Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandeville#/media/F%C3%A1jl:TheFableOfBeesMandeville.jpg
A gazdasági ember fogalma Adam Smithen keresztül került át a közgazdaságtanba illetve
olyan társtudományokba, mint a racionális döntések elmélete, vagy a közösségi választások
„Ebédünket nem a mészáros, a sörfőző vagy a pék jóakaratától várjuk, hanem attól, hogy
ezek a saját érdekeiket tartják szem előtt. Nem emberiességükhöz, hanem
önszeretetükhöz fordulunk, és sohasem a magunk szükségéről, hanem a rájuk váró
előnyökről beszélünk nekik.” (Adam Smith, 1959 64)
elmélete. Érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy az önérdekkövetés jelentése csak a
legegyszerűbb döntési helyzetekben (a bizonyosság szituációjában és rövid távon)
egyértelmű. Bonyolultabb interakciók esetében az önérdek fogalma további interpretációra
szorul.
A közgazdász Herbert Simon (1982) különbséget tesz a szubsztanciális és procedurális
racionalitás között. Egy viselkedés szubsztanciálisan racionális, ha az adott viselkedés
végeredményét tekintve megfelelő. Ezzel szemben egy viselkedés procedurálisan racionális,
ha a döntéshozó betartja a szituációra vonatkozó racionálisnak tekintett eljárásokat. A két
racionalitás fogalom közötti különbség jól értelmezhető a bonyolultabb döntési helyzetekben,
ahol a döntéshozó eleve nem tudhatja, hogy a környezetében mi fog történni. Ezekben a
helyzetekben csak az várható el a döntéshozótól, hogy körültekintően járjon el, ami a
szubsztanciális racionalitás szempontjából gyenge eredményhez is vezethet, ha a környezet
valamilyen valószínűtlen eseményt „produkál”.
Simon vezette be a korlátozott racionalitás (Bounded_rationality) fogalmát, mivel úgy találta,
hogy az emberek valóságos körülmények között nem úgy viselkednek, mint egy Homo
economicus. Ez az elmélet a valóságos ember kritizálja, mert nem elégé racionális, a
jegyzetben viszont inkább azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a racionalitás minden esetben elég jó
vonalvezető-ea ahhoz, hogy kövessük,
Az önérdek talaján álló, többnyire liberális szerzők szerint pusztán az egyes ember jólétéről
lehet beszélni, így módszertani okok miatt elutasítják az egyéni hasznosságok összegezésének
lehetőségét, vagyis a társadalmi jólét fogalmát. Ezért elutasítják a társadalmi jólét
megteremtésére való törekvést, mint legitim célt. A gazdasági liberalizmus szerint a
piacgazdaságban működik a láthatatlan_kéz, vagyis a piac egy olyan interakciót jelent, ahol
az önérdek követése elvezet a közjóhoz.
A piaci fundamentalisták szerint minden
jószágot – beleértve a közjavakat is – piac
felügyelete alá kell helyezni, vagyis
privatizálni és piacosítani kell; illetve a
piacokat fel kell szabadítani minden
állami ellenőrzés alól. S így eljutunk a
neoliberalizmus credójához, amelyre a
korlátlan piacosítás, azaz liberalizáció,
dereguláció és privatizáció a jellemez
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(lásd Washington_Consensus). Ez a nézet maga is kimeríti a filozófiai utópia fogalmát.

Kérdések
1.Mit jelent a racionalitás a logikában?
2.Mit értenek racionalitás fogalmán a közgazdaságtanban?
3. Mi a különbség szubsztanciális és a procedurális racionalitás között?
4. Mit értenek racionalitás fogalmán a közgazdaságtanban?
5. Kitől származik a láthatatlan kéz fogalma és mit jelent?
6. Mit jelent a Washingtoni konszenzus?

Irodalom
Elster, Jon (1997): A társadalom fogaskerekei, Budapest Osiris.
Mandeville, Bernard (1969/1714): A méhek meséje avagy Magánvétkek – közhaszon. Ford.
Tótfalusi István, Magyar Helikon–Európa, Budapest.
Pavlovits Tamás (2012): Ész és végtelen– A gondolkodás Határtapasztalata Descartes-nál In
Laczkó Sándor; Faragó Emese (szerk.): Az ész. lábjegyzetek Platónhoz 10. Státus Kiadó,
Szeged.
Simon, Herbert (1982): Korlátozott racionalitás Válogatott tanulmányok; összeáll. Hajnal
Albert, Kindler József, Kiss István, tan. Kindler József, Kiss István, ford. Csontos László;
Közgazdasági és Jogi, Budapest.
Smith, Adam (1959/1776): A nemzetek gazdagsága. Fordította Bilek Rudolf. Akadémiai
Kiadó, Budapest.
Tóth I. János (2003): A játékelmélettől az etikáig. Világosság. 44 : 5-6 pp. 167-174. (2003)
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3.2 LECKE KOLLEKTÍV RACIONALITÁS (20 PERC)
Míg a közgazdaságtan azonosítja a racionalitást az önérdekkövetéssel, addig más
társadalomtudományokban a játékelmélettől az etikáig már más jellegű racionalitások is
megjelennek. Ezek mindegyike túlmutat az önérdeken, azaz többnyire valamilyen közösségi
vagy kollektív szempontra utalnak.
3.2.1 Kooperatív racionalitás
A játékelmélet a közgazdaságtudomány egyik segédtudományaként született meg, ahogy azt
Neumann_János és Morgenstein korszakalkotó könyvének a címe is mutatja. Ennek
megfelelően kezdetben a játékelméletben is az önérdek (minimax_elv, majd Nash-egyensúly)
követése jellemző.

Neumann János az 1940-es évekbben
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos#/media/F%C3%A1jl:JohnvonNeuma
nn-LosAlamos.jpg
A nem-kooperatív játékelmélet központi fogalma a Nash-egyensúly; és ezen elmélet szerint a
racionális játékos egyensúlyi stratégiáját követi. Ha az alany így dönt, és feltéve, hogy a többi
játékos is az egyensúlyi stratégiáját
követi, akkor az alany a játék végén nem
bánja meg a döntését. Ez megfelel a
közgazdasági értelemben vett individuális
racionalitás
fogalmának.
Kiderült
azonban, hogy vannak olyan (ún. változó
összegű) interakciók pl. gyáva nyúl,
szarvas vadászat, közjó játék, ahol az
egyensúlyi stratégia követése, vagyis az
önérdekkövetése gyenge eredményhez
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

1

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

vezet. Ezekben az interakciókban esetenként jobb megoldást lehet elérni a kooperatív
viselkedéssel.
Mindez elvezetet az ún. kooperatív játékelmélethez és az irányzathoz kapcsolódó kollektív
racionalitás fogalmához. A kooperatív játékelméletben fontos viszonyítási pontot jelent a
közérdek, amely a klasszikus utilitarianizmussal (haszonelvűséggel) összhangban az egyéni
hasznosságok összege. E felfogás szerint egy játékos akkor jár el a kollektív racionalitás
szellemében, ha a közös nyereség maximalizálására törekszik, azaz a közérdeket követi.
3.2.2 Értékracionalitás
A szociológus Max Weber különbséget tesz a célracionalitás (Zweckrational) és az
értékracionalitás (wertrational) között. Az előbbi esetében a cselekvő valamilyen
meghatározott viselkedést vár a környezet tagjaitól és a többi embertől, s ezt mint eszközt
fölhasználja arra, hogy saját racionálisan kiválasztott céljait sikeresen elérje. E felfogás szerint
célracionálisnak minősül az a cselekvés, amely összhangban van a cselekvés céljával, azaz a
célracionális cselekvés arra irányul, hogy elérje a kitűzött célt. Annak a meghatározása, hogy
mi a cél, kívül esik a cél-eszköz racionalitás kérdéskörén.
Tehát a célracionalitás szerint a célok nem racionális eljárások eredményeként alakul ki,
hanem azok valamiképpen (pl. Isten, természet, társadalom révén) adottak az emberek
számára. Az instrumentális vagy cél-eszköz racionalitás fogalmát először Arisztotelész
határozta meg.

Max Weber 1894-ben
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Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Max_Weber#/media/F%C3%A1jl:Max_Weber_1894.jpg
Ezzel szemben tisztán értékracionálisan cselekszik az, aki nincs tekintettel az előre látható
következményekre, és azt teszi, amit meggyőződése szerint a kötelesség, a méltóság, a
szépség, vagy egy, számára valamilyen szempontból fontos ügy kijelöl. Tehát az
értékracionalitás lényege az adott értékhez való feltétlen ragaszkodás függetlenül a várható
következményektől. Az értékracionalitás a célracionalitás álláspontjáról tekintve irracionális,
éspedig annál inkább, minél inkább abszolút érték rangjára emeli azt az értéket, amelyhez a
cselekvés igazodik, állítja Weber (1987). Tegyük hozzá, hogy az értékracionális viselkedés
lehetőséget ad az egyénnek arra, hogy túllépjen az önérdekén és viselkedésében valamilyen
általános szempontot (pl. kollektív vagy univerzális racionalitást) – akár szándéktalanul is –
érvényesítsen.

3.2.3 Etikai racionalitás
Az etikában a racionalizmust több eltérő álláspont jelölésére szokták használni. Ezek közös
sajátossága, hogy az észt tekintik a moralitás autentikus forrásának. Az etikai racionalizmus
első képviselője Szókratész, aki feltételezte, ha az emberek belátják, hogy mi a jó, akkor azt
fogják követni.
A nyugati etikai két nagy formális rendszere az haszonelvűség és a kanti etika szintén a
racionalitásra épül. Az utilitarizmus Jeremy Bentham és John Stuart Mill nevéhez köthető. Az
utilitarizmus szerint az emberek cselekedeteit az örömelv magyarázza: céljuk a boldogság
maximalizálása és a fájdalom, a szenvedés minimalizálása. E cél elérése érdekében
racionálisan mérlegelik cselekvéseik szubjektív hasznosságát. Ugyanakkor az emberek, mint
morális lények nemcsak a saját hasznosságukat, hanem a többi érintett ember boldogságát is
figyelembe veszik. A klasszikus megfogalmazás szerint mindenkinek a lehető legtöbb ember
lehető legnagyobb fokú boldogságára kell törekednie. Sajnos bonyolultabb helyzetekben
nehéz belátni, hogy hogyan maximalizálható az érintettek hasznossága.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

3

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Jeremy Bentham (1748-1832)
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism#/media/File:Jeremy_Bentham_by_Henry_Willia
m_Pickersgill_detail.jpg
Az utilitarianizmussal szemben a kanti etika nem a viselkedés következményére, hanem
szándékára helyezi a hangsúlyt. Kant szerint egy morális lénynek a kategorikus imperatívuszt
kell követnie. Ennek legismertebb megfogalmazása a következő: „Cselekedj úgy, hogy
akaratod maximája mindig egyben általános törvényadás elve lehessen.”
Maxima alatt Kant a cselekvés szubjektív alapelvét érti, amelyek tartalmazza az akarat
általános meghatározását. A maximákban az egyes ember morális karaktere fejeződik ki.
Például az irgalmas szamaritánus cselekedhetett volna azon maxima alapján, hogy „Mindig
segíts a rászorulókon, ha fáradozásaidért jutalomra számíthatsz!”. De cselekedhetett volna
azon maxima alapján is, hogy „Mindig segíts a rászorulókon, amikor együttérzést tapasztalsz
magadban!”. Erkölcsileg akkor cselekszik helyesen az irgalmas szamaritánus, ha a „Mindig
segíts a rászorulókon, mivel ez kötelességed!” maxima alapján cselekszik. Tehát Kant szerint
önmagában az irgalmas cselekvés nem
elégséges az is fontos, hogy az egy olyan
maximából
származzon,
amely
összhangban
van
a
kategorikus
imperatívusszal.
A kategorikus imperatívusz azt várja el az
embertől,
hogy
cselekvésének
a
maximáját ehhez a parancshoz igazítsa,
vagyis csak olyan maximát kövessen, ami
univerzálizálható. A feltétlen erkölcsi
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parancs nagy előnye, hogy szinte minden esetben könnyen alkalmazható. A kategorikus
imperatívusz olyan morális törvény, amely a személy viselkedését a természeti törvényekhez
hasonlóan meghatározza.
A kategorikus imperatívusz másik kanti megfogalmazása így szól: „Cselekedj úgy, hogy az
emberiséget mind saját személyedben, mind mindenki más személyében mindig célnak is,
sohasem pusztán eszköznek tekintsd.”
Ezt az elvet az emberi személy tisztelete elvének is szokták nevezni. Azt fejezi ki, hogy a
másik embert nem használhatom kizárólag eszközként, mindig figyelembe kell vennem a
másik szempontjait is. A munkaadó természetesen eszközként használja a munkavállalót, de
ellentétben egy géppel, nem használhatja őt kizárólag eszközként.

Kérdések
1. A játékelmélet hogyan értelmezi az individuális és a kollektív racionalitást?
2. Weber a racionális viselkedésnek milyen formáit különböztette meg?
3. Mit jelent az instrumentális racionalitás?
4. Ki volt az etikai racionalizmus első képviselője?
5. Az utilitarianizmus mit tekint morálisan racionális viselkedésnek?
6. A kanti etika szerint mi az etikus viselkedés lényege?
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3.3 LECKE A RACIONALITÁS BÍRÁLATA (20 PERC)
A filozófia történetben számos szerző bírálta a racionalitás. Ebben a leckében az észnek
három fontosabb bírálatát mutatom be.

3.1.1 Hume
David_Hume, mint az empirizmus élharcosa, szeptikus volt minden teoretikus (tapasztalatilag
nem igazolható) tudással szemben. Eszménye a teljes indukció, mellyel egyre valószínűbb
ismerethez juthatunk, de a teljes bizonyosságot sohasem érhetjük el. Mint fogalmazott: „a
legtökéletesebb természetbölcselet is csak éppenhogy csökkentheti a tudatlanságunkat.”
Hume nemcsak a szaktudományok eredményeit vonta kétségbe, hanem a tudomány olyan a
priori jellegűnek tűnő kategóriát is, mint az okság. „Az események következnek egymásra, de
soha semmi kapcsolatot nem figyelhetünk meg köztük. Egymáshoz fűzötteknek, de nem
egymással összekapcsoltnak látszanak.”
Így Hume mindenfajta elméleti konstrukcióval, beleértve a vallás fogalmát is, nagyon
bizalmatlan volt. Ha tudományos elméleteinkkel és konstrukcióinkkal kapcsolatban
szkeptikusnak kell lennünk, akkor természetesen nem alapozhatjuk a társadalom jobbítását
sem racionálisnak tűnő társadalomelméletekre, filozófiákra és ideológiákra. Hume ezen a
téren is a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta.
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David Hume (1711-1776)
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/David_Hume#/media/F%C3%A1jl:David_Hume.jpg
Hume már csak azért sem hihetett az észben, mert azt a szenvedély rabszolgájának tekintette:
„ az ész csak rabszolgája a szenvedélynek, s meg kell maradjon ennél, nem igényelhet
magának más feladatot, mint szolgálni és engedelmeskedni neki.”
Hume egyáltalán nem félt a nihilizmus, a szkepticizmus vagy a relativizmus veszélyeitől. Ő
nem az értelemben, hanem az alapvető emberi tulajdonságokban bízott, amelyek végül is
kordába tartja az emberek közösségét. Úgy vélte, természetes dolog, ha nem szeretjük a
fájdalmat, a betegséget, a boldogtalanságot, a rokkantságot, ill. a szabadság és a tisztelet
hiányát. S ugyanilyen természetes, ha szeretjük a vidámságot, barátságosságot és
udvariasságot. Ezek a természetes érzések és szenvedélyek olyan erőket mozgatnak meg,
amelyek lehetőséget adnak a közösségek folyamatos fejlődésére.

3.1.2 A felvilágosodás dialektikája
Max_Horkheimer és Theodor_Adorno közösen írták meg A felvilágosodás dialektikája (1948)
című könyvet a második világháború alatt, amely a frankfurti_iskola reprezentatív műve.

Max Horkheimer (elöl balra), Theodor
Adorno (elöl
jobbra),
és Jürgen
Habermas a
háttérben,
jobbra
(Heidelberg, 1965)
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Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Frankfurti_iskola#/media/F%C3%A1jl:AdornoHorkheimerHabe
rmasbyJeremyJShapiro2.png
A felvilágosodás (a szélesen értelmezett racionalitás) a történelem egyik meghatározó
mozgatója, amelynek célja a külső természetnek (értsd természeti környezetnek) a
birtokbavétele és a felette való uralom. Ez csak erőszakosan történhet meg a hatalom
segítségével. A racionalitásból következő erőszakos elsajátítás azonban elkerülhetetlenül
vezet az öncélú és pusztán önmagát növelő hatalomhoz. A „külső természetnek” a tudomány
és a technológia eszközeivel történő elnyomásáért nagy árat fizetünk: a dominancia hajszolása
csak „belső természetünk” elnyomásával valósulhat meg, úgy mint az emberi élet
középpontját alkotó vágyak és szükségletek megtagadása. Ez az elidegenedés a felvilágosodás
ára, fizetség a világ erőszakos elsajátításáért.
Miután kialakult a fogalmi gondolkodás az ember mint szubjektum került szembe a
természettel, amelyet objektum gyanánt tételez. A természetnek ezután már nem része az
ember, hanem egy olyan külső létező, amely szemben áll vele. Ennek egyenes folyománya,
hogy a megismerő szubjektum a természet feletti uralom által hatalomra tesz szert a dolgok
felett, így egyre erősebbnek érzi magát a világában.
A felvilágosodás objektumok összességévé tette a természetet, amivel szembehelyezte a
varázs alól felszabadult Ént. Az Én önmaga ura és racionalitása segítségével a természetet is
hatalma alá hajtja, csakhogy az elszabadult racionalitás olyan mechanikus technológiára
alapuló világot teremt, amelyben az ember is teljesen elszemélytelenedik, ahol minden Én
ugyanolyan lesz. A racionalitás elvezet az egységesített épületkomplexumok, gyárak,
uniformizált irodák létrejöttéhez, a tömegtermeléshez, ami ugyanolyanná tesz mindent, kiölve
a különbözőséget a világból.
A művészet helyét a kultúripar veszi át, ahol a befogadó nem több, mint fogyasztó. A
művészet már nem a lét nagy kérdéseiről szól, nem gondolkodásra késztet, hanem éppenhogy
menekülést kínál az elől. Az ember rövid időre az üzemszerű szórakoztatásban piheni ki a
mechanikus munkafolyamat okozta fáradalmakat. A műalkotások klisék végtelen ismétléséből
állnak, a sztárok nem egyéniségek, hanem egymástól alig különböző, arctalan pszeudoindividuumok (mai szóval celebek), akárcsak az öntudatuktól megfosztott befogadók. A
kaland-és trükkfilmek, a televízió, rádió, a képregények, a dzsessz mind ennek a sivár
világnak a termékei. A művészet nem válik el az ipartól, a cégek is lassan elvesztik
identitásukat, a termékeik alig térnek el egymástól. Így tehát az Én, amit a felvilágosodás
felszabadított a természet hatalma alól, önállú, autonóm létezővé tett, most újra eltűnik,
szertefoszlik ebben az újfajta, technicizált közegben.
A legkorábbi időkben a mágikus gondolkodás volt érvényben az ember nem különült el a
természettől, ami démonok és egyéb természetfeletti lények folytonos átalakulásaiból állt.
Ebben a boldog ősidőben a gondolat és az
emberek képzelete nem állt ellentétben a
külvilággal, hanem boldog nászban
tartoztak össze.
Adornoék szerint a felvilágosodás már a
zsidó és ógörög mítoszokkal kezdetét
vette. A folyamat egyik legfontosabb
eseménye az Odüsszeia létrejötte.
Odüsszeusz útja, kalandjai az Énnek a
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természet hatalmaiban való gyönyörteli feloldódását szimbolizálja, ám Odüsszeusz hatalmas
erőfeszítéssel kiszakítja Énjét ebből a közegből. Ennek emblematikus epizódja a szirénekkel
való találkozás, ahol Odüsszeusz csupán hallgatója a dalnak, lekötözöttsége azt jelképezi,
hogy az Én különvált az éltető közegből, elidegenedett a léttől.
A felvilágosodás alaptendenciája: a demitizálás és a természet varázstalanítása. A demitizálás
a félelemtől való megszabadulást célozza. Ez az ősi vágy a természet kiismerése ösztönzi az
embert bízva abban, hogy ez egyben a dolgokon való uralkodást is jelenti, hiszen így minden
eseményt, történést előre ki tud számítani. A dolgok magyarázatából kikerülnek a
transzcendenciára utaló fogalmak, s helyükbe ontológiai-metafizikai segédfogalmak lépnek.
Idő multával azonban megkérdőjeleződik ezeknek a spekulatív módon létrehozott
fogalmaknak (mint a Szellem vagy az Abszolútum) a világ valós szerkezetével való
kompatibilitása; e fogalmak ugyanúgy mitikussá változnak, mint az azt megelőző vallásos
kifejezések. Végül a matematizált vagy matematizálható tudás marad meg a megismerő
számára: a természet semmi egyéb, mint matematikai egyenletek összessége. Ez a ráció
diadalmenetének tetőfoka, a kalkulatív racionalitás (pozitivizmus) korszaka, amely a 19.
század második felétől fejti ki hatását.
A felvilágosodás, ami egykor azért lépett fel, hogy az embert megszabadítsa a természet általi
uralomtól, alárendeli őt az ember által a felvilágosodás nevében alkotott apparátusoknak. A
gondolkodás ezekben az apparátusokban mint ipar vagy bürokrácia dologiasul el, amelyek
mintegy „másodlagos természetként” uralják a sorsát. A természet feletti uralom
előrehaladása egyre inkább lehetetlenné teszi, hogy az ember úrrá legyen saját emberitársadalmi viszonyain. A természet eldologiasodása oda vezet, írják Marx szellemében, hogy
az ember is dologként tekint nemcsak embertársára, hanem önmagára is.
A könyv kiábrándult képet fest a felvilágosodásról. Lesújtó látomás az egész kiüresedett
modern nyugati világról, amely számára immár nincs menekvés, kiút, megváltás. Tézisük
szerint a természet leigázása az ész által elkerülhetetlenül vezet az ember leigázásához.
Lakonikus megfogalmazásuk szerint a „felvilágosodás totalitárius”.

3.1.3 Michael Oakeshott
Michael_Oakeshott (1901-1990) fontos alakja a brit politikai gondolkodásnak és konzervatív
bölcselkedésnek. A szerző bírálja a racionalizmust, különös tekintettel a politikai
racionalizmusra. Oakeshott értelmezése szerint a racionalista mindenre mint megoldandó és
megoldható problémára tekint. Ráadásul a politikai racionalizmus az ügyek mérlegeléséből
kizárja a hagyományt és a tradíciók által közvetített tapasztalatot.
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Michael Oakeshott 1901
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Oakeshott#/media/File:Michael_Oakeshott.jpg
A racionális attitűd egyik hiányossága Oakeshott szerint abból ered, hogy nem fogadja el a
tudás kettős természetét. A technikai tudás (más szerzők az explicit tudás terminust
használják) a racionalizmus eszköztárával is feldolgozható és megmagyarázható tudásra utal.
Ez a társadalmi tevékenységnek azokat a vetületeit és szabályait tartalmazza, melyek
megfogalmazhatók és a felmerülő fogalmak révén elsajátíthatók. A gyakorlati tudás (vagy
implicit tudás) ezzel szemben a tevékenységek megfogalmazhatatlan szabályaiból áll. A
gyakorlati tudás reflektív, folytonosan változó, elsajátítani csak egyfajta „inaskodással”
lehetséges. A tudás kettős természete jellemző minden emberi tevékenységre, a kétféle tudás
megtanulása nélkül nem válhat tejessé a tevékenység ismerete.
Oakeshott szerint a racionalista elutasítja a gyakorlati tudást, mert az nem formalizálható. A
gyakorlati tudás maga a tradíció, a tapasztalat átadása, amit a racionális gondolkodás
babonának bélyegez. A gyakorlati tudással szemben a technikai tudás legtöbbször racionális
érvek koherens, zárt rendszerét alkotja, mely teljes bizonyossággal tölti el az embert. A
racionalista célja pedig a bizonyosság elérése, mert a bizonyosság jelenti a világ megértését.
Meg kell jegyeznem, hogy a bizonyosságnak ez a kitüntetett szerepe a ma már elavultnak
tekinthető mechanikus világképből származik. A modern felfogás szerint a társadalmak nem
térhetnek ki a kockázat és a bizonytalanság elől. (Lásd Ulrich_Beck és Hans_Jonas
munkásságát és műveit.)
A racionális gondolkodás szerint minden
problémának létezik egy tökéletes
megoldása. Ez azonban egyformaságot
szül, mert a tökéletes megoldás
alkalmazandó az összes azonos típusú
problémára. A falansztereknek például
mindenhol ugyanolyannak kell lenniük. A
régi (mechanikus) racionalizmus szerint
ez igaz, viszont ökológiai szempontból
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egyáltalán nem tekinthető racionálisnak az egyformaság; egy racionális falanszternek a
sarkkörön és az egyenlítőn másképp kell gazdálkodnia és ezzel párhuzamosan másképpen kell
felépülnie.
Oakeshott szerint a világ többmóduszú, ezért csak több szemszögből értelmezhető. A politikai
racionalizmus viszont tagadja a többmóduszú értelmezést, csak saját szemszögéből értelmezi
a világot. Ezért alapvetően hibás gondolati konstrukció, ami nem is javítható meg.
Abban az angol szerzőnek igaza van, hogy a racionalitásnak ezek a rossz formái jellemzik a
korunkat és ezért jogos a bírálatuk. Az egy másik kérdés, hogy szerintem az észnek vannak
súlyosabb fogyatékosságai is.
3.1.4 Ráció a társadalomfilozófiában
A racionalitás társadalomfilozófiai szerepével kapcsolatban a szerzőknek két nagy vonulata
különböztethető meg. Egyrészt vannak olyan szerzők, mint pl. Platón, Hobbes, Locke, Marx,
akik úgy gondolják, hogy a társadalom fejlődésében a rációnak központi és meghatározó
szerepe van, illetve kell, hogy legyen. E szerzők konkrét javaslatai szinte mindenben
különböznek egymástól, de abban egyetértenek, hogy a társadalomnak racionális alapokon
kell állnia. Ha úgy gondolják, hogy a fennálló társadalom nincs összhangban az ésszel,
pontosabban az általuk vélelmezett ésszerűséggel, akkor azonnal szorgalmazzák a
változtatásokat.
Ezt az irányzatot a kezdetektől fogva opponálják azok a szerzők mint pl. Hume, Hayek,
Oakeshott, akik kritikusak a ráció társadalmi szerepével kapcsolatban. E szerzők szerint a
sikeres értékek és társadalmi intézmények úgymint magántulajdon, cseregazdaság,
pénzhasználat, a kulturális evolúció lassú folyamatában jöttek létre Ezért a társadalomban
sohasem szabad radikális (forradalmi) jellegű változtatásokat tenni. A kis léptékű és mértékű
változtatások azonban lehetségesek.
A rációt fontosnak gondoló szerzők számos javaslatot megfogalmaztak. E javaslatok egy
része bevált és olyan fontos értékekhez és/vagy intézményekhez vezetett, mint
hatalommegosztás, népszuverenitás, emberi méltóság. A javaslatok másik része, úgy mint
vagyon és nő közösség, korlátlan hatalom és szuverenitás, magántulajdon és piac
felszámolása nem vált be.
Ez is azt mutatja, hogy előzetesen sohasem tudhatjuk, hogy egy társadalmi újítás hasznos
vagy káros lesz. Ez még akkor sem tudható, ha változtatás mellett nagyon komoly érvek
vannak, ahogy azt a marxizmus példája is mutatja. Ez szintén arra utal, hogy a változtatások
mértékében és kiterjedésében mindenképpen korlátokat kell állítani. Így például kisebb
léptékű és technikai jellegű változtatásokat be lehet bevezetni globális szinten is, ugyanakkor
a társadalom alapvető értékeit illető
változásokat (pl. alapjövedelem, szabad
nem választás, házasság újra értelmezése)
csak térben és időben korlátozott módon
szabadna kipróbálni.
Úgy tűnik, hogy korunkat a racionalizmus
és a haladás fundamentalista értelmezése
jellemzi. E felfogás szerint minden
racionálisan védhető változtatás a priori
jó eredményre fog vezetni. Ezt a nézet a
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technooptimizmus
(techno-optimism)
mintájára
nevezzük
ráció-optimizmusnak.
Természetesen az az előfeltevés sem helyes, hogy minden változtatás a priori rossz. Ezt a
nézet nevezzük ráció-pesszimizmusnak. A ráció-optimista nézetek egyben haladás optimista
nézetek is, míg a ráció-pesszimista nézetek egyben haladás pesszimista nézetek is.

Kérdések
1. Hogyan vélekedett Hume az észről?
2. Mutassa be a felvilágosodás dialektikája című művet.
3. Hogyan kritizálta Michael Oakeshott az észt és a tudást?
4. Mondjon filozófusokat, akik hittek a ráció meghatározó és pozitív szerepében!
5. Mondjon filozófusokat, akik nem hittek a ráció meghatározó és pozitív szerepében!

Irodalom:
Blackburn, Simon (2011): Nagy kérdések. Filozófia. Geographia Kiadó. Budapest.
Boros Gábor (2007): Filozófia. Akadémiai Kiadó Budapest
Horkheimer, Max; Adorno, Theodor (2001): A felvilágosodás dialektikája. Atlantisz,
Budapest.
Koós István (2018): A felvilágosodás dialektikája. azolvasáskalandja.blog.hu. 2018.05.15
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4. TÉMA: TERMÉSZETI ÁLLAPOT

4.1 LECKE:TERMÉSZETI ÁLLAPOT A SZÉPIRODALOMBAN (20 PERC)
A társadalomfilozófiában a természeti állapot (State_of_nature) egy olyan — állam, tulajdon
és társadalmi intézmények stb. által nem szabályozott — fiktív helyzet, ahol az egyébként
szabad, egyenlő és racionális személyek szabadon követik önérdeküket.
4.1.1 Robinson Crusoe és Rejtelmes sziget
A Robinson_Crusoe Daniel Defoe angol író 1719-ben megjelent regénye. A könyv teljes
címe: „Robinson Crusoe yorki tengerész élete és különös, meglepő kalandjai: Aki huszonnyolc
évet élt egyedül egy lakatlan szigeten Amerika partjainál, a nagy Orinoco folyó torkolatától
nem messze; egy olyan hajótörés kényszerítette a szigetre, amelyben rajta kívül minden ember
meghalt.” A hajótörést csak Crusoe és három állat (a kapitány kutyája és két macskája) éli túl.
A regény egyes szám első személyben mutatja be a címszereplő életét.
Crusoe az európai technológiák használatával egy egyszemélyes társadalmat teremt. A hajóról
kimentett szerszámok segítségével vadászik, árpát és rizst termeszt, szőlőszemeket szárít,
kecskéket tenyészt, megtanul edényeket készíteni. Egy papagájt is magához fogad.
A Bibliát olvassa, vallásossá válik, és hálát ad Istennek, amiért mindene megvan, kivéve az
emberi társaságot. A regény során Crusoe önmagára mint a sziget királyára utal. A mű
mindenekelőtt a modern európai embernek a természet feletti uralmát ábrázolja.
Péntek érkezésével kettőjük között egy idealizált úr-szolga viszony alakul ki, ahol Crusoe
szimbolizálja a „felvilágosodott” európait, míg Péntek a „vadembert”, aki ebben a kacsolatban
civilizálódik. A regény végén a szigetet már csak kolóniaként említik.
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Robinson Crusoe plakettja Hullban, ahonnan a regény szerint útnak indult
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe#/media/F%C3%A1jl:SFEC_HULL_CRUSO
E1.JPG
A Klasszikus_közgazdaságtan és neoklasszikus_közgazdaságtan Robinson Crusoe-t használja
a piac nélküli termelés illusztrálására. Crusoe-nak meg kell állapítania a termelés és a pihenés
mértékét, és választania kell az alternatív termelési lehetőségekből, hogy kielégítse
szükségleteit. A marxista szemléletben Crusoe tapasztalatai a szigeten a munka győzelmét
hirdetik a tőke fölött. Crusoe többször rájön, hogy a hajóról kimentett pénz semmit sem ér a
szigeten, főleg a szerszámaihoz képest. James Joyce regényíró szerint „Ő a brit gyarmatos
igazi prototípusa… Crusoe-ban megvan a teljes angolszász mentalitás: a férfias függetlenség,
a tudattalan kegyetlenség, a kitartás, a lassú, ám hatásos intelligencia, a szexuális
érzéketlenség, a számító szűkszavúság”.
*
Jules Verne A_rejtelmes_sziget (1874) című regénye hét emberről szól, akik az
amerikai_polgárháború fogságból menekülnek el léghajóval és jutnak el egy lakatlan szigetre.
Ezek a tudománnyal felvértezett, széthúzástól mentes, összefogásra képes emberek a
legkilátástalanabb helyzetből is kivágják magukat. Ez a közösség azért sikeres, mert a tagjai
mindig az észszerűség és a kooperáció
szellemében viselkednek.
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The Mysterious Island klasszikus képregényként
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_rejtelmes_sziget#/media/F%C3%A1jl:CC_No_34_Mysteriou
s_Island.JPG
4.1.2 Legyek Ura
A_Legyek_Ura_ William Golding Nobel-díjas angol író 1954-ben megjelent regénye. A műy
cselekménye egy lakatlan szigeten játszódik, ahova egy csapat angol kisfiú kerül egy
repülőgép-katasztrófa túlélőiként. A gyerekek magukra vannak utalva, a szigeten nincsenek
felnőttek, így fokozatosan eltűnnek az otthon megszokott szabályok és korlátok az életükből
és ezzel párhuzamosan eszkalálódik az erőszak.
A könyv története: A fiúk először is vezetőt választanak maguk közül és megpróbálnak
együttműködni, közösen hozni döntéseket és azokat közösen végrehajtani. A
megmenekülésük érdekében fenn kell tartaniuk egy nagy jelzőtüzet. Ennek a közösségi
feladatnak az ellátása, másrészt a rivalizálás folyamatosan növeli a feszültséget. A csapat
akkor szakad ketté, amikor egy „szörny” jelenik meg a szigeten, rettegésben tartva mindenkit
– a gyerekek valójában egy halott ejtőernyős szél mozgatta holttestét hiszik szörnynek.
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„...szemben Simonnal pedig a Legyek Ura hangtalanul vigyorgott a karón.”
„Simon teste megmerevedett, megfeszült. A Legyek Ura most úgy beszélt hozzá, mint
egy tanító.” (8. fejezet)

A Legyek Ura címlapja
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_the_Flies#/media/File:LordOfTheFliesBookCover.jpg
A csapatból kiváló nagyobb fiúk
vademberek módjára kifestik magukat, és
csak a vadászattal törődnek, nem érdekli
őket a jelzőtűz és a menekülés. Az új
törzs első vadászata során a leölt disznó
fejét karóra szúrják, feláldozva azt a
szörny kiengesztelésére. Ez a karóra
tűzött disznófej azután mágnesként
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vonzza a legyeket. A Legyek Ura ennek a démoni figurának (a gonosz megtestesülésének) a
neve, vagyis egy tulajdonnév és ezért írják nagybetűvel.
A fiúk félelme és agresszív viselkedése a csoporton belül és a csoportok között is
folyamatosan nő és végül parttalanná válik. A nagyfiúk törzse rágyújtja az erdőt a másik
csapatra. Szerencsére egy arra haladó hajó meglátja az erdőtüzet, felfedezi a fiukat és így
megakadályozza a vérrontást.
A Legyek Ura a szépirodalom eszközeivel mutatja be, hogy a természeti állapot a lehető
legrosszabb társas állapot.
4.1.3 A sziget
A sziget (L’Ile) című regényt Robert_Merle írta 1962-ben. A Tahiti közelében hajózó
tengerjáró vitorláson lázadás tör ki. A zendülők megölik a szadista kapitányt és jó pár tisztet.
A megtorlástól félve úgy határoznak, hogy nem térnek vissza többé Angliába: letelepszenek
az Óceánia egy lakatlan szigetén, és ott alakítják ki új életüket. Csatlakozik hozzájuk a tahiti
férfiak és nők egy kis csoportja is.
A természeti feltételek ideálisak: a szigeten bőven akad minden, ami a megélhetéshez
szükséges lehet. A „társadalmi” feltételek azonban kedvezőtlenek az angolok nem tudnak és
nem is akarnak alkalmazkodni a bennszülöttekhez, viszont mindenáron fenn akarják tartani az
uralmukat, ráadásul sokkal kevesebb nő került a szigetre mint férfi. A két, egymástól
gyökeresen különböző kultúra találkozása végül is véres háborúba torkollik, amelynek
eredményeképpen csak egy fehér és egy tahiti férfi, illetve néhány nő marad életben.

A lázadók kiteszik Bligh kapitányt és a
tiszteket.
Forrás:
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Mutiny_HMS_Bounty.jpg
A regény megírásához egy XVIII. századi megtörtént eset: Lázadás a_Bountyn adta az ihletet.
A lázadók először megszabadultak a kapitánytól és 18 lojális emberétől, akik mentőcsónakkal
távoztak. Ezután a lázadók visszatértek Tahitire, majd néhány őslakossal kiegészülve 1790ben letelepedtek egy lakatlan szigeten. 34 fő: 9 lázadó matróz, 6 tahiti férfi, 11 nő és egy baba
szállt partra a korabeli tengerészeti térképeken nem szerepelő de természeti erőforrásokban
gazdag a Pitcairn-szigeteken.
A lázadók 3 évig viszonylag békében éltek a szigeten. A tahiti férfiakat a fehér tengerészek
szolgaként kezelték és dolgoztatták. A nőket is saját tulajdonuknak tartották, akárcsak az
alkoholt, amit a tahiti férfiak szintén megkívántak. 1793-ban konfliktus robbant ki a szigeten a
lázadók és a tahiti férfiak között. Az összezördülések elsődleges oka a nők és a maradék
alkohol feletti rendelkezés volt. A harcban öt lázadó matróz és mind a hat tahiti férfi meghalt,
néhányat a megölt lázadók feleségei tettek el láb alól. A túlélők – az erőszak néhány évvel
később újra fellángolt – végül egy békés és vallásos közösséget hoztak létre. Ez a közösség
majd csak 1808-ban lépett újra kapcsolatba a civilizációval. Jelenleg 56-an élnek a Brit
fennhatóság alatt álló szigeten.
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Kérdések
1. Definiálja a természeti állapot fogalmát!
2. Miért tekintjük a természeti állapotot egy gondolatkísérletnek?
3. Miért fontos, hogy a természeti állapot egy élhető vagy élhetetlen helyzet?
4. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze Robinbson Crusoe-t!
5. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze A rejtelmes szigetet!
6. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze A Legyek Urát !
7. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze A szigetet!

Irodalom
Daniel Defoe: Robinson Crusoe. Európa diákkönyvtár, Budapest, 1996 (ford. M. Nagy Mikló)
Fejes László: Miért A Legyek Ura?. Nyelv és Tudomány. nyest.hu 2013. november 12.
https://www.nyest.hu/hirek/miert-a-legyek-ura
Jules Verne: Rejtelmes sziget. Lira Kiadó, Budapest 2007.
Robert Merle: A sziget. Európa Budapest 1965 (Ford. Justus Pál)
William Golding: A Legyek Ura. Európa Könyvkiadó, Budapest 1963 (Ford. Déry Tibor
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4.2 LECKE: KLASSZIKUSOK A TERMÉSZETI ÁLLAPOTRÓL (20 PERC)
A társadalomfilozófia egyik kulcsfogalma a természeti állapot. A klasszikusok ezt egy
társadalom előtti valóságos létező állapotnak tekintették, amelyben például az amerikai
indiánok is élnek.

4.2.1 Hobbes
Thomas_Hobbes az embernek a következő természetes sajátosságait hangsúlyozza a
Leviatánban.

Thommas Hobbes (1588-1679)
Forrás:
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature#/media/Fichier:Thomas_Hobbes_(portrai
t).jpg
(a) Az ember alapvető antropológiai sajátossága a szabadság. „A természeti jog (…) mindenki
számára azt a szabadságot jelenti, hogy önnön erejét saját akarata szerint (…) használhatja, s
következésképpen mindent megtehet, amit e cél érdekében saját megítélése és értelme szerint a
legelőnyösebbnek tart.” Tehát a természeti állapotban az ember szabadsága korlátlan, azaz
bárki bármit megtehet, feltéve, hogy képes rá.
(b) Hobbes az emberek eredendő egyenlőségét is hangsúlyozza. „A természet egyenlő testi és
szellemi képességekkel ruházott minket, s bár az egyik embernek a másiknál olykor
nyilvánvalóan izmosabb a teste és fürgébb a szellem, ennek ellenére mindent összevéve az
ember és ember közti különbség nem annyira jelentős, hogy ilyen alapon az egyik ember oly
előnyöket követelhessen magának, amelyekre egy másik éppoly joggal igényt ne tarthatna.”
(Hobbes 1999 166.o.) Tehát az angol filozófus az egyenlőséget formális értelemben érti és
nem foglalkozik a javak birtoklásának az egyenlőségével. Az emberek formális

egyenlőségéből azt a következtetést vonja le, hogy mindenkinek ugyanolyan joga, sőt esélye
van bármilyen előny (pl. hatalom) megszerzésére.
(c) Hobbes azt is hangsúlyozza, hogy bár az emberek formálisan egyenlők, ugyanakkor
egyáltalán nem azonosak. Ez abban is megnyilvánul, hogy a legtöbb kérdésben a vélemény
különbség áll fenn köztük. Ez nem szüntethető meg egy racionális vitában. Hobbes tehát
ellenétben Jügen_Habermas-szal nem hisz abban, hogy kommunikáció elvezethez a
konszenzushoz.
(d) A természeti ember további ajátossága az értelem. Itt Hobbes szembekerül az értelem
individuális és kollektív értelmezésével, vagyis az individuális és a kollektív racionalitás
problémájával. Erre a problémára utal az első természeti törvény is. „Következésképp az
értelem előírása vagy általános szabálya, hogy mindenki békére törekedjék, ameddig csak
annak elérésére reménye van, ha pedig erre nincs több reménye, a háború minden eszközét és
előnyét igénybe veheti és felhasználhatja.” (Hobbes 1999 172) Tehát az angol szerző szerint
csak akkor várható el valakitől, hogy a békére törekedjen, ha mindenki más is a békére
törekszik. Ez az individuális racionalitás logikája. A kollektív racionalitás logikáját követő
szerzők pl. Locke szerint az individuumnak mindig a békére kell törekedni.
Hobbesnak az antropológiai előfeltevései látszólag közel állnak a francia forradalom (1789):
hármas jelszavához: Liberté,_Egalité,_Fraternité, ugyanakkor Hobbes-nál semmilyen
formában sem jelenik meg a testvériség ideája. Az emberek között nincs szolidaritás,
együttérzés, sőt még a közös érdekek racionális belátása is csak nagyon feltételes formában
jelenik meg. Úgy tűnik tehát, hogy a testvériség nélkül önmagában a szabadság és az
egyenlőség háborúhoz vezet. Hobbes érvelése a következő.
(i) Az önérdek (vagyis az individuális racionalitás) érvényesítésének egyik legbiztonságosabb
módja a hatalom megszerzése. “Ezért az egész emberiség általános törekvésének elsősorban
az újabb és újabb hatalom iránti örökös és szüntelen vágyat tartom, amelynek csak a halál vet
véget.” Ebből következik az is, hogy ember embernek farkasa (Homo_homini_lupus).
(ii Ha minden ember hatalomra tör, akkor polgárháború alakul ki. “... a puszta természetes
állapot, vagyis a korlátlan szabadság, amelyben azok élnek, akik se nem uralkodók, se nem
alattvalók, anarchia és hadiállapot...”
(iii) A polgárháború pedig a lehető legrosszabb társadalmi állapot. “Ilyen körülmények között
nincs helye a szorgalomnak, mert gyümölcse bizonytalan, ezért aztán nincs se földművelés, se
hajózás, se tengerentúlról behozott áru, se kényelmes épület, nincsenek nagy erőt igénylő
tárgyak ide-oda szállításához szükséges eszközök, semmiféle ismeretszerzés a Föld ábrázatára
vonatkozóan, se időszámítás, se művészetek, se irodalom, se társadalmi érintkezés, s ami a
legrosszabb: örökös félelem uralkodik, az erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi élet
magányos, szegényes, csúnya, állatias és rövid.”
Tehát Hobbes szerint a politikai hatalom nélküli állapotba, vagyis a természeti állapotban
állandó harc folyik: mindenki harca mindenki ellen (Bellum_omnium_contra_omnes).
4.2.2 Locke
John_Locke szerint ez az ősi állapot számos pozitív sajátossággal rendelkezik. Ő is úgy
gondolja, hogy természeti állapotban mindenki szabad és egyenlő, ami magába foglalja azt is,
hogy emberek korlátlanul rendelkeznek önmaguk és tulajdonuk felett. Ebben az állapotban a
kinyilatkoztatott (isteni) törvény és az ész (természetjog) is azt hirdeti, hogy tilos mások
életének, egészségének, szabadságának és birtokának megkárosítása vagy megsemmisítése.

A skót filozófus szerint a természeti állapotban is érvényesek a törvények, jelesül a természeti
törvények. A természeti törvényeket Locke egyidejűleg tekint Isten által kinyilatkoztatott
törvényeknek, illetve az ész törvényeinek. Ebből következik, hogy a természetállapotban az
emberek az önérdeküket a természeti törvények keretei között követik és így békés
együttműködésben élhetnek egymással.
Tehát Hobbes és Locke által vázolt természet állapot közötti különbség alapvető oka az, hogy
Hobbes által tételezett emberek többnyire nem, míg Locke által tételezett emberek többnyire
betartják a természeti törvényeket. Vegyük például a ne lopj törvényt, amelyet mindkét szerző
szerint tekinthetünk az értelem, a természet és Isten törvényének. Egy lockiánus ember
mindenképpen betartja ezt a törvényt, ezzel szemben egy hobbesiánus ember ha nem áll
érdekében, akkor nem tartja be.

John Locke (1632- 1704)
Forrás:
LOC.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature#/media/Fichier:Locke-John-

A gyermekeket a szüleik rákényszeríthetik a természeti törvények betartására, de ki
kényszerítheti erre a beszámíthatatlan és felelőtlen embereket? Mivel a természeti állapotban
a természeti törvények érvényesek, ezért elvileg mindenkinek joga van a bíráskodáshoz, és
ahhoz, hogy azokat, akik a békés állapotot megtörték, elítélje és megbüntesse.
Ez azonban azzal jár, hogy mindenki saját dolgában bíró. Ezért az amúgy békés természeti
állapotban megjelenhet a vérbosszú, ami könnyen háborúhoz vezet. Így aztán mégiscsak
szükség van az államra, amely képes a pártatlan bíráskodásra.

4.2.3 Rousseau

Értekezés az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól című írásában (1755)
Jean-Jacques_Rousseau a természeti állapot történetéről beszél.
A természeti állapot korai korszakában az ember egy nemes_vadember, aki természetétől
fogva lusta és az állatokhoz hasonlóan, magányosan kóborol az őserdőben. A férfi és nők
közötti viszonyok csak alkalomszerűek, bár az anya ösztönösen törődik gyermekeivel, amíg
azok képessé válnak arra, hogy önmagukról gondoskodjanak.
Ez az állat-ember csak szerény szükségletekkel rendelkezik, melyet a természet
"éléskamrájából" könnyen kielégíthet. Nem gondol a jövőre, s így nem törekszik
felhalmozásra, termelésre és gazdagságra sem. A természeti ember alapvetően elégedett,
hiszen szükségleteit könnyen ki tudja elégíteni, sőt a vadállatokhoz hasonlóan alapvetően
egészséges is, hiszen a betegségek nagy része is civilizációs eredetű.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Forrás:
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature#/media/Fichier:JeanJacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg
A természeti ember alapvető szenvedélye az önmaga fenntartására irányuló vágy vagyis az
önszeretet (Amour_de_soi), amely kiegészül egy bizonyos fokú sajnálattal vagy
együttérzéssel embertársai szenvedése iránt. „Úgy tedd a jót magadnak, hogy a lehető
legkisebb rosszat okozd másnak…”. Rousseau szerint ezek a tulajdonságok csak a természeti
embert jellemezik.
A vad embert két jellemvonás különbözteti meg a többi állattól: az akarat szabadság és
tökéletesíthetőség. Az első helyt ad a racionalitásnak, mivel az embert az ösztönei nem
határozzák meg, így választhat, elfogadhat és visszautasíthat. A második lehetőséget ad a
kulturális fejlődésre, hiszen az ember az egyetlen lény, mely képes rá, hogy képességeit
fokozatosan tökéletesítse, és e tökéletesítést egész nemének továbbadja. Ezen két alapvető
tulajdonsága alapján azt mondhatjuk, hogy az embernek nincs meghatározottsága: szabad
állat.

A vadember civilizálódása előre nem látható véletlenek eredménye, amelynek következtében
az ember arra kényszerül, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön más emberekkel. Kifejleszti a
beszéd képességét, és az asszonyával és gyermekeivel való állandó kapcsolat megőrzésére
kezd törekedni. Szükségletei lassan növekszik, de még nincsenek túlzott igényei. Az emberek
végül egymástól függővé válnak, és az együttműködés illetve közös célok tapasztalatai annak
tudatára ébresztik őket, amit kötelezettségnek vagy erkölcsiségnek nevezhetnénk. A társas
állapot kialakulásával párhuzamosan a szabadság "régi" értelmezése is lehetetlenné válik.
A be nem tartott kötelezettségek és a viszonzatlan segítségek miatt a társas emberben
megjelenik bosszú érzülete is. Mivel az emberek naponta kapcsolatban vannak egymással, így
az összeütközésre is több alkalom van; és törvény hiányában, minden ember maga ítél a saját
esetében (az önbíráskodás itt is fontos probléma). A természetes sajnálat érzülete
meggyengül, miközben az önszeretet érzülete felerősödik. Így az eredetileg jó önszeretet
átfordul önzésbe (Amour-propre). A társulással szükségszerűen növekednek a konfliktusok, és
előtérbe kerülnek az ember rossz tulajdonságai.
Tehát Rousseau szerint kezdetben a természeti állapot az ideális állapot volt, azonban az
ember civilizálódásával párhuzamosan ez az idillikus állapot elromlott. Az ember már nem
térhet vissza a természeti állapotba, ezért egy olyan hatalmi struktúrát kell keresnie, amelyben
az eredeti szabadság újra megvalósítható.

Kérdések
1. Hobbes szerint az embernek milyen antropológiai sajátosságai vannak?
2. Hogyan érvel Hobbes azon tézise mellett, hogy a természeti állapot az egy polgárháborús
állapot?
3. A Locke-i természeti állapotot milyen sajátosságok jellemeznek?
4. Ki használja a nemes vadember fogalmát és mi jellemzi?
5. Rousseau milyen különbséget lát az önszeretet és az önzés fogalma között.
Irodalom
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Rousseau, Jean-Jacques: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól.
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4.3 Lecke Természeti állapot és annak kritikája
Először John Rawlst elméletét vizsgáljuk, majd a természeti állapot kritikáját. Hume óta
tudjuk, hogy a természeti állapot egy fikció. Ugyanakkor ennek a gondolatkísérletnek az
eredménye fontos a társadalomfilozófia számára, mivel igazolja a hatalom és az állam
intézményét. Röviden kitérek arra is, hogy a humánetológia szerint valójában milyen volt az
ősember természetes állapota.

4.3.1 Rawls
John_Rawls híres könyvében (Az igazságosság elméletéről 1971) felelevenítette a természeti
állapot egy modern értelmezését, amelyet ő eredeti állapotnak (Original_position) nevezett.
Ez egy olyan hipotetikus állapot, ahol az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy nekik
egyénileg milyen helyzetük, milyen tehetségük és sorsuk lesz a társadalomban. Más szóval az
eredeti helyzetben a szereplők a tudatlanság fátyla (Veil_of_ignorance) mögött vannak, nem
tudják, mely pozíciót fognak betölteni a leendő társadalomban, milyen értékeket fognak
fontosnak tartani. Ebben a helyzetben kell válaszolniuk arra a kérdésre, hogy az elosztás
milyen igazságos elveit kell érvényesíteni egy társadalomban.

A tudatlanság fátyla az eredeti pozícióban.
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Forrás: eredeti pozíció: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_Position.svg
Az amerikai szerző szerint ilyen helyzetben a maximin szabályt alkalmaznák, vagyis egy
olyan „jól berendezett társadalmat” preferálnának, amely az igazságosság alapelveire épül.
Így eljutunk a méltányosságként _felfogott_igazságosság koncepciójához. Ez azokra az
elvekre utal, melyeket a szabad és ésszerűen gondolkodó, saját érdekeik előmozdítására
törekvő személyek az egyenlőség kiinduló helyzetében jóváhagynának egyesülésük alapvető
feltételeként. Ezen elvek szabályoznak minden további egyezséget plusz körvonalazzák a
társadalmi együttműködés kialakítható fajtáit és a létrehozható kormányformákat, azaz
meghatározzák a társadalom alapszerkezetét.
Rawls a következő egymásnak alárendelt elvek mellett érvel:
(1) Minden személynek egyenlő joga van a szabadság azon legmagasabb fokához, amely
mások ugyanilyen szabadságával összeegyeztethetők.
(2) A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni, hogy
(a) a legkedvezőtlenebb helyzetben levők javát legjobban szolgálja és
(b) ez az elrendezés terjedjen ki állásokra és hivatalokra, melyek így a tisztességes
egyenlőség és lehetőség értelmében minden körülmények között mindenki előtt nyitva állnak.
4.3.2 Természeti állapot kritikája
A modern humánetológia eredményei alapján pontosan tudjuk, hogy a természeti állapot egy
fikció. A korai emberek (ősemberek) nem úgy éltek, ahogy azt Hobbes, Locke vagy éppen
Rousseau leírta. Tehát a természeti állapot nem keverendő össze az ősember gyakran
természetesnek minősített állapotával.
Valójában az ősemberek kis létszámú családi alapon szerveződő szoros közösségekben éltek.
Ezekben a csapatokban nagyon erős integratív erők (szeretet, barátság, altruizmus és lojalitás)
működtek, amelyek a közösséget egyetlen rendszerré, a klasszikusok szavaival élve egyetlen
testté formálták. A csapatban eleve jelen volt a hierarchia és a hatalom; tehát nem volt
szükség a hatalomnak szerződéssel történő létrehozására, ahogy azt Hume és más kritikusok
is hangsúlyozták. Mivel az ősember közösségei családi alapon szerveződtek, ezért a hatalom
első formája a szülői, jelesül az apai hatalom lehetett bármit is mondjon erről Locke. Továbbá
eleve jelen volt a közösségi tulajdon, mint a csapat telephelye és vadászterülete (territóriuma),
ugyanakkor a saját készítésű szerszámok nyilvánvalóan magántulajdonban voltak. Locke-nak
tehát igaza volt, amikor azt mondta, hogy nem a hatalom és az állam hozta létre a tulajdont.
A Hume előtti szerzők azonban bizonytalanok voltak abban a kérdésben, hogy a természeti
állapotot és a társadalmi szerződést valós
történelmi helyzetnek tekintsék vagy csak
egy fikciónak. Ezért Hume kritikája
mindenképpen egy mérföldkő ebben a
tekintetben.
Hume a szerződéselmélet koncepcióját
bírálva rámutatott arra, hogy az aktuálisan
létező
kormányzatok
történetében
semmilyen nyomát sem találjuk a
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társadalmi szerződésnek, illetve a polgárok önkéntes beleegyezésének. „Ellenkezőleg,
mindenütt fejedelmeket látunk, akik alattvalóikkal tulajdonukként bánnak, és szuverenitásuk
független jogát hódítással vagy örökléssel tartják fenn. Mindenütt látjuk az alattvalókat is,
akik elismerik fejedelmeik e jogát. és fölteszik, hogy egy adott uralkodónak való
engedelmesség kötelezettségével születnek, amint ez a szülők iránti kötelesség és tisztelet
kötelékére igaz.” (Hume: Értekezés az emberi természetről, 660. o.)
Majd hozzáteszi: „Az engedelmesség és alávetettség olyan megszokottá vált, hogy a legtöbb
ember soha nem is firtatja ezek eredetét vagy okát, éppoly természetesnek tekinti, mint a
gravitáció vagy közegellenállás törvényét vagy bármely más természeti törvényt.” (Hume:
Értekezés az emberi természetről, 660. o.)
Ha a kormányzat hatalma nem a nép beleegyezéséből származik, akkor a kormányzatnak más
alapjai vannak. Mi alapozhatja meg akkor a hatalomnak való engedelmességet? A skót szerző
az alternatívát abban látja, hogy a kormányzat iránti engedelmesség nélkül „a társadalom nem
maradhat fenn”. Továbbá azt is hangsúlyozza, hogy a társadalom az egyetlen eszköz az ember
számára, amellyel kompenzálhatja természettől kapott gyengeségeit, az összefogás mindenki
számára előnyös, „fokozza erőnket, képességeinket és biztonságunkat”.
Hume abból indul ki, hogy az ember mint társas lény eleve szoros közösségben élt. Ennek
első formája a család volt. Ezért a filozófus hevesen érvelt a szerződéselméletekben foglalt
természeti állapot ellen, melyet puszta fikciónak tekinti, hasonlónak a költők által megénekelt
aranykorhoz. Azonban azt is látja, hogy bármennyire is előnyös és elkerülhetetlen számunkra
ez a társulás, az emberi természet bizonyos adottságai, a vágyak és szenvedélyek ellentétben
állnak a társulás megalkotásával. Ezért van szükség „mesterséges intézkedésekre”, amelyekkel
a műveletlen emberi természet önzését és részrehajlását megzabolázzuk. Ezek a „mesterséges
intézkedések” azonban nem egy általános társadalmi szerződésre épülnek.
A társadalom számára leginkább a (külső) javak státusza okozhat zavart bizonytalanságuk,
könnyű átruházhatóságuk miatt, ezért szükség van egy megállapodásra, amely mindenki
számára megteremti a tulajdonlás biztonságos kereteit, azáltal, hogy „mindenkinek békésen
élvezni engedik, amit jó szerencsére vagy iparkodása révén megszerzett magának. Így
mindenki tudja, hogy mi az, amit biztosan birtokolhat és sikerül korlátozni a szenvedélyek
részrehajló és egymásnak ellentmondó indíttatásait.” (Hume, Értekezés az emberi
természetről, 665. o.) Ez a megállapodás alapozza meg az igazságosság és igazságtalanság a
tulajdon, a jog és a kötelezettség fogalmait.
Az igazságosság Hume szerint megállapodásokon alapszik, s „csupán abból ered, hogy
egyrészt az emberek önzők és nem határtalanul nagylelkűek, másrészt a természet nem
gondoskodik elég bőkezűen a szükségletekről. Nem a közérdek féltéséből, vagyis az erős és
széles körre kiterjedő jóindulatból merítjük az első és eredeti indítékot az igazságosság
szabályainak betartására, hiszen elismertük, hogy ha az emberek ilyen jóindulattal volnának
megáldva, ezek a szabályok álmukban
sem jutnának eszükbe.” (Értekezés az
emberi természetről, 673. o.)
Hume
koncepciója
evolúciós
szempontból is jól értelmezhető: stabil
hatalmi és tulajdonosi struktúrát kialakító
közösségek fennmaradtak, az összes többi
pedig
kiszelektálódott.
Egy ilyen
evolúciós folyamat felettébb valószínű,
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szemben a társadalmi szerződés aktusával. Az egy másik kérdés, hogy a szilárd hatalmi és
magántulajdonosi rendszeren belül már fontos szerepet kaphatott az emberek közötti konkrét
(pl. adásvételi) megállapodások és szerződések. Tehát az alapvető társadalmi intézmények
(hatalom, magántulajdon, együttműködés), amelyek egy evolúciós folyamatban alakultak ki,
tették lehetővé a szerződést és nem fordítva.
Hume után a filozófusok többsége (Hegel, Marx, Rawls) visszautasítja azt a nézetet, hogy
valaha létezett volna egy társadalmi_szerződés és azon belül a természeti állapot. Tehát
mindenki elfogadja azt a nézetet, hogy a természeti állapot, illetve a társadalmi szerződés egy
fikció. Ugyanakkor vita van abban a kérdésben, hogy ez a fikció egy hasznos
gondolatkísérlet, mert megvilágítja a modern polgári társadalom alapvető sajátosságait, vagy
pedig haszontalan, mert túlzott individualizmusa félrevezeti a gondolkodásunkat.
Álláspontom szerint a természeti állapot és a szerződéselmélet egy hasznos gondolatkísérlet,
amely segít jobban megérteni a modern individualizálódó polgári társadalmat, továbbá ennek
a gondolatkísérletnek az eredménye nagymértékben meghatározza a viszonyunkat,
pontosabban az ész viszonyát az államhoz. Tehát a természeti állapot a társadalomfilozófia
egyik alapvető gondolatkísérletének tekinthető.

4.3.3 A természeti állapot és az állam megítélése
Az állammal kapcsolatban a társadalomfilozófia rendkívül megosztott. A különböző nézeteket
legkönnyebben a természeti állapot jellegével kapcsolatban érthetjük meg. Ez még akkor is
így van, ha az adott szerző vagy irányzat történetesen nem támaszkodik erre a fogalomra
(i) Ha a természeti állapot egy minden szempontból jó és kívánatos állapot, akkor nincs
szükség a hatalomra és az államra. Ebből az álláspontból az is következik, hogy az erőszak
monopóliumával rendelkező hatalom és az állam társadalomfilozófiai szempontból nem
igazolható önkény, azaz az erősek és a gazdagok erőszakjának intézményesített formája a
gyengék és a szegények fölött. Ezt az álláspontot számtalan irányzat vallja, így pl. az
anarchizmus is.

Anarchizmus szimbóluma
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Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Anarchizmus#/media/F%C3%A1jl:Anarkisme.png
Marx is az állam elhalását prognosztizálja a kommunizmusban (lásd A gothai program
kritikája). Szerinte az uralkodó osztályok az állam segítségével biztosítják a hatalmukat az
elnyomott osztályok felett. A kommunizmusban nem lesznek osztályok, tehát nem lesz
szükség államra se. Ugyanakkor Marx fogalmazta meg a proletárdiktatúra fogalmát is arra az
„átmeneti időszakra”, amíg a tőkés társadalom átalakul osztálynélküli társadalommá. Tehát a
marxizmus egyszerre tudott érvelni a totális állam, illetve az állam elhalása mellett. A két
álláspont közötti ellentét az eltérő időtávlatok és feladatok miatt nem okozott problémát.
(ii) Ha a természeti állapot a lehető legrosszabb állapot, akkor nagyon erős hatalomra és
államra van szükség, mert csak egy hatalmi struktúra képes biztosítani kikényszeríteni a
békét, ami pedig az ember fennmaradásának, jólétének és prosperálásának a feltétele. Ez
Hobbes álláspontja, aki szerint bármilyen hatalmi struktúra is jobb mint az anarchia, vagyis a
polgárháború. Mindamellett Hobbes számára az állam egy szükséges rossz.
Vannak azonban olyan szerzők (Platón, Arisztotelész, Hegel és bizonyos értelemben
Rousseau is), akik az államnak rendkívül pozitív szerepet tulajdonítanak. Hegel például úgy
gondolta, hogy az állam a szabadság tökéletes megvalósulása, amennyiben törvényeiben a
legteljesebb mértékben jut érvényre az ész rendje. Az állam az abszolútum önkifejeződése,
amelyet földi istenként kell tisztelnünk. Az állam felette áll az egyéneknek, mert az állam
törvényei végső fokon nem a polgárok akaratából származnak. A polgárok vannak az
államért, s törvényeinek engedelmeskedve valósítják meg saját szabadságukat. Az eszményi
állam Hegel szerint monarchikus, trónöröklésen alapul és alkotmányos.
(iii) Ha a természeti állapot egy köztes állapot, akkor az állammal kapcsolatban is egy köztes
álláspont szükséges. Azaz egy korlátozott államra van szükség. E nézet szerint az állam
hiánya ugyanúgy elfogadhatatlan, mint az erős és korlátlan állam. A szerződéselmélet
klasszikusai közül Locke fogalmazta meg ezt az álláspontot.
A liberalizmus a minimális állam (minarchizmus), illetve az éjjeliőr állam (nightwatchman_state) mellett érvel. Robert Nozick (1938–2002) fő művében (Anarchia, állam és
utópia, 1974) a minimális állam neoliberális eszményét hangsúlyozza és ezen az alapon még a
jóléti állam koncepcióját is elutasítja. Az amerikai szerző a szabadságjogokat helyezi
középpontba, amelyek szerinte sérthetetlenek, és az állam abszolút korlátaiként
érvényesülnek.
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Kérdések
1. Hume hogyan kritizálja a természeti állapot és a társadalmi szerződés fogalmát?
2. Ki használja és mit jelent az eredeti állapot és a tudatlanság fátyla?
3. Mi következik abból, hogy a természeti állapot egy jó és kívánatos állapot?
4. Mi következik abból, hogy a természeti állapot a lehető legrosszabb társas állapot?
5. Mi következik abból, hogy a természeti állapot egy olyan köztes állapot, amelynek vannak
jó és rossz sajátosságai?

Irodalom:
Földi Pál (1993): A társadalomfilozófia története. Szerzői kiadás, Budapest.
Hume, David : Az eredeti szerződésről. In.: David Hume: David Hume összes esszéi II.. 225246. o. Atlantisz, Budapest, 1994.
Hume, David: Értekezés az emberi természetről, Gondolat, Budapest 1976.
Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Osiris, Budapest 1997. (ford. Krokovay Zsolt)
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5.TÉMA KOLLEKTÍV CSELEKVÉS LOGIKÁJA

5.1 LECKE 8.1 LECKE KOLLEKTÍV CSELEKVÉS ÉS A KLASSZIKUSOK
Az egyéni érdek és a közérdek közötti ellentét jellemzi az ún. kollektív viselkedést. Ebben a
leckében idézem azokat a szerzőket, akik rámutattak erre a problémára.

5.1.1 Arisztotelész és Smith
Platón az Államban a filozófusok és az őrök esetében vagyonközösséget és nő közösséget
javasol. Arisztotelész ezt a platóni nézetet kritizálva ír arról, hogy ez a szisztéma felelőtlen
viselkedéshez vezet. '(...) mert legkevésbé törődnek azzal, aminek a legtöbb gazdája van: a
magáéval mindenki a legjobban törődik, a közössel már kevésbé, vagy csak amennyire őt
illeti, és mert úgy gondolják, hogy úgyis törődik vele valaki más, inkább elfeledkeznek
róla.”(Politika II. könyv)
Erre a problémára a “közös lónak túros a háta” közmondás is utal. A magyar nyelvből már
kikopott a “túr” szó, amely dörzsölést, sebesedést jelent. Tehát ez a mondás szó szerint azt
jelenti, hogy a közösen használt lónak sebes a háta. Átvitt értelemben pedig arra utal, hogy
azok a dolgok, amelyeket közösen használnak tönkremennek és elpusztulnak. Ennek pedig
feltehetően az az oka, hogy a használók– akik nem kizárólagos tulajdonosok – nem figyelnek
rá, vagy túlzottan igénybe veszik.
*
Míg Arisztotelész a közös használatból származó problémákra hívja fel a figyelmet, addig
Adam Smith arra mutat rá, hogy bizonyos esetekben elkerülhetetlen a közös használat és azt
az államnak kell koordinálnia.A liberalizmus atyja szerint a kormányzat harmadik kötelessége
(a közbiztonság és a honvédelem mellett) az, hogy közös javak védelme érdekében
foganatosítson intézkedéseket. ”(...) végeztessen bizonyos közmunkákat, és állítson fel
bizonyos közintézményeket, mely közintézményeknek a készítése, a felállítása és a fenntartása
nem állhat egy vagy kis számú egyén
kizárólagos érdekében, mivel hasznuk
sohasem téríti meg az egyes vagy a kevés
számú egyénnek a rájuk fordított
költséget,
habár
azok
a
nagy
társadalomnak a költségeket fölösen is
megtérítik.” (Adam Smith)
Tehát
a
híd
egy
mesterséges
magánjószág, míg a világítótorony egy
mesterséges közjószág. A természettől
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adott közjószág tipikus példája a később elemezendő közlegelő. Általában elmondható, hogy
a közjavak koordinálásakor az etikai és bürokratikus koordinációt kell alkalmazni, míg a
magánjavak esetében a magántulajdon és a piac intézménye a leghatékonyabb. Ha azonban a
cél valamilyen természettől adott jószág megvédése, még akkor is az erkölcsi és a
bürokratikus koordinációhoz (államhoz) kell fordulni, ha az történetesen magánjószág.
5.1.2 Mancur Olson
Mancur_Olson A kollektív cselekvés logikája című művében szintén az egyéni érdek és a
csoportérdek közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet.
Sokan magától értettődő igazságnak tekintik, hogyha egyénekből (vagy vállalatokból) álló
csoportok valamilyen közös érdeken osztoznak, akkor csoporttagjai ennek az érdeknek az
érvényesítésére törekszenek. Olson itt hivatkozik Marxra, aki szintén evidenciaként kezelte,
hogy a proletáriátus csoportérdekét minden egyes proletár a szívén viseli. Ez azonban tévedés
mutatott tá Olson.
“Valójában, ha a csoport meglehetősen nagy, s ha az egyéneket kényszer vagy valamilyen
más sajátos eszköz alkalmazásával nem késztetik közös érdekeik realizálására, akkor a
racionálisan, önérdekből cselekvő individuumok nem törekszenek arra, hogy realizálják
közös vagy csoport érdekeiket. Más szavakkal: egy nagy csoport tagjai önként még akkor sem
törekszenek közös vagy csoportérdekeik realizálására, ha mindannyian a racionális
önérdekük alapján cselekszenek, s ha mindannyian jobban járnának, amennyiben közös
érdekeik vagy célkitűzéseik együttes elérésére tennének kísérletet.” (Olson 1965 8.o.)

Mancur Olson (1932-1998)
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Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/36/Mancur_Olson.jpg
Olson érvelése a közjavakkal kapcsolatban a következőkben foglalható össze:
(i) Minden közösség — akár kicsi, akár nagy — valamilyen kollektív jószág biztosítására
törekszik.
(ii) A kérdéses jószág megszerzése a csoport minden tagja számára hasznos, azaz a jószág
megszerzésére fordított költségek minden egyén esetében kisebbek, mint a jószág meglétéből
adódó előnyök.
(iii) A megszerzett kollektív jószág fogyasztásából, élvezéséből a közösség egyetlen egy
tagja sem zárható ki.
(iv) A csoport tagjai számára az önérdek általában azt diktálja, hogy ne vegyen részt a
kollektív jószág megszerzésének a költségeiben, ugyanis ha mások vállalják ezeket a
költségeket, és a csoport megszerzi a kollektív jószágot, akkor a kérdéses személyt sem lehet
kizárni annak élvezetéből; másrészről, ha a csoport többsége nem költ a kollektív jószág
megszerzésére, és így az nem áll rendelkezésre, akkor a kérdéses személy hiába költött.
(v) A fentiekből következik, hogy a kollektív jószágot pusztán az önérdek alapján általában
nem lehet megszerezni.
Olson nem állítja, hogy az államok vagy más szervezetek csupán kollektív javakat
biztosítanak. Számos óriásszervezet csak úgy tudja meggyőzni az embereket, hogy
csatlakozzanak hozzájuk, hogy magánjavakat és magánelőnyöket is biztosít számukra. Ezek a
javak ösztönzik a szervezet potenciális tagjait a csatlakozásra. Mindazonáltal a jellegzetes
szervezeti javak minden esetben kollektív javak, hiszen a közönséges magánjavakat
individuális cselekvés révén is biztosítani lehet. Az amerikai szerző hangsúlyozza, hogy egy
közös cél megvalósítása vagy egy közös érdek realizálása voltaképpen azt jelenti, hogy
valamilyen kollektív jószágot sikerül biztosítani az érintettek számára. Ezeknek a közös
javaknak a biztosítása a szervezetek legalapvetőbb funkciója.
Olson éles különbséget tesz a kis létszámú és a nagylétszámú csoportok között. “A legkisebb
csoportok .... külön egyezség vagy formális szervezet nélkül is hozzájuthatnak a kollektív
javakhoz. Az ennél nagyobb csoportokban viszont csoport-megegyezés, – együttműködés vagy
– szervezet nélkül semmiféle kollektív jószágot nem lehet biztosítani.”
Tehát, amíg a kis létszám önmagában elősegíti a csoport tagok kooperációját, addig a nagy
létszám csökkenti a spontán együttműködés lehetőségét. A nagylétszámú csoport esetében a
spontán kooperáció teljesen valószínűtlen, és ha a társadalmi érdek az együttműködés révén
érhető el, akkor a társadalomnak valamilyen kényszerítő eszközzel kell azt megvalósítani.
(Russel Hardin kimutatta, hogy az Olson által vázolt probléma lényegében megfeleltethető –a
később tárgyalandó – fogolydilemma
szituációnak.)
5.1.3 Szervezet
A nagylétszámú közösségek esetében
legfontosabb szervezet az állam. Az
újkori történelemben egyetlen állam sem
volt képes arra, hogy önkéntes befizetések
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vagy adományok révén tartsa fenn magát. Ehelyett adókra, azaz definíció szerint kötelező
befizetésekre van szükség. Az állam éppen azért nem tarthatja fenn magát az önkéntes befizetésekből, mert közjavakat biztosít.
A (nem állami) szervezetek szintén biztosítanak bizonyos kollektív javakat tagjaik számára.
Az állam és szervezet között a modern társadalomban számos különbség van. Egyrészt csak
az állam rendelkezik az erőszak monopóliumával, a szervezetek nem alkalmazhatnak
erőszakot. Másrészt az állam – legalábbis ideáltipikus esetben – a közjót szolgálja, míg egy
szervezet többnyire valamilyen parciális csoport (autósok, kistermelők, kereskedők stb.)
érdekeit képviseli.
A modern strukturált társadalmak különböző, gyakran ellentétes érdekkel rendelkező
csoportokból állnak. A modern állam gyakran közvetít a különböző csoportok és
szervezeteik, pl. tőkések és munkavállalók) között. Más esetekben az állam úgy hozza létre
az egyensúlyt, hogy a gyengébb csoport mellé áll.
A modern társadalomban az egyik legjobban tanulmányozott csoportellentét az eladók és a
vásárlók között feszül. Az eladók csoportja a magas árakban, míg a vásárlók csoportja az
alacsony arákban érdekelt. A premodern társadalomban teljesen általános volt, hogy a
hatalom a céheket támogatta, azaz a termelők és az eladók érdekeit védte. A modern
fogyasztói_társadalomban a termelők, kereskedők és eladók együttműködését, kartelljét, azaz
az árak egyeztetését az állam szigorúan bünteti, mert az sérti a fogyasztók individuális és
kollektív érdekeit.
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Kérdések
1. Hogyan érvel Arisztotelész a közös használat ellen?
2. Hogyan érvel Adam Smith az állam szerepe melletta nem magánosítható feladatok
esetében?
3. Röviden foglalja össze Mancur Olson érvelést a kollektív cselekvéssel kapcsolatban!
4. Olson lát-e sarkalatos különbséget a kiscsoport és a nagycsoport között?
5. Miben látja Olson a szervezet jelentőségét!
6. Mi az elsődleges sajátossága a strukturált társadalmaknak?

Irodalom
Arisztotelész: Politika, Gondolat Kiadó, 1969. II. könyv
Smith, A (1959) : A Nemzetek Gazdagsága. E gazdagság természetének és okainak
vizsgálata. I. kötet Budapest IV. kötet, IX. fejezet idézi 491.o.
Olson, Mancur (1997): Kollektív cselekvés logikája. Közjavak és csoportelmélet. Osiris
Kiadó Budapest.
Tóth I. János (1997): Játékelmélet és társadalom. JATEPress Szeged.
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5.2 LECKE FOGOLYDILEMMA (20 PERC)
A fogolydilemmát a Princetoni Egyetem matematikus professzora, Albert Tucker találta ki,
amikor 1950-ben matematika ismeretekkel nem rendelkező pszichológus kollégáknak
bemutatott egy olyan fontos interakciót, amely játékelmélet segítségével jól elemezhető.
Tucker választhatott volna jobb példát is. Nemcsak a negatív számok teszik nehézkessé a
történetet, hanem az is, hogy bűnözők együttműködése nem kívánatos. Ennek ellenére ez a
rövid történet jelenti a 20. századi társadalomtudományok legnagyobb hatású modelljét.
5.2.1 A klasszikus történet
Egy kirabolt bank előtt két pisztolyos egyént, Alt és Bobot letartóztatják a rendőrök és külön
cellába zárják őket, hogy ne tudják egymással egyeztetni a vallomásaikat. A bíróságnak nincs
elegendő bizonyítéka ahhoz, hogy elítélje őket bankrablásért, ezért fontos, hogy legalább az
egyik gyanúsított beismerje, hogy ők követték el a rablást. Ennek érdekében az ügyész
ugyanazt vádalkut ajánlja mindkettőnek:
(a) Ha mindketten továbbra is tagadjátok a rablást, akkor tiltott fegyverviselésért egy-egy év
börtönbüntetést sózok a nyakatokba. (b) Ha egyikőtök bevallja, hogy ti követtétek el a rablást,
akkor a vallomást tevőt szabadon engedem, de a másik tíz év börtönbüntetést kap. (c) Ha
mindketten beismerő vallomást tesztek, akkor mindketten hat év szabadságvesztést kaptok.
Altnak és Bobnak két döntési lehetősége van a vallomástétel (confess) és a hallgatás (remain
silent) vagyis a bűncselekmény tagadása. Ez négy különböző kimenetelhez vezethet. A
következő ábrán az első szám Alt, míg a második szám Bob büntetését mutatja. Ebben a
szituációban a hallgatást nevezik kooperatív (C), míg a vallomástételt dezertáló (D)
viselkedésnek, illetve stratégiának. Kérdés, hogy miért? Intuitív módon a következőképp lehet
érvelni: a bűncselekmény tagadása azért nevezhető kooperatív (C) viselkedésnek, mert aki
tagad az kitart a másik mellett (betyárbecsület), míg a bűncselekmény beismerése, azért
dezertáló viselkedés, mert a másik elárulását jelenti. Később egy formális kritérium
segítségével is bemutatom, hogy miért volt helyes ez az elnevezés.
B gyanúsított
A
gyanúsított

(döntés)

Tagad (C)

Vall (D)

Tagad (C)

-1, -1

-10, 0

Vall (D)

0, -10

-6, -6

Fogolydilemma (FD) eredeti története.
Az első szám A, a második szám B
gyanúsított börtönbüntetését mutatja.
Aki tagad (C), az 1 vagy 10 év
börtönbüntetést, míg aki vall (D) az 0
vagy 6 év börtönbüntetést kockáztat a
társa döntésétől függően. Tehát aki vall,
az mindenképpen jobban jár, mint az, aki
tagad; a szakemberek ezt úgy mondják,
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hogy a vall stratégia szigorúan dominálja a tagad stratégiát. A gyanúsítottaknak tehát egy
domináns (racionális) és a nem-domináns (nem-racionális) stratégia között kell választania, s
nem lehet kétséges, hogy ebben a helyzetben a szereplők, hacsak nincs valamilyen egyéb
szempont, akkor a domináns és racionális viselkedést választják.
A döntési helyzet azonban szimmetrikus, azaz hasonló okok miatt a másik gyanúsított is
beismerő vallomást tesz. Ezért mindketten 6–6 év börtönbüntetést kapnak. Ez az interakció
egyensúlypontja. A játékelmélet szerint a racionális játékosoknak ebben a helyzetben
vallomást kell tenniük, azaz dezertálniuk kell.
Tekinthetik-e a felek a kölcsönös vallomástételből fakadó 6–6 év börtönt maguk számára jó
megoldásnak? Semmiképp sem, hiszen boldogan elcserélnék az 1–1 év börtönre. Tehát a
szereplők, ha kölcsönösen eltérnek az egyensúlyi – sőt domináns és racionális –
stratégiájuktól, akkor sokkal jobban járnak.
Számos interakció működik a fogolydilemma logikájára, úgy mint a potyatutas (Freerider_problem), A_közlegelők_tragédiája.

Fogolydilemma
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Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogolydilemma
5.2.2 Parfit értelmezése
A fogolydilemmának két felettébb zavaró tulajdonsága is van.
Egyrészt ha mindketten racionálisan viselkednek (dezertálnak), akkor mindketten rosszabb
eredményt (-6, -6 év börtön) érnek el, mintha mindketten nem-racionálisan viselkednek
(kooperálnak), amikor az eredmény -1, -1 év börtön.
Másrészt a kölcsönösen racionális viselkedés az érintettek számára a legrosszabb
kimenetelhez (-12 év) vezet. Tehát a racionalitás – Platt szavaival éve – láthatatlan ökölként
súlyt le a közjóra.
kollektív
viselkedés

individuális
nyereség

kollektív
nyereség

Megjegyzés

CC

-1 év, -1év

-2 év

nem-racionális
viselkedés
&
csoportmaximum

DC

0 év, -10 év

-10 év

CD

-10 év, 0 év

-10 év

DD

-6 év, -6 év

-12 év

racionális
viselkedés
&
csoportminimum

Individuális és kollektív nyereség a fogolydilemmában.
Derek_Parfit a kooperálást egyénileg önpusztítónak nevezi, hiszen ez a döntés azt jelenti,
hogy valaki egy nem domináns stratégiát választ egy domináns stratégiával szemben. Ezzel
szemben a dezertálást kollektívan önpusztítónak tartja, hiszen ha ez a tipikus döntés, akkor a
két fő közös (kollektív) nyeresége minimális lesz. Parfit szerint az ellentmondás a következő:
„Mindenkinek egyenként kell-e a maga számára a lehető legjobb eredményre törekednie; vagy
nekünk együtt kell a legjobb eredményt biztosító viselkedést követnünk? Ezeket az eseteket
„egyenként-együtt” dilemmáknak (Each-We Dilemmas) Parfit (1998, 145) szerinte a kanti
morál lényege éppen az, hogy a szereplők elmozduljanak az egyenként logikájától az együtt
logikája felé.
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Derek Parfit (1942-2017)
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Parfit#/media/File:Derek_Parfit_at_HarvardApril_21,_2015-Effective_Altruism.jpg

5.2.3 Általános akarat
A fogolydilemma és a potyautas helyzetére jól alkalmazható Rousseau megjegyzése az akarat
és az érdek különböző formáiról. „A közakarat gyakran eltér az általános akarattól; ez utóbbi
csak a közérdeket nézi, míg az előbbi a magánérdekeket, s nem több a különös akaratok
összegénél.” A magánérdek (volonté particuliére) arra ösztönzi a feleket, hogy dezertáljanak,
ezzel párhuzamosan a magánérdekek mechanikus összege a mindenki akarata (volonté de
tous) is a dezertáláshoz vezet, szemben az általános akarattal (Volonté _générale), amely
együttműködésre ösztönöz.
A fenti idézet így folytatódik: „De ha a különös akaratokból elvesszük azt, amiben az egyik
több vagy kevesebb a másiknál, márpedig ezek a különbségek kölcsönösen megsemmisítik
egymást, úgy a kivonás eredményeként az általános akarat marad fenn.” (Társadalmi
szerződés, II. könyv. 3. fejezet).
Úgy gondolom, hogy Rousseau azért írta
ezt, mert a saját korában még így volt.
Abban az időben a racionalitásban még
nagyon erősen jelen volt a kollektív
racionalitás és az értékracionalitás elemei.
S így volt remény arra, hogy az emberek
egy ilyen helyzetben az erényt és az
általános akaratot kövessék. “Az erény
nem más, mint a személyes volonté

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

4

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

particuliére hozzáigazítása a nyilvános volonté généralé-hoz”- mondja Rousseau.
Napjainkban – összhangban az elmúlt évszázadok individualizációjával – azonban teljesen
más a helyzet. A racionalitás fogalma alatt ma már a többség az individuális racionalitást érti.
Tehát egy ilyen helyzetben,’a kivonás eredményeként mindenki dezertálása marad fenn.’
A fogolydilemma a népszuverenitás és demokratikus döntéshozatal problémájára is felhívja a
figyelmet. Ha mindenki akarata egy népszavazás esetében nem vezet el az általános
akarathoz, sőt a közösség számára legrosszabb kimenetelt, a kölcsönös dezertálást jelenti,
akkor hogyan bízhatunk a népszuverenitásban és a többségi akaratban, mint legfelső
fórumban.
Ezeknek a tényeknek az ismeretében térjünk vissza a nomenklatúra kérdésére. Itt két kérdés is
felmerül. Miért nevezzük a tagadást kooperálásnak és az árulást dezertálásnak? Továbbá miért
tekintjük a kooperálást nem-racionális, míg a dezertálást racionális viselkedésnek?
Azért nevezzük a tagadást kooperálásnak, mert a tagadó csökkenti a másik rabló, illetve a
„rablóbanda” büntetését. Tehát a rablók szempontjából helyes a hallgatót kooperálónak
nevezni, mert ha a kooperálás a tipikus viselkedés, akkor maximális a rablók közös nyeresége.
Ezzel szemben az áruló egyaránt növeli a társa, illetve a banda közös büntetésének a mértékét.
Tehát a rablók szempontjából helyes az árulót dezertálónak nevezni, mert ha a dezertálás a
tipikus viselkedés, akkor minimális a rablók közös nyeresége.
A második kérdés sokkal problematikusabb. Vegyük számba a lehetőségeket.
(i) Nevezhetjük a dezertálást racionális viselkedésnek, ragaszkodva a nem-kooperatív
játékelmélet eredeti terminológiájához. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a
’racionalitás’ értelmezése összhangban marad a köznapi és a közgazdasági értelmezéssel. A
hátránya viszont az, hogy esetenként a racionalitás – Platt szavaival éve – láthatatlan ökölként
súlyt le a közjóra.
(ii) Nevezhetjük a kooperálást a racionális viselkedésnek. Elsősorban etikai megfontolások
szólnak emellett. Ha alkalmazzuk az aranyszabályt, a kategorikus imperatívuszt vagy az
utilitarista princípiumot a fogolydilemmára, akkor azt kapjuk, hogy a helyes válasz a
kooperálás. Sajnos az emberek nem így gondolkodnak. Ezt a problémát vizsgálta Hofstadter
(1983) egy félig empirikus tanulmányában. Ő is azt várta, hogyha mindenki világosan látja,
hogy mások is fogolydilemma helyzetben vannak, akkor a szereplőket a racionálisan felfogott
önérdek elvezeti a kooperáláshoz. Nem így történt; akik kooperáltak azok mind azt
hangoztatták, hogy morális és nem racionális okok miatt kooperáltak. Ez az eredmény
Hofstadtert meglepte, de nem titkolta el.
(iii) Nevezhetjük mindkét viselkedés racionálisnak. A játékelmélet a dezertálást individuális,
míg a kooperálást kollektív racionális viselkedésnek tekinti. Ennek a megoldásnak az a
nehézsége, hogy a racionális önérdek
fogalmát értelmezés és kontextus
függvényévé teszi. A racionális önérdek
túl fontos fogalom a társadalomban
ahhoz, hogy a jelentése értelmezési
vitáktól függjön.
Véleményem szerint a társadalom
számára csak az (i) járható. Tehát a
dezertálás jelenti a racionális viselkedést.
Elsősorban azért mert ha arra kérünk
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valakit, hogy a racionális önérdeke alapján döntsön, akkor ő mindig a dezertálást, vagyis a
szigorúan domináns stratégiát fog választani. Nincs az a bölcsész okoskodás, amelynek
elhinné, hogy a kooperálás, vagyis egy szigorúan dominált opció választása jelenti az
önérdekét.
Ez azonban nem a „világvége”, hiszen az átlagember jól tudja, hogy a ráció csak lehetséges
viselkedési mód sok más mellett. Számára nem probléma elfogadni, hogy a racionális önérdek
esetenként rossz eredményre vezet, ezért esetenként nem racionálisan (erkölcsi vagy éppen
érzelmi alapon) kell döntenünk. Bár ez azt jelenti, hogy a ráció felett kell lenni egy felsőbb
hatalomnak (Istennek, tradíciónak, morálnak, szokásrendszernek, evolúciónak), aki vagy ami
megmondja, hogy mikor kell és mikor nem szabad a rációt követni. A racionalisták számára
azonban nem fogadható el, hogy nem a ráció a legfelső autoritás.

Kérdések
1. Ismertesse a klasszikus fogolydilemmát!
2. Mit jelent a „nyer-nyer” (win-win) kifejezés?
3. Miért nevezi Parfit a fogolydilemmát egyenként-együtt dilemmának?
4. Az általános akarat fogalma hogyan értelmezhető a fogolydilemmára?
5. Mit jelent a láthatatlan ököl fogalma a fogolydilemmában?

Irodalom
Hofstadter D.R (1983): Computer tournaments of the Prisoner's Dilemma suggest how
cooperation envolves. Scientific American 248 May pp 14-20 o.
Parfit, Derek (1998). Körültekintés, erkölcsiség és a fogolydilemma. In Csontos László
(szerk.): A racionális döntések elmélete. Budapest: Osiris–Láthatatlan Kollégium.
Platt, J. (1973): Social Trape. American Psychologist, 128, 8, pp. 641-651.
Rousseau, Jean-Jacques (1997): A társadalmi szerződésről. Budapest: PannonKlett.
Tóth I. János (2014/b): A fogolydilemma kiterjesztése. Magyar Tudomány175:(1) pp. 90-98.
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5.3. LECKE FOGOLYDILEMMA ÉS A SZERELEM
Intuitíve érezzük, hogy a híres bűnöző szerelmespáros, Bonnie és Clyde egy vádalku esetében
sem árulta volna el egymást. Ebben a leckében erre keressük a választ. Ebben a leckében
ennek az okát a keressük. Ez elvezet bennünket a szív, s általában az összetartozás
logikájához, ami élesen különbözik az önérdek logikájától, illetve racionalitásától.

5.3.1 Szerelem hatása a preferenciára
Joggal gondolhatjuk, hogy a szerelem átalakítja az ember preferenciáit. Nem lát a szerelemtől
mondás is erre utal. Annak érdekében, hogy ezt az átalakulást tetten érjük a börtönévek
mellett tüntessük fel a szerelmes nő, Bonnie várható börtönéveit és a hozzáfűződő
hasznosságát. (Clyade-ra, a férfira ugyanezek a megfontolások érvényesek.)
Bonnie ideáltipikus hasznossága csökkenő sorrendben a következő:
– Bonnie tagad és Clyde tagad (CC):

-1 év, -1 év (Bonny hasznossága: 4 pont)

– Bonnie vall és Clyde tagad (DC):

0 év,-10 év (Bonny hasznossága: 3 pont)

– Bonnie tagad és Clyde elárulja őt (CD):

-10 év, 0 év (Bonny hasznossága: 2 pont)

– Bonnie vall és Clyde vall (DD) :

-6 év, -6 év (Bonny hasznossága: 1 pont)

Bonnie és Clyde 1933-ban.
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Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_and_Clyde#/media/File:Bonnieclyde_f.jpg
Miben különbözik a szerelmes és a normál nő preferenciája? Bonni nagyobb haszonságot
társít -1 év börtönhöz, mint 0 évhez. Pontosabban nagyobb hasznosságot társít a (-1,-1)
kimenetelhez, mint a (0,-10) kimenetelhez és tudja, hogy Clyde is így érez. Miközben a
szerelem átalakítja a felek preferencia sorrendjét, egyben fel is számolja a dilemmát. Ugyanis
a szerelmesek számára a tagadás (kooperálás) lesz a domináns és egyben racionális
viselkedés, és fordítva.
A szerelemnek ez az értelmezése összhangban van a közgazdászoknak azzal a felfogásával,
hogy mindenki racionálisan viselkedik, legfeljebb a preferenciáik különböznek. A bankár és
Teréz anya is racionálisan viselkedik csak a bankárnak normális (értsd egoista) míg Teréz
anyának altruista preferenciái vannak.
A szerelem azonban átformálja a döntéshozatalt is. Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor csak
a döntéshozatal változik, miközben a szerelmesek preferenciái továbbra is egoista jellegűek.

5.3.2. Szerelem hatása a döntéshozatalra
A fenti megszorítások mellett tegyük fel újra a kérdést, hogy miért kooperál a szerelmes
Bonnie? Egyrészt azért, mert célja a win-win (CC) állapot elérésre. (Nem enged a csábításnak,
vagyis nem a nagy nyereséget, akarja, mert tudja, hogy ez a szerelmének nagy veszteséget
okozna.) Másrészt megbízik Clydea-ban, azaz tudja, hogy Clyde sem enged a nagy nyereség
(win much) csábításának, mert az neki (Bonnie-nak) okozna nagy veszteséget. Ugyanezen
okok miatt kooperál a szerelmes Clyde is.
Tehát míg a normális nő pusztán a saját (egoisztikus) szempontja alapján dönt, addig a
szerelmes nő a másik szempontjait is mérlegeli a saját döntésekor. Ezt elvileg kétféleképp is
megteheti. Csak a másik fél szempontjai alapján dönt, altruista módon vagy a közös nyereség
alapján dönt kapcsolat orientált módon.
(i) Az altruista szerelmes Bonnie egyszerűen Clyde várható nyereségei alapján hozza meg a
döntését. Clydenak pedig az a legjobb, ha Bonnie tagad (kooperál).
(ii) A kapcsolat szerelmes Bonnie pedig azt a döntést hozza, amelyben a legnagyobb a közös
nyereség, ezért kooperál, ugyanakkor elvárja Clyde-tól, hogy ő is kooperáljon. A szerelem
tehát empatikusabb illetve „közösségibb” lénnyé teszi Bonnie-t, akinek a viselkedését jó
magyarázza az én kiterjesztés fogalma. Azaz Bonnie olyan döntést hoz, amely a pár mint
egység szempontjából a legjobb, a maga részéről maximalizálja a közös nyereséget.
A szerelmes ember döntéshozatala és
viselkedése
a
„normális”
emberi
szempontjából önfeláldozásnak tűnik.
Ezért is kötik össze a szerelmet gyakran
az önfeláldozással és az önzetlenséggel.
Mivel a szerelem önfeláldozással jár,
ezért a gondolkodás gyakran megfordul
és a másik önfeláldozásának a mértéke
lesz a szerelem mértéke illetve
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bizonyítéka . ‘Ha igazán szeretnél, akkor ezt és ezt megtennéd értem.’
Az önfeláldozás kikényszerítése és elvárása mögött azonban lehet, hogy egoista érdekek
húzódnak meg. „A férfi aki az önfeláldozásról beszél, az az úr szolga viszonyról beszél, ahol ő
akar lenni az úr.”, mondja Ayn Rand. Mint mindennel természetesen a szerelem érzésével is
visszalehet élni.

Blaise Pascal Versailles (1623-1662)
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal#/media/F%C3%A1jl:Blaise_Pascal_Versailles.JP
G
5.3.3 A szív logikája és a közösség
A fentiek azt mutatják, hogy a szerelemnek megvan a maga logikája, amely teljes mértékben
különbözik az önérdek logikájától. Ezt a lehetőséget már Pascal is felvetette: „A szívnek
vannak érvei, miket nem ismer érvelő
eszünk; ezt ezer dologból tudjuk.” Vagy:
„A szívnek megvan a maga rendje; az
észnek
is,
alapelvekre
épülő
következtetések formájában. A szívé
azonban másféle.”
A fentieket
mondhatjuk,
individuumok

általánosítva azt is
hogy
az
„izolált”
számára a racionális
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viselkedés mást jelent, mint azok számára, akik magukat egy közösség részének tekintik.
Természetesen különböző szupraindividuális egységek létezhetnek úgy mint házaspár, család,
baráti, munkahelyi, nyelvi, nemzeti, vallási vagy éppen kulturális közösség. A különböző
közösségekben különböző integratív erők dominálnak, úgy mint szerelem, barátság,
kollegialitás, kommunikációs előnyök, nemzeti, vallási vagy éppen kulturális lojalitás és
hűség.
Ezek az integratív erők nagyon különböznek egymástól. A szerelem nagyon erős, de
kizárólagos jellegű érzés, míg a hazafias érzés gyengébb, de nem kizárólagos jellegű. A
szerelem elég erős ahhoz, hogy Bonnie és Clyde legyőzze az önérdekét és kooperáljon. A
hazafias érzéseknek nyilvánvalóan nincs ilyen hatásuk: egyrészt nem relevánsak ebben a
helyzetben, másrészt még ha relevánsak lennének sem biztosítanák az együttműködést. A
szerelmeseket már önmagában a szerelem egy testté formálja, míg a hazafias érzések csak
más intézmények segítségével formálja a nemzet tagjait – a klasszikusok fogalmával élve –
egy testté.
A ráció szempontjából azonban az a legfontosabb és talán legmegdöbbentőbb következmény,
hogy egy ember számára mást jelent az önérdek, illetve a ráció, ha magát egyedülállóként és
mást ha magát egy közösség részeként gondolja el.
Kérdések
1. Mutassa be, hogy a szerelem hogyan befolyásolja az ember preferenciáit!
2. Mutassa be, hogy a szerelem hogyan befolyásolja az ember döntéshozatalát!
3. Mit értett Pascal a szív logikáján.
4. Miben különbözik az atom-ember és a közösségi ember racionalitása?
Irodalom
Pascal (1978): Elmélkedések. Gondolat Könyvkiadó Budapest, 277 és 283 paragrafus.
Tóth I. János: Fogolydilemma és szerelem. in Laczkó Sándor (szerk.) A szerelem.
Lábjegyzetek Platónhoz 11, pp.251-261.
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6. TÉMA POLITIKAI HATALOM

6.1. LECKE A HATALOM KETTŐS TERMÉSZETE (20 PERC)
Ebben a leckében a politikai hatalom kettős természetét vizsgáljuk, majd a szerződéselmélet
általános keretrendszerét. Kitérünk a konszenzus és a kényszer problémájára és rámutatunk
arra, hogy az utóbbi is a hatalom szerves része.
6.1.1 A hatalom fogalmáról
A magyar a ’hatalom’ a ’hat’ (képes rá) igéből származik. Az angol „power” szó (akárcsak a
francia „pouvoir”) a latin „potestas” szóból eredvén, szintén a „képesség” fogalmára utal.
Minden képesség mint olyan „önmagában véve jó”, de bármilyen képességet lehet rosszra és
rosszul használni, mondja Hans Jonas (1999 69).
Hobbes szerint a hatalom egy olyan erő, amely egyesíti az elkülönült emberek erejét. Azaz a
hatalom megsokszorozza az emberi közösség hatóképességét. „A legnagyobb emberi hatalom
az emberek sokasságának együttes hatalma, … mert ez az erők egyesítését jelenti.” (Hobbes
1999: 135) A hatalomnak ez a kevésbé látványos sajátossága az emberek és a közösség
szempontjából is egyértelműen hasznos.
Létezik azonban a hatalom fogalmának egy másik jelentése is. „Minden olyan esetben
hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki a saját
akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az
esély.”(Weber 1987:77)
A közember általában ez utóbbi vonatkozásban találkozik a hatalommal. A rendőrnek joga
van megállítani az állampolgárt és ellenőrizni az iratait. Azaz a rendőrnek – legalábbis ebben
a relációban – hatalma van az állampolgár felett. Ha az ember bemegy a hivatalba, hogy
valamilyen ügyét elintézze, akkor találkozik a hatalmat képviselő köztisztviselővel, akit az
állam felhatalmazott arra, hogy döntsön az illető ügyében. Ezek nyilván aszimmetrikus
helyzetek, mert a hatalmi szituáció is egy aszimmetrikus viszony. A hatalom-közember
relációban az utóbbi van alárendelt és kiszolgáltatott helyzetben. Ezért a közember
nyilvánvalóan nem szereti a hatalmat. Ugyanakkor a hatalom egyesíti is az embereket. Ez a
kettőség a hatalom és az állam megítélésben is szerepet játszik .
6.1.2 Szerződéselmélet általában
A hatalom kialakulásával kapcsolatban a
legismertebb
álláspontot
a
szerződéselmélet
jelenti.
A
szerződéselmélet lényege az alábbi
szillogizmusban foglalható össze:
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(i) X csak annak köteles engedelmeskedni, amibe – saját szabadon meghozott döntése révén –
beleegyezett.
(ii) X beleegyezett a szerződéssel létrehozott hatalmi struktúrába.
(iii) Tehát X köteles engedelmeskedni az így létrehozott hatalomnak.
Persze ez az érvelés csak X-re érvényes; a leszármazottak joggal mondhatják, hogy ők nem
egyeztek bele semmibe sem. Néhányan ezt a problémát a hallgatólagos szerződés fogalmával
próbálják áthidalni. Azaz ha valaki nagykorúként egy adott államban él, akkor hallgatólagos
módon hallgatólagos módon elfogadja az adott állam autoritását felette. A szerződéselmélet
tehát kitüntetett jelentőséget tulajdonít a belegyezésnek és a konszenzusnak.
(Konszenzus) Kétségtelenül vannak olyan emberi interakciók (pl. a jobbra hajts), ahol az
emberek megtudnak egyezni egy kölcsönösen előnyös megállapodásban. A konszenzussal
létrehozott együttműködésnek csak pozitív sajátosságai vannak: kölcsönösen előnyös, nincs
szükség a kényszer alkalmazására, megőrzi az emberek formális egyenlőségét is. A
konszenzusra épülő hatalmat nevezzük konszenzusos hatalomnak. Természetesen mindenki
egy olyan világot szeretne, ahol a hatalom mögött mindig konszenzus van. Sajnos a világ nem
ennyire egyszerű.
A politika világában különösen gyakori a konszenzus hiánya (Mellesleg kevés olyan politikai
vagy tudományos vitát láttam, ahol az egyenrangú felek meggyőzték volna egymást. Pedig a
tudományos viták állnak a legközelebb a racionális diskurzushoz.) A közösség konszenzus
„Akkor beszélek kommunikatív cselekvésről, ha a résztvevők cselekvései nem
egocentrikus sikerkalkulusok, hanem kölcsönös megértés segítségével
hangolódnak össze. A kommunikatív cselekvés során a résztvevők elsődlegesen
nem saját sikerükre, hanem a kölcsönös megértésre orientálódnak. ... egyetértés
csak racionális alapon nyugvó feltételek mellett jöhet létre; az egyetértés közös
meggyőződésen nyugszik." (Jürgen Habermas (1994): A cselekvésracionalitás
aspektusai, 244-245.o.)
hiányában csak két opció között választhat: lemond az együttműködésről vagy kikényszeríti
azt. Tertium non datur.
(Kényszer) Az emberi interakciókat gyakran jellemzi a felek véleménykülönbsége, amely
vitához vezet. Jó esetben a vita valamilyen megegyezéshez vezet, sok esetben azonban a
diskurzusban sem sikerül egyetértésre jutni.
Másrészről ha már létezik az államhatalom, akkor nagyságrendekkel megnő a kölcsönösen
előnyös megállapodások száma. Ugyanis a kölcsönösen előnyös megállapodások jelentős
része instabil (játékelmélet terminológiája
szerint nincs magja, core), ilyen például a
fogoly dilemma. Tegyük fel, hogy a felek
úgy egyeznek meg, hogy a ház
vételárának a kifizetése több lépésben
történik meg. Bár ez a megegyezés
kölcsönösen előnyös a feleknek, de az
eladó növelheti a nyereségét, ha az első
részlet felvétele után eláll az üzlettől. Ha
létezik a államhatalom, akkor ezt nem
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teheti meg. Tehát gyakran nem a szerződésből vezethető le a hatalom, hanem hatalom teszi
lehetővé a szerződést.
Felmerülhet a kérdés, hogy a demokrácia inkább a konszenzusra vagy inkább a kényszerre
épül? Kétségtelen hogy a demokráciának vannak olyan jegyei amelyek a konszenzus
logikájára épülnek: a parlamentben folyó célja elvileg a másik oldal meggyőzése és az
egyetértés megteremtése. Ennek ellenére a döntések nagy része többségi szavazásra épül. Ez
diktátum a kisebbség számára. Konszenzus hiányában csak a többség vagy a kisebbség
akarata között választhatunk. Nyilvánvalóan az előbbi jobb, mint az utóbbi.

Rousseau: Társadalmi szerződés
Forrás:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Rousseau_pirated_edition.jpg/
320px-Rousseau_pirated_edition.jpg
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Kérdések
1. Beszéljen a hatalom fogalmáról!
2. Mi jellemzi a szerződéselméletet általában?
3. Mi a különbség a konszenzus és a kényszer között?
Irodalom:
Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról. (ford. Endreffy Zoltán) Gondolat Budapest
1986.
Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994
Veress Emőd: A hatalommegosztás aktualitása In: Műhely, IX. Évfolyam, 2005. 3-4.
Weber, Max (1987): Gazdaság és társadalom. Ford.: Józsa Péter. Budapest, Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó
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6. 2 LECKE A KORLÁTLAN HATALOM (20 PERC)
Ebben a leckében Hobbes Leviatánját elemezzük, mint a korlátlan hatalom legegyszerűbb
modelljét.
6.2.1 Társadalmi szerződés
Hobbes szerint a természeti állapot a lehető legrosszabb állapot, ahol ”örökös félelem
uralkodik, az erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi élet magányos, szegényes,
csúnya, állatias és rövid.” Továbbá egy olyan hadi állapot, ahol mindenki harcol mindenki
ellen (bellum omnium contra omnes) és ahol ember embernek farkasa (Homo homini lupus
est).
Hobbes szerint ebből a rossz állapotból a társadalmi szerződés segítségével kapaszkodhat ki
az ember A szerződésben, amit a félelem okán tartunk be a jogok élvezetének eszközeit is
átruházzuk. „Aki bármilyen jogot átruház, átruházza a jog élvezetének eszközeit is,
amennyiben ez hatalmában áll. Mert aki egy földbirtokot elad, értelemszerűen átengedi
mindazt a növényt vagy bármi egyebet, ami rajta nő, s aki egy malmot ad el, nem vezetheti el
a malmot hajtó patak vizét. És akik valakire a szuverén uralom jogát ruházzák át,
értelemszerűen átruházzák rá azt a jogot is, hogy katonaság fenntartása végett adót szedjen,
és igazságszolgáltatás végett békebírókat nevezzen ki. Békeszerződést semmi se támaszthatja
alá, csak attól a láthatatlan hatalomtól való félelem, amelyet mindenki, mint Istent imád, és
amelytől mint szószegés megtorlójától retteg. Tehát két ember, aki polgári hatalomnak nincs
alávetve, nem tehet egyebet, mint hogy kölcsönösen megeskettetik egymást arra az Istenre,
akitől félnek.” (Hobbes XIV. könyv)
Hobbes helyesen felismeri, hogy ezt a békeszerződést kezdetben – a szuverén hatalom
felállása előtt – semmilyen erő nem tudja kikényszeríteni. Ennek az átmeneti időszaknak a
magyarázata érdekében az ateista Hobbes – „nem tehet egyebet, mint hogy” Istenhez fordul.
Ha a hatalmat nem a fiktív társadalmi szerződésből magyarázzuk, hanem a hatalmi harc
győztese és vesztese(i) között kötött „béke szerződésből”, akkor ez a probléma nem merül fel,
hiszen a győztes elég hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy kikényszerítse a megállapodás
betartását a vesztes felekből.
A társadalmi szerződés lénye pedig a következő meghatalmazás: “Mintha mindenki
mindenkinek ezt mondta volna: felhatalmazom ezt az embert vagy ezt a gyülekezetet, ráruházván azt a jogot, hogy kormányozzon engem, feltéve, hogy te is ráruházod ezt a jogot, és
minden cselekedetére felhatalmazást adsz. Az ennek megtörténtével egyetlen személlyé
egyesült
sokaságot
ÁLLAMnak,
CIVITASnak nevezzük.” (XVII. 149.o)
Tehát az emberek egy személyre (vagy
egy gyülekezetre) átruházzák azt a jogot,
hogy minden kérdésben eljárjon és
intézkedjen (beleértve a kényszerítés
jogát is) a legjobb belátása szerint. Így a
társadalmi szerződéssel az emberek

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

1

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

maguk fölé emelnek egy uralkodót, aki az állam lényegét fejezi ki.
Amúgy egyrészt nincs olyan ember, a hobbesi emberről nem is beszélve, aki ilyen mértékű
jogfeladást önként végrehajtana; másrészt mindegy, hogy milyen folyamatok eredményeképp
jön létre államhatalom. Közömbös, hogy a szuverént egy társadalmi szerződés vagy egy
békeszerződés emeli hatalomba, önmagában ez nem befolyásolja a korlátlan hatalom
struktúráját.
6.2.2 A korlátlan hatalom struktúrája
(i) Az államhatalom kialakulásával megszűnik az emberek formális egyenlősége, akik ez után
a hatalomhoz való viszonyuk szempontjából két nagy csoportba sorolandók: uralkodó, és
alattvalók. Egy nagy létszámú társadalomban elkerülhetetlenül ki kell alakulni az uralkodó és
az alattvalók között a köztisztviselők osztályának is. “Köztisztviselő az a személy, akit a
szuverén hatalom — akár a király, akár a gyülekezet — valamely ügyben azzal a hatáskörrel
alkalmaz, hogy az alkalmazása során az állam személyét képviselje.” (XXIII. 205.o.)
(iii) Az államban megszűnik az emberek korlátlan szabadsága is, hisz mindenkinek azt kell
tenni, amit az uralkodó helyesnek tart. Az alattvalók viselkedése a természeti állapothoz
képest az uralkodó akarata által szabályozottá és meghatározottá válik. A szuverén által nem
szabályozott területeken azonban megmarad az alattvalók szabadsága.
(iv) Egy nagy létszámú közösség eredményes irányítása csak úgy lehetséges, ha az uralkodó
szabályokban, törvényekben fogalmazza meg az általa elvárt viselkedés normáit. “A polgári
törvények olyan szabályok, amelyeket az állam valamennyi alattvalójának szóban, írásban
vagy akarata más elégséges jelével avégett ír elő, hogy ezáltal a helyes és helytelen közt
különbséget tehessenek, vagyis hogy tudják, mi ellenkezik és mi nem ellenkezik a szabályokkal. ”(XXVI. 225.o.)
A polgári törvények jelentik az igazságosság normáját, amelyeket az alattvalók nem
véleményezhetnek, nem bírálhatnak. “De hogyha megállapodás jött létre, annak megszegése
igazságtalan, s az igazságtalanság definíciója nem más, mint a megállapodás be nem tartása
és mindaz, ami nem igazságtalan, igazságos.”
(v) Az uralkodót az erkölcsi (természeti) törvények sem kötelezik, hanem éppen fordítva, az
erkölcsi törvények is csak azért érvényesek, mert a hatalom azokat jogerőre emeli.
(vi) A törvény fogalma elvezet a bűn, ill. a bűntett fogalmához is. “A bűntett olyan bűn, amely
valamilyen törvény tiltotta dolog tettel vagy szóval történő elkövetésében vagy törvény
parancsolta dolog elmulasztásában nyilvánul meg.” (XXVII. 247.o.)
(vii) Az államban a bűntett maga után vonja a büntetést. “A büntetés a közhatóság által oly
személynek okozott rossz, aki ugyane hatóság ítélete szerint törvényszegésnek minősített tettet
vagy mulasztást követ el, s a büntetésnek
az a célja, hogy az emberi akaratot az engedelmességre készségesebbé tegye.”
(Hobbes, XXVIII. 263.o.)
6.2.3 A korlátlan hatalom elvei
Hobbes következetesen elutasítja azokat
az elméleteket, amelyek a hatalom
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

2

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

korlátozására irányulnak, mivel a hatalom korlátozásában az anarchia csíráját látja.
(viii) Tehát elutasítja a hatalommegosztás elvét is. “Akad még egy hatodik elmélet is, amely
nyíltan és közvetlenül az állam lényege ellen irányul, s ez így hangzik: a szuverén hatalom
megosztható. Mert mi mást jelent az államhatalmat megosztani, mint az államot felbomlasztani? Hisz a megosztott hatalmak kölcsönösen elpusztítják egymást.¬ (XXIX. 276.
o.)11
(ix) Szintén elutasítja a “törvény a király” elvet is, azaz azt állítja, hogy az uralkodóra nem
kötelezőek a törvények. “De az olyan törvények, amelyeket maga az uralkodó, vagyis az
állam hozott, rá nem kötelezőek. Mert ha az uralkodó a törvényeknek, tehát az államnak alá
volna rendelve, ez annyit jelentene, hogy önmagának van alárendelve, ami nem alárendeltség,
hanem a törvények alóli mentesülés. Mivel e tévedés a törvényeket az uralkodó fölé helyezi,
bírót is helyez föléje és olyan hatalmat, amely megbüntetheti, ami pedig egy új uralkodó
trónra emelését jelenti, és aztán ugyanez okból egy harmadikét, aki a másodikat
megbüntetheti, és így tovább egész a végtelenségig, vagyis a zűrzavarig és az állam
felbomlásáig.” ( XXIXI 275.o.)
(x) Hobbes elutasítja azt is, hogy az igazságosság kérdésében a lelkiismeret jelenti a végső és
abszolút normát. “A polgári társadalommal összeférhetetlen az az elmélet is, amely szerint
mindaz bűn, amit valaki saját lelkiismerete ellen cselekszik. És ez azon a jogtalan igényen
alapszik, hogy magunkat tesszük meg a jó és rossz bíráinak.” (XXIX 274.o.)
Ez például azt jelenti, hogy Antigonénak be kellett volna tartania Kreón utasítását, függetlenül
attól, hogy mit mond a lelkiismerete.

Leviatán címlapja.
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Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes#/media/F%C3%A1jl:Leviathan_by_Thomas_
Hobbes.jpg
Tekintve, hogy az emberiség írott történelmének jelentős részét a korlátlan hatalom
jellemezte, ezért nagyon fontos ennek a struktúrának a leírása. Kicsit paradox, bár érthető,
hogy Hobbes akkor fogalmazta meg a korlátlan hatalom modelljét, amikor a történelem éppen
meghaladta.
Kérdések
1. Mi Hobbes álláspontja a természeti törvényekről?
2. Hobbes szerint kötelezik-e az uralkodót a törvények?
2. Mi Hobbes elképzelése a hatalom megosztásáról?
Irodalom
Thomas Hobbes: Leviatán, vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma (Kossuth,
1999)
Tóth I. János: Politikai hatalom és a játékelmélet. In Bertók Rózsa és Barcsi Tamás (szerk.):
Etikák, identitások, perspektívák. Tanulmánykötet. Virágmandula Kft, Pécs.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

4

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

5

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

6.3 LECKE KORLÁTOZOTT HATALOM (20 PERC)
A hatalom megosztásának és korlátozásának a kérdését Locke elemzése alapján vizsgáljuk. A
skót szerzőnek azokra a gondolataira koncentrálunk, amelyek különböznek Hobbes nézeteitől.
6.3.1 Locke modellje I.
Locke fővonásaiban a követi Hobbes gondolatmenetét, de gyakran ugyanazon fogalmakat
másképpen értelmez.
Természeti állapot. A skót szerző szerint a természeti állapot egyáltalán nem olyan borzalmas,
ahogy azt Hobbes megfogalmazta. Ugyanis a természeti állapot nem a törvénytelenség és az
erőszak állapota. Szerinte a természeti állapotban is vannak törvények nevezetesen a
természeti törvények, amelyek kimondják, hogy tilos mások életének, egészségének,
szabadságának és birtokának megkárosítása vagy megsemmisítése. Ezeket a törvényeket
mindenki köteles betartani, sőt betartatni. Ezért elvileg mindenkinek joga van a
bíráskodáshoz, vagyis ahhoz, hogy azokat, akik a békés állapotot megtörték, elítélje és
megbüntesse. Az önbiráskodás viszont végtelen viták, viszályok és harcok forrása. Ezt
elkerülendő mégiscsak szükség van az államhatalomra, amelynek kezébe a bíráskodás és a
végrehajtás mindenki számára kötelezően le van fektetve.
Természeti törvények. Hobbes szerint a természeti törvények olyan erkölcsi törvények,
amelyek csak belsőleg köteleznek. Azaz ha valaki nem akarja, akkor nem követi a természeti
törvényt. Szerinte a természeti állapotban kevesen fogják követni a törvényt. Locke szerint az
istenfélő emberek természetüknél fogva hajlanak arra, hogy kövessék a kinyilatkoztatott
törvényeket vagyis Isten törvényeit. Locke szerint ezek a törvények értelmezhetők úgy mint
természettörvények, vagy mint az ész törvényei.
Ész. Míg Hobbes az ész fogalma alatt inkább individuum, az „atom-ember” individuális
racionalitását érti, addig Locke az ész alatt a természeti törvényeket követni képes hivő és
közösségi ember kollektív racionalitását ért. A különbség a következő példán is
megvilágítható. A hobbesi logika szerint a természeti állapotban, ha valaki egy lopás
eredményeképpen jól jár és képes végrehajtani azt, akkor semmilyen racionális oka nincs arra,
hogy ne lopjon. A Lock-i logika szerint egy racionális ember nem lophat, mert a
tízparancsolat tiltja a lopást.
Társadalmi szerződés. Mindkét szerző szerint a társadalmi szerződés célja az, hogy
létrehozzon egy új (szupraindividuális jellegű) testet.: „ha akárhány ember közösséget hozott
létre mindegyik egyén beleegyezésével, akkor ezáltal a közösségből egyetlen test lett, amely
egyetlen testként képes cselekedni, ami
csakis a többség akarata és elhatározása
által történhetik.” (Locke VIII fejezet)
Míg Hobbes estében a szerződés értelme
az erőszakos halál elkerülése, addig
Locke esetében a szerződés célja az
ember természeti jogainak (életéhez és
tulajdonához való jogának) a biztosítása.
Locke Hobbest bírálva mondja: az
emberek bölcsebbek annál, hogy nagy
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

1

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

gonddal elkerüljék azokat a bajokat, amelyeket görények és rókák okozhatnak nekik,
miközben belenyugszanak abba, hogy oroszlánok falják fel őket. Tehát szerinte az emberek
egy olyan szerződést fognak kötni, amely nemcsak az anarchiától, hanem a korlátlan
hatalomtól is megvédi őket. Tehát egy olyan társadalmi szerződést fognak kötni, amely
korlátozza és megosztja a hatalmat.
6.3.2 Locke modellje II.
Szuverenitás. Abban mindkét szerző egyetért, hogy az államnak szuverénnek kell lennie. A
szuverén állam jellegzetes vonásai a következők: világi célokat követő civil hatóság, abszolút
jogkör a birtokolt terület és az ott élő lakosság felett. Az egységes és oszthatatlan
szuverenitás, gyakorlója lehet egy személy (király, abszolút uralkodó), vagy egy csoport (pl.
arisztokraták közössége). Megosztható-e az egységes és szuverén hatalom? Hobbes szerint
nem, számos más szerző (Locke, Montesquieu) szerint viszont igen.
Hatalom megosztása. Locke szerint a szuverén államhatalomnak már eleve különböző
funkciói vannak, úgy mint törvényhozás, végrehajtás, külpolitika, bíráskodás. Ezért nem
probléma, ha az elkülönülő hatalmi funkciókat különböző személyekhez vagy csoportokhoz
rendelik. A szuverén államhatalomnak funkciók szerinti megosztása nem fenyegeti az
államhatalom szuverenitásának az egységét.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

2

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Locke: Kétértekezés a kormánytól
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Locke#/media/F%C3%A1jl:Locke_treatises_of_governm
ent_page.jpg

Locke három hatalmi ágat különít el egymástól úgy mint a törvényhozó, végrehajtó és
föderatív hatalmat. Az első kettő elkülönítése mellett a következőképpen érvel: ha ugyanazon
emberek tartják kezükben e két hatalmat, „ezáltal felmenthetik saját magukat az alól, hogy
engedelmeskedjenek az általuk hozott törvényeknek”. Ugyanígy, „a törvények alkotását a
saját előnyükhöz igazíthatják”.
Továbbá a két hatalom működése is különbözik egymástól. A törvényhozás rövid idő alatt
megalkotja a jogszabályt, amely állandó és maradandó érvényű. Ezért léteznie kell egy
állandó hatalomnak, amely gondoskodik a törvények végrehajtásáról. Locke a törvényhozó
hatalomból vezeti le a végrehajtó hatalmat, ezért fogalmilag is az előbbit állítja előtérbe.
Locke nem kezeli a végrehajtó hatalmat mechanikus törvényalkalmazóként: elismeri, hogy „a
végrehajtó hatalomnak van bizonyos mozgástere, hogy saját elhatározásából megtegyen sok
mindent, amit a törvény nem ír elő”. Sőt lehetséges, „hogy valaki a törvény előírása nélkül,
sőt olykor azzal ellentétesen, belátása szerint cselekedjék a közjó érdekében”.
A harmadik hatalmi ág a föderatív hatalom. Ide az állam külkapcsolatai, nemzetközi
szerződései, a háború és a békekötés tartozik. A föderatív hatalom általában egy kézben van a
végrehajtó hatalommal. Korunkban Montesquieu-t követve a bírói hatalmat tekintik a
harmadik hatalmi ágnak.
Hatalom korlátozása. A hatalmat nemcsak megosztani, hanem korlátozni is kell, mondja
Locke. A törvényhozó hatalom alá van rendelve a természeti törvényeknek, a törvényhozó
hatalom nem átruházható, tovább a meghozott törvények a törvényhozókra is érvényesek.
Locke a törvényhozó hatalom alá rendeli a végrehajtó hatalmat, és az őt képviselő
személyeket leválthatja, vagy akár megbüntetheti. Ez az alárendeltségi viszony kezdetben
nem egyértelmű, mert a végrehajtó hatalom beleegyezése is szükséges a törvények
elfogadásához (lásd King in Parliament elv). Később a végrehajtó hatalom már nem része a
parlamentnek, így egyértelművé válik a parlament fölénye a végrehajtó hatalom fölött.
Tudnunk kell, hogy kezdetben ez a két hatalmi ág személyében és jellegében is erősen
elkülönült egymástól. A törvényhozó hatalmat a parlament, míg a végrehajtó hatalmat a király
képviselte. Angol polgárháborút ennek a két erőnek a harca.
A modern köztársaságok kialakulásával e két hatalmi ág közötti éles különbség elhalványult.
Sőt, a modern pártdemokráciákban,
különösen ha azok parlamentáris – és nem
elnöki – jellegűek, e két hatalmi ág de
facto egyesült. A kormányzó pártnak
többsége van a parlamentben és a
miniszterelnök gyakran pártelnök is. Azaz
ugyanaz a politikai párt, esetenként
ugyanaz a személy irányítja a kormányt
és a parlamentet. Ezért fontos, hogy a
hatalom megosztásának és korlátozásának
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új formái (média, önkormányzat, alkotmány, emberi jogok stb.) jól működjenek.

király <--------------> parlament
+ ->kerekfejűek
királypártiak / \
-> gavallérok presbiteriánusok independensek

Angol polgárháború szembenálló erői.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_polg%C3%A1rh%C3%A1bor%C3%BA
A vallás gyakorlására vonatkozóan Locke állami toleranciát követel. Valamely felekezethez
való tartozás szabad elhatározás kérdése mindenki számára és az állam nem szólhat bele a
hitközösség életébe. A vallási toleranciából csak a katolikusokat (mert idegen hatalomhoz, a
pápához lojálisak) és az ateistákat (mert híján vannak az erkölcsiség elveinek) zárja ki.
6.3.3 Rousseau koncepciója
Rousseau tudta, hogy az ember nem térhet vissza a természeti állapotba. Lehetőséget látott
azonban arra, hogy a társadalmi igazságtalanságokat megszüntessük. Erre vonatkozó
elképzeléseit a Társadalmi szerződés (Contract Social, 1762) című műve tartalmazza.
A francia filozófus szerint lényeges különbség van egy társadalom kormányzása és egy nép
leigázása között, mert utóbbi esetben nem jön létre társulás, nem beszélhetünk sem közjóról,
sem államról. Rousseau szerint az ember csak a törvényes hatalomnak tartozik
engedelmességgel, s ez a törvényes hatalom csak megállapodásokon alapulhat. A
megállapodás azonban nem szülhet rabszolgaságot, nem foglalhatja magába a lemondást az
emberi szabadságról, mert az ellentmond az emberi mivoltunknak. „Semmis és önmagának
mond ellent az az egyezmény, mely egyfelől korlátlan hatalmat, másfelől feltétlen
engedelmességet ír elő.” (30. o.)
(Népszuverenitás) Rousseau nem tudta elfogadni, hogy a természeti állapotban egyenlő
emberekből a társadalomban uralkodó és alattvaló lesz. Ezért a hatalomnak a
népszuverenitásra épülő modelljét dolgozta ki. Rousseau felfogása szerint az állampolgárok
egyidejűleg tekinthetők szuverén törvényhozóknak, amikor többségi szavazással megalkotják
saját törvényeiket és engedelmes alattvalóknak, amikor a engedelmeskednek ezeknek a
törvényeknek. Ez a megoldás egyidejűleg biztosítja az állampolgárok szabadságát és a
hatalom szuverenitását.
A népszuverenitás egy olyan politikai
eszme, ami szerint minden kormányzati
hatalom forrása a nép, vagyis közhatalmat
csak az emberek ruházhatnak egymásra.
A népszuverenitás gondolata ma már
általános elfogadott eszme. Az első
népszuverenitásra épülő alkotmánya az
amerikai Connecticut államnak volt.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

4

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

(Társadalmi szerződés) Rousseau valójában kettős szerződést tételez, mert beiktat egy ún.
„előzetes megállapodást” az elméletébe, amelynek funkciója, hogy általa a sokaság néppé
váljon, s megszülessen az általános akarat. Ezek után a társadalmi szerződés megkötése azt
jelenti, hogy a társadalom minden tagja egyenlő feltételekkel, valamennyi jogával együtt, a
„közösségnek szentelve magát” vesz részt a társulásban, „mindegyikünk alárendeli személyét
és minden képességét a közakarat legfelsőbb hatóságának és minden egyes tagot testületileg
az összesség elválaszthatatlan részének fogadunk be” (Rousseau 38.o.)
A társulás révén valamennyi egyén a közösségnek rendeli alá magát, de mivel mindenki
feltétel nélkül mond le jogairól és különállásáról, így valamennyien egyenlő körülmények
közé kerülnek, az egyének mintegy „önmagukkal szerződnek”. „Az egyén úgyszólván
önmagával szerződik és kettős kötelmet vesz magára: mint a főhatalom részese a
magánszemélyekkel szemben és mint az állam tagja a főhatalommal szemben vállal
kötelezettséget.” (VII. fejezet)
(Polgári állapot) A társadalmi szerződéssel megalakuló polgári állapotban az ember „elveszti
ugyan természeti szabadságát és korlátlan jogát mindenre, ami őt csábítja és amit elérhet”
cserébe viszont jogot szerez tulajdona fölött. Az ember csak a polgári állapotban nyerheti el
erkölcsi szabadságát, csak így válik önmaga urává azáltal, hogy a saját maga által hozott
törvényeknek engedelmeskedik. Amikor az állampolgár a közösséggel szembeni kötelességeit
teljesíti, valójában önmagáért munkálkodik, mert „senki sincs, aki ne gondolna önmagára,
amikor az összességre szavaz” (56.o.)
A társulással és a társadalmi szerződéssel az állampolgárok jogi értelemben is egyenlőkké
válnak: ugyanolyan feltételek érvényesek rájuk a szerződéskötéskor, ugyanolyan
kötelességeket ró rájuk a közakarat és egyazon jogokat élvezik – a főhatalom nem tehet
különbséget az állampolgárok között. A polgári állapotban a törvények mindenkire egyformán
vonatkoznak és senki sem válik mások alárendeltjévé a törvény előtt.
A szabadság a társadalom valamennyi tagjával szembeni egyenjogúságot, az általános
akaratot kifejező főhatalomban való egyenlő részvételt jelenti, de „nem jelenti – nem
jelentheti – a közösség érdekével ellentétes egyéni érdekérvényesítés szabadságát, a közjóval
nem konform nézetek szabadságát, a közösségtől való elfordulást jelentő életformák
elfogadását”. (Ludassy 137.o.) A társadalmi szerződéssel létrejött „közösségi én”
magánvéleménye által szembekerülve a közösség érdekével már nem szabad többé, mert az
igazi szabadságot a kötelességét teljesítő közösségi én számára a közösséggel való társulás
biztosítja, ezért kényszeríteni lehet arra, hogy kövesse a közösségi érdekkel való azonosulás
morális parancsát. Eez a struktúra egy igen súlyos következményt is ró az állampolgárra: „ha
bárki megtagadná az engedelmességet a közakaratnak, akkor az egész közület
rákényszeríthetné erre; ez nem jelent mást, mint hogy kényszeríthetik, hogy szabad legyen”.
(Rousseau 42.o.) Ezért Rousseaut az utókor a totalitarizmus alapjainak lefektetőjeként
értékelte.
(Főhatalom) „Azt állítom tehát, hogy a
főhatalom nem más, mint az általános
akarat
gyakorlása,
s
ennélfogva
elidegeníthetetlen. (Második könyv, I
fejezet) A főhatalmat csak a nép
gyakorolhatja: ezáltal biztosított, hogy a
főhatalomban
mindenki
részesedik.
Rousseau elutasítja a pártok gondolatát is,
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amit az általános akaratot veszélyeztető részérdeknek tekint.
A népszuverenitás érdekeit kifejező főhatalmat nem szabad korlátozni, hiszen a nép hatalma
nem korlátozható. „Mivel a főhatalom csupán a részeit alkotó egyénekből áll, ezért nincs és
nem is lehet az övékével ellentétes érdeke; így hát alattvalói nem szorulnak biztosítékra vele
szemben.” (VII fejezet) Tehát a hatalom megosztásának gondolatát hibának tekintette, a
főhatalmat oszthatatlanként és elidegeníthetetlenként határozta meg.
Mivel a főhatalomnak mindig a köz érdekét szem előtt tartva cselekszik – inkább kellene
cselekednie – ezért csak a főhatalom hivatott annak eldöntésére, hogy mi szolgálja a közösség
érdekét. Rousseau-nak ez a gondolata azonban nagyon is vitatható. Biztos, hogy a főhatalom
mindig az általános érdek alapján cselekszik? A főhatalom valójában nem tudhatja, hogy egy
komplex történeti szituációban mi feleltethető meg az általános érdeknek. Másrészt a
főhatalom is emberekből áll és mégha vélelmezik is, hogy mi a közérdek, akkor is gyakran
inkább a magánérdeküket követik.
A népszuverenitás, illetve az általános akarat érvényesülését a főhatalom biztosítja
mindazokkal szemben, akik ennek jogosságát nem látják be. A főhatalom, amennyiben az
általános akarat kifejeződése egyetemes és kényszerítő erővel bír. A főhatalom az általános
akarat, illetve az általa vélelmezett általános akarat nevében mindenkivel szemben kényszert
alkalmazhat. „aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész alakulat fogja
engedelmességre kényszeríteni”, hogy szabad legyen.
A nép tévedhet, a népet meg lehet téveszteni, de a Rousseau értelemben vett főhatalom nem
tévedhet. Ez a gondolat legitimálta néptől elkülönülő politikai élcsapat gondolatát, akik
felismerik – felismerni vélik – az általános akaratot, s ezt jogosultak rákényszeríteni a népre.
Ez a gondolat legitimálta a jakobinus diktatúrát, s megjelent a kommunista élcsapat
fogalmában is.
(Közvetlen demokrácia) Rousseau a főhatalom helyes működését csak közvetlen demokrácia
útján tartotta elképzelhetőnek, mert a főhatalmat, mint kollektív lényt csak önmaga
képviselheti, nem átruházható. Ideális módon a Rousseau-i modell kislétszámú közösségben
(pl. városállamban) létezhet, ahol az emberek tényleg törvényhozók lehetnek. A fentiekkel
összhangban Rousseau elutasította a képviseleti demokráciát, és a közvetlen demokrácia
mellett érvelt.
Napjainkban az internet adta lehetőségek mellett a közvetlen demokrácia technikailag
megoldható egy országban is (pl. Svájc elindult ezen az úton). Persze felmerül a kérdés, hogy
a nép akar-e folyamatosan döntést hozni, illetve, hogy tud-e olyan jó döntést hozni, mint a
politikusok. Ezt majd az idő eldönti. Akármi is lesz ennek a kísérletnek az eredménye az
biztos, hogy más közösségek számára hasznos tapasztalatot fog jelenteni.
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Kérdések
1. Mi Locke álláspontja a természeti törvényekről?
2. Mi Locke elképzelése a hatalom megosztásáról?
3. Mi Locke elképzelése a hatalom korlátozásáról?
4. Mit ért Rousseau a népszuverenitás fogalmán?
5. Mi jelent a főhatalom fogalma?
6. Mi a véleménye Rousseau-nak a hatalom megosztásáról, a pártokról és a képviselőkről?

Irodalom:
Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról. (ford. Endreffy Zoltán) Gondolat Budapest
1986.
Ludassy, Mária: Elhiszem, mert ésszerű: tanulmányok az angol és a francia felvilágosodás
koráról, Osiris, 1999.
Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994
Rousseau, Jean-Jacques: A társadalmi szerződés, Kriterion, 2001.
Veress Emőd: A hatalommegosztás aktualitása In: Műhely, IX. Évfolyam, 2005. 3-4.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

7

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

7.1 LECKE: A MAGÁNTULAJDON ÉS ANNAK KRITIKÁJA (20 PERC)
A magántulajdon intézménye egy kulturális evolúció eredményeként alakult ki.
A magántulajdon természetes vagy jogi személyek joga arra, hogy tulajdont szerezzenek,
birtokoljanak és azzal szabadon rendelkezzenek. Néhány filozófus az ész nevében dühösen
támadta ezt az intézményt és annak felszámolását követeli Ez a lecke általában vizsgálja a
magántulajdont, majd annak kritikáját.
7.1.1 Magántulajdon kialakulása és a jog
A magántulajdon értelemben eredendően emberi találmány. Az állatvilágban a territórium
birtoklása az erőre épül, azonban a tulajdon intézménye kizárja az erőt és a jogot
hangsúlyozza, ahogy azt Rousseau is hangsúlyozza.
A magántulajdon eredetéről nincs megegyezés. Vannak, akik az eszközhasználattal és
készítéssel, míg mások a földműveléssel kapcsolják össze a magántulajdon kialakulását. A
földtulajdon a kialakulása biztos, hogy összekapcsolódik a letelepedéssel és a
mezőgazdasággal (neolitikus forradalommal) Az első letelepedő közösségek még közösen
művelték a rendelkezésre álló földterületet. Ebből a közösségi tulajdonból alakulhatott ki
előbb a családok, majd később a családot reprezentáló egyén magántulajdona.
A feudalizmusban a mezőgazdaság és a földtulajdon meghatározó szerepet játszott és ez
jelentette a személy vagyonának, társadalmi rangjának alapját. A földtulajdon fontossága az
ipari forradalom, majd a kapitalizmus kialakulása során háttérbe szorult, de magántulajdon
szerepe megnőtt. Sőt maga a kapitalizmus úgy definiálható, mint a magántulajdonra és a piaci
szabadversenyre alapuló gazdasági rendszer.
A klasszikus felfogás szerint a magántulajdonos bármit megtehet a saját tulajdonában tartozó
dologgal. Jogi értelemben a magántulajdon a személynek arra a jogára utal, hogy egy dolog
fölött tulajdont szerezzen, birtokoljon és azzal szabadon rendelkezzen, beleértve az
elidegenítést is. A magántulajdon esetében pontosan definiálható a tulajdonosnak az uralma a
dolog felett.
A jogtudományban a dologi_jog a jogrendszer azon részét jelenti, amely a személyek számára
jogi uralmat biztosít a rendelkezésre álló vagyoni értékű javak (vagyis a dologok felett).
A tulajdon a "legfőbb hatalom" a dolog fölött. Ebben a meghatározásban társadalomfilozófiai
szempontból két kulcsfogalom van: a személy és a dolog.
A személy erkölcsi státusszal (belső értékkel) rendelkező ember, aki aktív, autonóm,
racionális és célszerű (érdek és érték
vezérelt), akit Descartes szavaival élve
jellemez a res Cogitans. A személy lehet
természetes személy, azaz ember. A
modern felfogás azonban személynek
tekinti a jogi_személyt is, aki, illetve ami
lehet társulás, vállalat, állam stb. Eredeti
értelemben dolog fogalma alapvetően az
élettelen tárgyakra utal, de Descartes
értelmezése szerint minden dolog, amit
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csak a kiterjedés szubsztanciája (res Extensa) jellemez. Tehát az élőrendszerek is csak dolgok.
A közös_tulajdon esetében több személynek (pl. egy házastársnak vagy társasháznak) van
tulajdonjoga ugyanazon – ingó vagy ingatlan – dolog felett. A közös tulajdon esetében a
tulajdonjog oszlik meg eszmei hányadrészek szerint és nem a dolog van megosztva a
tulajdonostársak között.

Magántulajdon.
Forrás:
https://la.wikipedia.org/wiki/Proprietas_(ius)#/media/Fasciculus:GWMNM_private_property
_sign.jpg
A tulajdonnak egy harmadik formája a köztulajdon, amikor valamilyen kollektív szervezet
(állam, régió, város, község) birtokában van a dolog, legyen az termelő eszköz vagy nem
termelő eszköz (úthálózat, közvilágítás, kórházak stb.).
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7.1.2 Platón és Rousseau
Platón az elsők között kritizálta a magántulajdont az ész – Platón által vélelmezett ész –
alapján megszervezett ideális állam nevében. Ez voltaképpen a régi hierarchikus
társadalmaknak (pl. Egyiptom) egy javított (idealizált) változata. Platón szerint az első és
második rendnek egészen az államnak kell élniük, ezért náluk nincs se magántulajdon, se
család, a belső viszály és magánérdek e két nagy élesztője.
Platónnak helyesen ismeri fel egy problémát, jelesül, hogy a közösség vezetőinek a
magánérdeke felülírhatja a közérdeket. Az egyéni érdek és a közérdek viszonya, esetenként
ellentmondásos viszonya csak korunkban nyilvánvaló. A görög poliszok kivételével az ókori
világ korlátlan hatalmi rendszereiben ez a probléma nem létezett, mivel nem volt, vagy
legalábbis nem artikulálódhatott a közérdek. Csak a fáraó, a király vagy éppen a császár
magánérdeke létezett, amit az alattvalók segítségével realizált. Nemcsak a Napkirály
(XIV._Lajos_francia_király,) hanem minden korlátlan hatalommal rendelkező uralkodó
joggal mondhatta, hogy „Az állam én vagyok.”
Visszatérve Platón javaslatára, nyilvánvaló, hogy ebben a javaslatban is megnyilvánul az
utópikus ész minden hibája. Platón csak egyetlen szempontból – a magánérdek és a közérdek
szempontjából – vizsgálja ezt a problémát, miközben a családnak, gyermekvállalásnak és
magántulajdonnak számtalan más aspektusai is van.
*
Jean-Jacques_Rousseau szerint a vadászó-gyűjtögető embernek nem kellett a jövővel
törődnie. A szükségletek növekedése azonban szükségszerűen vezetett a mezőgazdasághoz, a
magántulajdonhoz és az előrelátáshoz. Sőt a javak iránti vágy a biztonság és a hatalom iránti
vágyat is megnöveli.
A tulajdonjogban foglalt részjogosítványok – többek között – a birtoklás joga (ius
possidendi), a használat joga (ius utendi), a hasznosítás, másképpen gyümölcsöztetés
joga (ius fruendi), az elhasználás, átalakítás, megsemmisítés joga (ius disponendi de
substantia), az elidegenítés és megterhelés joga (ius alienandi), a tulajdonról való
lemondás joga (ius derelinquendi). Utóbbi háromról együtt mint rendelkezési jogról (ius
disponendi) is szokás beszélni.
A magántulajdon létrejöttével megszűnik
az egyenlőség, vagyis a közösség
gazdagokra és szegényekre hasad, amit
Rousseau elfogadhatatlannak tekint.
„Ellentmond a természetes jognak, hogy
egy maroknyi embercsoport a bőségbe
belefullad, míg az éhező nép a legelemibb
szükségletek terén
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Ez az igazságtalan társadalmi struktúra úgy alakult ki, hogy a gazdag tulajdonosok rávették a
szegény nincsteleneket egy olyan állam elfogadására, amelynek az alapja a magántulajdon.
Tehát a gazdagok tagjai becsapták a népességet és bebetonozták az egyenlőtlenséget, amely
ezzel az emberi társadalmak maradandó jellemzőjévé vált. A gazdasági egyenlőtlenség csak a
szegények elnyomása révén biztosítható: „Az ember szabadnak született, de mindenütt
láncokat visel.”
Rousseau szerint a magántulajdon kialakítása tévútra terelte az emberiséget. „Az első, aki
bekerített bizonyos területet és merészkedett annak kimondására: Ez az enyém! … volt a
polgári társadalom igazi megalapítója. Mennyi bűntől, gyilkosságtól, mennyi nyomortól és
abszurdumtól kímélte volna meg az emberi nemzetet az, ki kihúzván a cölöpöket és
betöltvén az árkot. Ezt kiálltotta volna a társaihoz: Őrizkedjetek e gazember
meghallgatásától, elvesztek, ha elfelejtitek, hogy a gyümölcs mindnyájunké és a föld
senkié.
Biztos, hogy nem így alakult a magántulajdon, ahogy azt Rousseau itt leírja. Ez a leírás a
magántulajdonnak csak egyetlen okát nevezi meg az emberek önzését. Ez így azonban súlyos
leegyszerűsítés. Kétségtelen, hogy a magántulajdonnak számos problematikus hatása van, de
nyilvánvalóan vannak előnyös hatásai is. Éppen ez teszi magántulajdonról folytatott vitát
izgalmassá.

7.1.3 Karl Marx
Karl_Marx és a nevével jelezett társadalomfilozófiai irányzat a marxizmus óriási hatást
gyakorolt az emberiség gondolkodására és történelmére. Marx felhívta a figyelmet arra, hogy
a termelés és a gazdaság egy meghatározott rend szerint működik, ami meghatározza az
emberek helyzetét és gondolkodását. Marx 1847-ben Brüsszelben csatlakozik a Kommunisták
Szövetségéhez, ahol egy év múlva Engelsszel összeállítja a Kommunista Párt kiáltványát,
amely lendületes szavakkal hirdeti az elnyomott osztályok (így a munkásosztály) történelmi
szerepét. „Minden eddigi társadalom története osztályharcok története …. Elnyomó és
elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással …, harcot vívtak, olyan harcot, amely
mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával végződött.” Máshol pedig a
következőképp fogalmazott.
„Fejlődésük bizonyos fokán a társadalom anyagi termelőerői ellentmondásba jutnak a
meglévő termelési viszonyokkal, vagy ami ennek csak jogi kifejezése, azokkal a
tulajdonviszonyokkal, amelyek között eddig mozogtak.”(Marx, MEM 13, 6.o.)
Marx A tőkében részletesen elemzi a kapitalista termelési módot. A tőke világa az idealizmus
vagy árifetisizmus világa, amelyben az emberek közötti viszonyok nem közvetlenül, hanem
dolgokon keresztül közvetítődnek. Az
emberek feletti uralmat a dolgok feletti
uralom, így a termelőeszközök feletti
uralom, a magántulajdon alapozza meg.
Ezért tűnik úgy, hogy a társadalom
hatalmi viszonya egy természetes
viszony.
A marxista ideológia
célja
proletáriátus hatalma, mivel ez az osztály
megszünteti a magántulajdont, ezzel
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együtt az osztálykülönbségeket, illetve – a távoli kommunizmusban – az államot is.
Marx alaposan körüljárta a magántulajdon problémáját és saját rendszerében konzisztens
módon bebizonyította annak tarthatatlanságát. Minden jel azt mutatta, hogy Marxnak igaza
volt. Az biztos, hogy Marx és a marxisták meg voltak arról győződve, hogy a magántulajdon
egy rossz intézmény.
Persze régen is voltak olyanok, akik nem hittek a marxizmusban. A két oldal között számos
vita volt. Nehéz elképzelni, hogy ezekben a vitában, vagy bármilyen racionális vitában
Marxot vagy a marxistákat meg lehetett volna győzni arról, hogy a magántulajdont rosszul
ítélik meg. Sőt a mozgalom gyors bővülése éppen azt mutatta, hogy a marxizmus sok embert
és különösen sok értelmiséget, tehát az ész embereit győzte meg arról, hogy a marxizmusnak
van igaza. Végül a marxizmus – és a magántulajdon – kapcsán az intelligencia (az ész) és a
haladás emberei csaptak össze a tradícióval és a „status quo” embereivel.

Karl Marx portréja 1875-ből
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx#/media/F%C3%A1jl:Karl_Marx.jpg
Vegyük észre, hogy a kommunizmus kialakulása előtt az ideológiai vitákban vagyis a
kultúrharcban marxisták óriási előnyben voltak. A marxisták rá tudtak mutatni a
magántulajdon (és általában a kapitalizmus) hibáira, miközben az antimarxisták nem tudtak
rámutatni a magántulajdon (és általában a kapitalizmus) hiányából fakadó a hibákra.
Nevezzük ezt az utópia előnyének. Az utópia mindig hatékonyan tudja bírálni a fennálló
rendszert, miközben az utópiát nem lehet
hatékonyan bírálni, hiszen még nem
létezik. Egy utópia minél radikálisabban
tagadja a fennállót, annál nagyobb
utópikus előnnyel rendelkezik, vagyis
annál kevésbé lehet hatékonyan kritizálni.
A puding próbája az evés, mondja egy
angol közmondás. A marxizmus hibáit és
azon belül a magántulajdon hibás
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értelmezését végül nem egy elméleti vita, tehát nem az ész bizonyította be, hanem a
kommunista gyakorlat kudarca. Tehát a marxi alternatíva egy olyan logikus alternatíva volt,
amelyről előzetesen nem lehetett eldönteni, hogy az egy jó vagy egy rossz javaslat.
Ezt teljes biztonsággal csak utólag tudtuk meg, amikor az utópia kipróbálásra került és
világviszonylatban úgy száz millió ember halt meg. Miután megvalósult az utópia és létrejött
a kommunizmus, elveszítette az utópikus jellegéből fakadó előnyt, hiszen nyilvánvalóvá
váltak a hibái.
*
Semmi okunk sincs azt feltételezni, hogy ezek az összefüggések csak a marxi
alternatívára/utópiára igazak. Nyilvánvalóan számos olyan alternatíva létezik most is,
amelyről majd csak később, a gyakorlati alkalmazásuk után derül ki, hogy jó alternatívák
vagy rossz utópiák voltak. Sokan veszélyes izmusnak gondolják a globalizmust,
gendermozgalmat és a transzhumanizmust. Sajnos a priori nem tudhatjuk, hogy a
támogatóknak vagy a kritikusoknak lesz igaza. Ezt teljes biztonsággal csak utólag tudjuk meg,
amikor az izmus kipróbálásra kerül. Ugyanakkor ezek mozgalmak – ellentétben például a
kommunizmussal – gyorsan irreverzibilis változásokat okoznak az emberiség jellegében.
Az oroszok és más kelet-európai országok egy idő után rájöttek, hogy a kommunizmus egy
fejlődésképtelen rendszer és visszatértek a kapitalizmushoz. Ezt persze azért tehették meg
viszonylag könnyen mert a kapitalizmus nem szűnt meg. Ha a kapitalizmus megszűnt volna
egy általános világforradalomban, amiért sokan az életüket adták, akkor a kommunizmus
sokkal hosszabb időn keresztül fennmaradt volna.
Felmerül a kérdés, hogy a politikai globalizmus, a gendermozgalom vagy a
transzhumanizmus reverzibilis vagy irreverzibilis átalakulásokat okoz az emberben és az
emberi közösségekben. A globalizmus a népeket és a nemzeteket, a genderelmélet a biológiai
nemet a transzhumanizmus pedig általában az emberi természetet akarja megszüntetni vagy
radikálisan átalakítani. Mit teszünk akkor, ha mondjuk ötven év múlva kiderül, hogy ez az út
katasztrofálisan rossz eredményekhez vezet, de már nincsenek népek, nemek és valódi
emberek sem.
Mindenesetre a marxizmus példája megtaníthatta volna az embereket arra, hogy kritikusabbak
legyenek a társadalmi alternatívákkal vagy utópiákkal szemben. Szerintem a
társadalomfilozófiának fontos feladata, hogy valamilyen szisztematikus módszert dolgozzon
ki amivel mérsékelni tudja a veszteségeket egy-egy új alternatíva és/vagy utópia
bevezetésekor. Például mérlegelni lehetne a negatív szcenárió várható veszteségeit. Milyen
veszteségek várhatók akkor, ha jónak tűnő izmusról kiderül, hogy rossz és túl sok járulékos
kárt okoz. Hans Jonas szerint a végső kritériumot az emberiség fennmaradása jelenti. A
kulcskérdés az, hogy egy társadalmi alternatíva/utópia fenyegeti-e az emberek és az emberi
közösségek fennmaradását. Ha igen,
akkor jobb elkerülni azt a javaslatot.
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Az elmúlt kétezer évben a vallásalapítók közül sokan ellenezték a tulajdont és a családot.
De csak azok a vallások maradtak fenn, amelyek támogatjak a tulajdont és a családot. Így
aztán a kommunizmus kilátásai, ami ugye egyszerre tulajdonellenes és családellenes (és
persze vallásellenes is), nem igazán ígéretesek.” (FriedrichHayek: A végzetes önhittség. A
szocializmus tévedései.
„

Kérdések
1.Mikor alakult ki a földtulajdon?
2. Jellemezze a személy és a dolog fogalmát !
3. Milyen jogokat foglal magába a tulajdon?
4. Platón szerint az ideális államban a vezetőknek miért ne legyen magántulajdonuk és családjuk?
5. Rousseau szerint mi a fő probléma a magántulajdonnal?
6. Hogyan bírálta Marx a magántulajdont?
7. Tudományosan be lehetett-e bizonyítani Marx tulajdonfelfogásáról, hogy téves?
8. Elvileg lehetnek-e jelenleg olyan izmusok, amelyek hasonlóan sok ember pusztulását
okozzák, mint a marxizmus a múltban?
9. Ezekről előzetesen be lehet-e bizonyítani, hogy tévesek vagy ezt csak a gyakorlat tudja
eldönteni?
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7.2 LECKE: ÉRVEK A MAGÁNTULAJDON MELLETT
Először kialakult a magántulajdon, majd megszülettek a magántulajdont támadó írások és arra
reakcióként a magántulajdont védő érvek. Ebben a leckében a magántulajdon mellett érvelő
filozófusokat mutatom be röviden.
7.2.1 Arisztotelész
Arisztotelész a Politika című művében fejti ki a nézeteit a tulajdonnal kapcsolatban. Először is
bírálta Platon kollektivista nézeteit.

Arisztotelész,
17.
századi
metszetForrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristoteles_(384_v_Chr_-_322_v_Chr).jpg

A közgazdászok gyakran idézik Arisztotelésztől a következő szövegrészletet:
Az emberek „A legkevésbé törődnek
azzal, aminek a legtöbb gazdája van: a
magáéval mindenki jobban törődik, a
közössel már kevésbé, vagy csak
amennyire őt illeti, és mert úgy gondolják,
hogy úgyis törődik vele valaki más,
inkább elfeledkeznek róla.” (Arisztotelész,
Politika) Ez az érvelés központi szerepet
kap Garett Hardin írásában is.
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Arisztotelész a magántulajdon és a vagyonközösség előnyeit szerette volna egyesíteni. Úgy
gondolta, hogy az ideális államban a föld egyik része közös, a másik része pedig
magántulajdonban legyen. Egyébként ez az antik poliszokban sok helyen valóban így is volt,
a gazdaság alapját sokáig tényleg a kettős földtulajdon képezte.
Arisztotelész a történelmileg létező gyakorlat alapján a tulajdonra vonatkozóan három
lehetséges változatot különböztet meg:
(i) a földbirtok magántulajdona, a termények használata közös;
(ii föld közös tulajdona, s a termények magánhasználata;
(iii) föld közös tulajdon, s a termények közös használat.
Arisztotelész az első változat mellett érvelt. Spártára tekintve mondja, hogy „a magántulajdon
fennmarad, a használat során azonban általánosan hozzáférhetővé válik". A legjobb államban
a föld egyik része közös, amit az állami rabszolgák művelik meg s hasznából fedezik a közös
kiadásokat (pl. vallási szertartások), amelyek előmozdítják az egység kialakulását. A
magántulajdonban levő földeket a tulajdonosok vagy a szintén magántulajdonukban levő
Locke a bőségesen rendelkezésre álló természeti erőforrások koncepciójából indult
ki és ezen az alapon érvelt a magántulajdon, a munkaértékelmélet és a gazdasági
liberalizmus mellett. megjegyzem, hogy a 17. században a természeti erőforrások
viszonylag bőségesen álltak rendelkezésre, a természet hulladék-feldolgozó
képessége szinte korlátlan, miközben a lélekszám viszonylag alacsony volt.
Továbbá a gyarmatosítás és az iparosodás az angolok (és a skótok) számára
hozzáférhető természeti erőforrások mennyiségét és minőségét nagyságrendekkel
megnövelte.
rabszolgák művelnek meg.

7.2.2 Locke
A magántulajdon igazolása Locke társadalomfilozófiájának meghatározó részét képezi. A
skót szerző a magántulajdon szükségességét a következőképpen igazolja:
(i) Az Isten a világot általában az emberiségnek adta; vagyis kezdetben a természeti javak
(elsősorban a föld) az emberiség közös tulajdonát képezték. Az eredeti (természeti) állapotot a
természeti javak bősége jellemezte, ugyanakkor e javak az ember szempontjából önmagukban
szinte teljesen értéktelenek. A skót szerző
szerint a felhalmozódó érték kilenctized
része, sőt kilencvenkilenc századrésze a
befektetett munkának tulajdonítható.
(ii) Az eredeti állapotban is létezik
azonban magántulajdon, állítja Locke
hiszen a saját személye illetve a saját
munkája, az egyben mindenkinek a saját
tulajdona is. Minden további tulajdon
ebből az eredeti, természetes módon eleve
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adott tulajdonjogból fakad. A munka és a természeti javak egyesítése lehetőséget ad a
korábban közös tulajdonban levő természeti erőforrások magánosítására. Locke azt
hangoztatja, hogy a természeti állapotban egy tárgy, amelyen már végeztek valamilyen
munkát, a szó szoros értelemében összekeveredik (mixing) azzal a munkával, amely ahhoz a
személyhez fűződik, aki a munkát elvégezte, s ezért ez a bizonyos tárgy az ő tulajdonává
válik. Ezért senkinek sincs joga arra, amit más valaki a munkája révén már kisajátított.
(Locke, §27.) Következésképpen mindenki jogos tulajdonosává válik annak, amit előállít.
Locke szerint a tulajdon megszerzésének és megtartásának mindenkor az a feltétele, hogy a
tulajdonos ne hagyja a birtokában levő javakat haszontalanul kallódni. „Annyi föld illet meg
mindenkit, amennyit felhasználni képes” (Locke §32)
(iii) A természeti állapotban, ahol az önmagában szinte értéktelen természeti erőforrások
szinte végtelen bőségben állnak rendelkezésre, két okból is teljesen jogos a természeti
erőforrások magántulajdonba vétele abból a célból, hogy megmunkálják. Egyrészt a
természeti erőforrások magántulajdonba vétele (privatizálása) senkit sem károsít meg. Hiszen
mindenki aki a munka révén javítani akar a helyzetén hasonlóképpen szabadon
magánosíthatja a bőséges természeti erőforrásokat. Viszont a privatizálás megakadályozza azt
a jogtalanságot, hogy erőfeszítéseinek gyümölcsét mások élvezzék, azaz megvéd a
"békétlenek és zavarkeltők szeszélyétől és kapzsiságától.” (Locke, §34. )
Másrészt a természeti erőforrások és a munka egyesítése megsokszorozza a gazdaságilag is
értékelhető javak mennyiségét. Tehát aki dolgozik az nemcsak a saját maga jólétét növeli,
hanem közvetve a közösség jólétét is: "aki munkája árán vesz birtokba földet nem csorbítja,
hanem növeli az emberi faj közös készletét.... Egyetlen acre megművelése tízszer annyit hoz,
mint amennyit egy éppoly gazdag, de köz tulajdonában parlagon heverő föld.” (Locke: §37 )
(iv) Kezdetben mindenki csak annyit halmoz fel, amennyit elhasználni képes, ezért nem
jönnek létre nagy birtokok. Ez megváltozik a pénz bevezetésével, amit mindenki helyesel,
hiszen a pénznek számtalan előnye van: tartós, pontosan osztható, s nem utolsó sorban
univerzális csereeszköz. stb. Ugyanakkor a pénzhasználat lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok
többet termeljenek, mint amennyit felhasználnak, így ez birtokfelhalmozáshoz vezet. Mivel a
pénz bevezetése általános egyetértéssel történt, így a birtok ebből eredő egyenlőtlen felosztás
szintén jogosnak számít.
Tehát Locke szerint a magántulajdonnak csak előnyei vannak, ezért az állam elsődleges
feladata a magántulajdon védelme. Ha igaza lenne Locke-nak, akkor mindig mindent
privatizálni kell, ahogy azt neoliberálisok szorgalmazzák is.

7.2.3 Garrett Hardin
Nagyhatású tanulmányában az amerikai
szerző arra hívta fel a figyelmet, hogy
köztulajdonban levő legelőt és általában
közjószágot az emberek kizsákmányolják.
Érvelése nagyon hasonlít Arisztotelész
érvelésére csak éppen egy modell
segítségével pontosítja is azt. Ha a
pásztorok közösen használnak egy
legelőt, akkor minden egyes pásztor
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abban érdekelt, hogy minél több szarvasmarhát legeltessen azon, ami a legelő
túllegeltetéséhez vezet. „A pozitív és negatív következményeket összevetve a racionálisan
gondolkodó pásztor arra a következtetésre jut, hogy számára az egyetlen értelmes viselkedés,
ha hozzácsap még egy állatot a nyájhoz. Aztán megint egyet, még egyet…. Csakhogy
ugyanerre a következtetésre fog jutni a közlegelőt használó összes többi racionálisan
gondolkodó pásztor.” … „És ebben van a tragédia. Mindegyikük foglya egy olyan
rendszernek, amelyik arra kényszeríti, hogy nyáját korlátlanul növelje – egy korlátozott
világban. Elkerülhetetlenül a pusztulásba rohan mindenki, miközben a saját célját követi egy
olyan társadalomban, amely hisz a közlegelők (commons) szabadságában.”
Röviden a közlegelő tragédiájának az oka az, hogy a pásztorok a magánérdekeiket követve
hasznosítanak egy közös erőforrást. Ebben a helyzetben mindegyik tulajdonos a közös
erőforrás túlhasznosításában érdekelt. A probléma egyik megoldása a legelő (vagyis a
közösen használt erőforrás) privatizálása. Ekkor a pásztorok a magánérdekeiket követve
hasznosítják a saját erőforrásukat, tehát nem érdekeltek annak túlhasznosításában. A másik
megoldás a pásztorok gazdálkodásának a bürokratikus szabályozása.
Elvileg van egy harmadik – kommunista – megoldás is, nevezetesen a gazdálkodás
(esetünkben a szarvasmarhák) kollektivizálása. A gazdasági hatékonyság és a technikai
innováció szempontjából egyértelműen az első, a legelő privatizálása tekinthető a legjobb
megoldásnak, az egy másik kérdés, hogy közjavak esetében nem alkalmazható. Ha az
elsődleges cél nem a természeti erőforrás hatékony hasznosítása, hanem a védelme, akkor már
a másik két megoldás is előtérbe kerülhet.

Garrett Hardin
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Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c3/Garrett_Hardin.jpg

Közlegelő tragédiája
Forrás:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_los_comunes#/media/Archivo:Koeien_grazen_op_
de_oude_lauwerzeedijk.jpg
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Kérdések
1. Arisztotelész szerint miért problematikus bárminek a közös használata?
2. Mit jelent a munkaértékelmélet?
3. Mondjon két locke-i érvet a magántulajdon mellett!
4. Mit jelent a közlegelő tragédiája?
Irodalom
Arisztotelész Politika II. könyv Budapest 1984.
Hardin, Garrett.: A közlegelők tragédiája in Lányi 2000. 219-231. o.
Locke (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat Kiadó, Budapest.
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7.3 LECKE MAGÁNTULAJDON EGY ÖKOTÁRSADALOMBAN (15 PERC)
Ebben a leckében amellett érvelek, hogy egy ökológikus társadalomban korlátozott
magántulajdonra van szükség. Először ökológiai szempontból kritizálom Locke érvelését a
korlátlan magántulajdon mellett, majd röviden kitérek Aldo Leopoldnak a földtulajdonra
vonatkozó nézeteire.
7.3.1 Locke kritikája
Locke érveléséből az következik, hogy minden természeti erőforrást magántulajdonba kell
adni, hiszen csak így lehet megsokszorozni a gazdasági javak mennyiségét. Locke tehát a
magántulajdon korlátlan alkalmazása mellett érvel. Szerintem a skót szerző érvelése helyes,
vagyis ha az általa megfogalmazott előfeltevések igazak, akkor következtetései is helyesek.
Ugyanakkor röviden rámutatok arra, hogy Locke előfeltevései nem érvényesek.
Egyrészt a természeti erőforrások sohasem álltak végtelen bőségben rendelkezésre, ebből
következik, hogy minden privatizálás egyúttal mások hozzáférésének a korlátozását is
jelentette. Így a magántulajdon intézménye miatt a természeti erőforrások szükségképpen
egyenlőtlenül oszlanak el a közösség tagjai között, ahogy azt Rousseau és Marx is
hangsúlyozta.
Másrészt Locke hallgatólagosan feltételezi, hogy minden természeti entitás magánjószág, s
mint ilyen privatizálható és privatizálandó. Ezzel szemben a természeti javak (levegő,
tengerek, madarak) részben közjavak, s mint ilyenek
valójában (de facto) nem
privatizálhatók.
Harmadrészt az emberiség fennmaradása szempontjából a természet által nyújtott ökológiai
szolgáltatások is fontosak. Azaz az érintetlen és műveletlen természet önmagában is –
ökológiai jellegű – hasznossággal rendelkezik az emberiség számára. Ebből adódik, hogy
egyensúlyba kell hozni a természet megműveléséből fakadó gazdasági előnyöket (és
ökológiai veszteségeket) az érintetlen természet által biztosított ökológiai előnyökkel (s az
elmaradt gazdasági haszonnal).
A fentiekhez tegyük hozzá, hogy Locke korában és még napjainkban is a gazdasági
növekedés áll az előtérbe, viszont egy ökológikus társadalomban sokkal nagyobb hangsúlyt
kap a zéró növekedés és a természetvédelem. Ezzel párhuzamosan csökken a magántulajdon
és a piaci verseny, illetve nő az állami tulajdon és a bürokratikus szabályozása szerepe.
A munkaértékelméletben viszont feltehetően igaza van Locke-nak, vagyis abban, hogy a
tulajdonos munkája képes megsokszorozni a tulajdonában levő dolog, jelesül természeti
erőforrások hasznosságát ezt a munkát viszont csak akkor végzi el, ha nemcsak a kockázat,
hanem a haszon jelentős része is őt illeti meg. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy egy
ökológikus társadalomban a korlátozott magántulajdon kap központi szerepet. Ez az
intézmény elfogadja a magántulajdont (szemben Rousseau és Marx nézeteivel) ugyanakkor
elutasítja a piaci fundamentalizmust, amelynek egyik fontos programja a feltétel nélküli
privatizálás.

7.3.2 Aldo Leopold

Aldo_Leopold (1887–1948) amerikai erdész, vadász, természetíró, az első környezetetikus és
természetvédő. Nagy hatást gyakorolt rá az a kormányzati megbízatás, hogy szervezze meg
farkasok kiirtását, amit később praktikus és etikai okok miatt is ellenzett. Főműve: A Sand
County Almanac (1949). Munkásságának kulcsfogalma a földetika (Land_ethic), amely egy
általános kötelességet ír elő az ember számára az életközösség (ökoszisztéma) egészével
kapcsolatban. „Valami akkor jó, helyes, ha segít megőrizni az élő közösségek egységét,
stabilitását és szépségét. Rossz ha nem így cselekszünk”. (Leopold)
Egyik központi témája a tulajdon. Mint hangsúlyozza a földtulajdonos a földet és a
hozzátartozó természeti entitásokat belső értékkel nem rendelkező dolgoknak tekinti,
amelyekkel bármit megtehet. Leopold szerint a földtulajdonosnak törődnie kell a tulajdonában
levő ökoszisztéma jólétével és felelősséggel tartozik irántuk. Leopold nem utasítja el a föld
magántulajdonba adását, csak azt hangsúlyozza, hogy etikusan kell a földhöz és a
természethez viszonyulni.

Leopold (balra) 1946-ban
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold#/media/Fájl:Leopold-Murie.jpg

Kérdések
1. Mondjon két hamis locke-i előfeltevést.
2. Mit jelent a földetika?
3. Mint mond Leopold a magántulajdonról?
Irodalom
Leopold, Aldo: Földetika in Lányi András (ed): Természet és Szabadság. Osiris Kiadó,
Budapest, 2000. 103-116.o.

Locke (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat Kiadó, Budapest.
Tóth I. János (2005: Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. JATEPress. Szeged.

8. TÉMA: TÖRVÉNY

8.1 LECKE: A TÖRVÉNY FORMÁI (20 PERC)
A törvény gazdag jelentéstartalommal rendelkezik: természettörvény, társadalmi törvény,
vallási törvény, erkölcsi törvény, törvény, mint jogszabály. A szabálykövetés csak az emberre
jellemző sajátosság, ahogy a törvényalkotás is. Fontos kérdés, hogy a különböző törvények
között van vagy nincs összhang. A jobbra hajts példáján keresztül vizsgáljuk a társadalmi
törvény néhány sajátosságát és kitérünk a verseny problémájára is.
8.1.1 A törvények típusai
A magyar értelmező szótár a törvény fogalomnak a következő hat jelentését különbözteti
meg. 1. Kötelező en betartandó rendelkezés. 2. Magatartást irányító szabály.
3. Szabályszerűség a fizikai világban . 4. Működési elő írások egy adott területen. 5. Büntető
hatalom mint az igazságszolgáltatás egyik szerve. 6. Jogi tanulmányok.
A fentiek is mutatják, hogy a törvény fogalmát egyaránt használjuk a természetben,
társadalomban és az erkölcs világában. A fentiek alapján a ’törvény’ fogalmának a következő
típusait különíthetjük el.

Nevető Demokritosz.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mokritosz#/media/F%C3%A1jl:Hendrik_ter_Brugg
hen_-_Democritus.jpg

(a) Természeti törvények (Scientific_law) nemcsak a természet, hanem az ember és a
társadalom természeti aspektusait is leírják A természeti törvények mindig deskriptív (leíró)
jellegűek. Ontológiai értelemben a törvények megjelenésének (emergenciájának) történetisége
van. A fizika és kémia törvényei a legő sibb törvények. Az élet törvényei nyilvánvalóan a
földi élettel párhuzamosan alakultak ki. Természetesen a fizika és a kémia törvényei
érvényesek a biológikumra is, de vannak speciálisan biológiai törvények is. Ugyanez
elmondható a társadalmi törvényekrő l is.
Ismeretelméleti értelemben a törvények felismerése úgy i.e. V. században történt meg a görög
kultúrában, jelesül a természetfilozófiában. Ezt a fordulatot Wilhelm_Nestle „a mítosztól a
logosz felé” kifejezéssel jellemezte. Az antropomorf istenekkel történő magyarázat helyett
ettő l az idő tő l fogva természeti, racionális elveket keresnek, amelyekkel a világ rendjét és az
ember helyét értelmezni lehet. A görög filozófia egyik legfontosabb feladata az autonóm,
dezatropomorf, és racionális világfelfogás kidolgozása. Természetesen ez a fordulat nem
hirtelen megy végbe, így a mitikus gondolkodás a Szókratész elő tti filozófusoknál, de még
Platónnál is sok helyen megjelenik.
„Semmi sem történik hiába, hanem valamely értelembő l kifolyólag és valamely
szükségszerűség révén.” mondja Leukipposz. Démokritosz pedig inkább akart egy oksági
magyarázatot találni, mint a perzsa királyság birtokába jutni.

(b) A társadalmi törvények a természeti törvényeknek egy speciális esetét jelentik,
amennyiben az emberek viselkedésén keresztül érvényesülnek. Erre jó példa a kereslet
törvénye, amely azt mondja ki, hogy egy normál jószágból csökkenő árak mellett többet, míg
növekvő árak mellett kevesebbet vásárolnak az emberek. E törvény nem szóltja fel a vevő t
semmire sem, azaz nincs normatív tartalma, pusztán felismer egy összefüggést a fogyasztók
viselkedésében. A társadalmi és azon belül a gazdasági törvények akkor is kifejtik a
hatásukat, ha az egyes emberek semmit sem hallottak a kereslet törvényérő l. Ugyanakkor a
társadalmi törvények, éppen azért mert tudatos döntések állnak mögötte rendkívüli esetekben
módosulhatnak (lásd . bojkott) .
(c) Vallási törvények általában az embernek az isten és embertársai iránti kötelezettségeit
fejezi ki. Egy vallásos közösségben a vallási törvények rendkívüli erő vel rendelkeznek,
hiszen morális, legális és transzcendens megfontolások is a törvények betartását írják elő . A
vallási törvény mindig normatív jellegű.
Ontológiai értelemben az első társadalmi törvények tradicionálisan rögzült vallási törvények
lehettek. Például a Tízparancsolat a judaizmus és a kereszténység alapját képező legfontosabb
vallási és erkölcsi parancsolatokat tartalmazza. Ennek a törvénynek a születését egyes szerző
k i.e. 7. századra, mások a hatodik századra datálják. A vallási törvényekbő l alakultak ki késő
bb a jogi és az erkölcsi törvények.

Alkotmány/Alaptörvény: a jogszabályok hierarchiájában legfelül áll.
Sarkalatos törvény: azok a törvények, amelyeket az Országgyűlés csak
kétharmados többséggel alkothat módosíthat vagy helyezhet hatályon kívül.
Törvény: olyan jogszabály, amelyet csak az állam törvényhozása alkothat meg.

Hammurapi törvényoszlopa. Fent: a király hallgatja (Samas) nap- és igazságisten
parancsolatait
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_t%C3%B6rv%C3%A9nyoszlopa#/media/F%C3%
A1jl:P1050763_Louvre_code_Hammurabi_face_rwk.JPG
Erkölcsi törvények meghatározott értékekben (pl. az élet tiszteletében), szokásokban, illetve a
szocializációban nyilvánulnak meg. Az erkölcsi törvény (pl. Ne ölj!) az embert felszólítja
valaminek a megtételére vagy elkerülésére. Ezért az erkölcsi törvények mindig preskriptív
(elő író) jellegű. Az erkölcsi törvény fontos sajátossága, hogy az embert belülrő l (lelkiismeret
alapján) ösztönzi a jó megtételére és a rossz kerülésére, továbbá föltételezi a cselekvő szabad
akaratát, mellyel magáévá teszi az erkölcsi törvényben foglaltakat. Ideáltipikus esetben az
erkölcsi törvények összhangban vannak a társadalom és a természet törvényeivel.
(e) Törvény_(jogszabály) a jogszabályok hierarchiájában az alkotmány után a legfő bb
jogszabályt jelenti, amelyet csak az adott állam törvényhozása alkothat meg, módosíthat vagy
helyezhet hatályon kívül. A törvényeket és más szabályokat az állam jogszabályokban rögzít
és megsértését bünteti. A törvény külső leg is kényszeríti az embert, ezért az a cselekvő
akarata ellenére is tud érvényesülni. Ezért is fontos kérdés, hogy a társadalom a parlamenten
keresztül jó törvényeket hozzon. Feltehető en elő ször a szofisták értelmezték a társadalmi
törvényeket úgy mint emberi produktumokat. Az első írásos törvények Drakon nevéhez fűző
dnek.
Gyakran egy törvény egyszerre tekinthető társadalmi, erkölcsi és jogi értelemben is
törvénynek, ezt mutatja a következő példa is.

8.1.2 Jobbra hajts
Ha az emberek csak gyalog közlekednek, akkor nincs szükség arra, hogy a közlekedést
szabályok koordinálják. A kocsik, majd az autók elterjedése azonban közlekedési
problémákat idézett elő . Ha például két kocsi viszonylag nagy sebességgel haladt egymás
felé egy keskeny úton, akkor a vezető knek azonnal el kellett dönteniük, hogy jobb vagy a bal
kezük irányába térnek ki. Ha mindketten (számukra) ugyanabba az irányba (jobbra vagy
balra) térnek ki, akkor sikerült gyorsan elhaladni egymás mellett, ellenkező esetben
összeütköznek vagy legalábbis kénytelenek megállni.

Közlekedési dilemma
Forrás:
Ez a példa azt is jól mutatja, hogy két személy esetében is lehetségesek olyan interakciók,
ahol nincs idő és mód a kommunikációra. Ebben a helyzetben két jó megoldás létezik: vagy
mindkét kocsi a (számukra) baloldalon haladnak, vagy mindketten a (számukra) jobb oldalon
haladnak. Mindkét megoldás egyformán jó, azonban ha a felek véletlenszerűen választanak a
jobbra és a balra hajts között, akkor könnyen összeütközhetnek. Ezt elkerülendő a közösség
egy szabályban rögzíti, hogy a kocsik az autósok az út jobboldalán vagy a baloldalán
haladjanak. Persze az is lehetséges, hogy a közösségben spontán módon kialakult egy
gyakorlat vagy szokás, amit késő bb a jog is megerő sített.
A jobbra hajts példája a törvény sajátosságának számos vonását hordozza. Egyrészt ez egy
olyan szabály, amelyet mindenkinek érdekében áll betartani és ezért igyekszik önként követni.
Természetesen vannak olyan törvények pl. adófizetésre vonatkozó szabályok, amelyeket
esetenként az államhatalomnak kell kikényszeríteni.
Másrészt ez a példa azt is megmutatja, hogy egy konfliktus helyzetben többnyire többféle
szabály megfogalmazható. Vannak teljesen egyenértékű szabályok, mint a jobbra vagy balra
hajts szabály, de lehetnek hosszútávon hatékony jobb és rosszabb szabályok is.
A fentiekbő l az is következik, hogy a különböző társadalmak különböző szabályok alapján
működnek. Mindenkinek az adott közösség, illetve állam szabályait kell követni. Dániában
nemcsak a dánoknak, hanem az angoloknak is az út jobb oldalán kell vezetniük. Fő
szabályként az nem fogadható el, hogy a saját (származási helyének) társadalmi szabályai
szerint viselkedjen. Ez ugyanúgy a társadalom összeomlásához vezetne, mintha Angliában a
dánok az út jobboldalán haladhatnának.
Ez a példa abból a szempontból is érdekes, hogy rámutat arra, hogy a mobilitás
növekedésével párhuzamosan a helyi szabályok kényelmetlenségeket okozhatnak. Például, ha
egy angol és egy francia autós találkozik egy utcán, akkor könnyen elő fordul, hogy a szokás

hatalmánál fogva mindkettő a saját szabályrendszerét alkalmazza és így összeütköznek.
Mindez felveti a kérdést, hogy a globális hatékonyság oltárán feláldozzuk a lokális
szabályokat, s vele együtt az emberi közösségek és társadalmak sokféleségét vagy éppen
fordítva a lokális szempontokat védjük a globális szempontokkal szemben.

Svédországban elő ször a baloldalon közlekedtek. Mivel a környező országokban
jobboldali hajtás terjedt el, a svéd “balra hajts!” hátránnyá vált. Svédországban sok
külföldi, külföldön pedig sok svéd okozott és szenvedett el balesetet eltérő beidegző
dései miatt. A váltás csak központi utasítással, egyszerre volt kivitelezhető . 1967.
szeptember 3-án, vasárnap reggel 5 órakor történt meg.

8.1.3 Verseny
A verseny a polgári társadalom egyik alapvető jellegzetessége, amely szintetizálja az önérdekkövető
és a szabálykövető viselkedéssel. A versenyző i magatartás kettő s meghatározottságú, Weber
terminológiáját használva, egyidejűleg jellemzi az értékracionalitás és a célracionalitás. Az elő bbi
azt jelenti, hogy a szabályok az értékek prioritást élveznek az eredmény felett. Az utóbbi pedig azt,
hogy a szabályok adta mozgástéren belül semmi, így például a tradíció sem korlátozhatja az egyént.
A versenyző i viselkedés olyan komplex viselkedési forma, amelyet sokkal nehezebb kikényszeríteni, mint az egyszerű és feltétlen szabálykövetést. Ezért a versenyző i viselkedés első sorban a
szereplő k erkölcsiségének, kulturáltságának a függvénye. A verseny nemcsak a fenti viselkedési
formáktól, hanem a harctól és háborútól is különbözik, mivel ott a győ zelem érdekében minden
eszközt, így erő szakot is alkalmazhatnak a szereplő k. A háborúban valójában nincsenek, a
versenyben viszont vannak szabályok.
A verseny régóta jelen van a társadalmakban (pl. sport verseny), ugyanakkor a piacgazdaság
elterjedésével kapott központi szerepet modern társadalmakban. Adam Smith ( IV. kötet, IX. fejezet)
fő művében a gazdasági versennyel kapcsolatban a következő ket állítja: Ha feltesszük, hogy az
emberek az önérdeküket követik, hogy természetüknél fogva különböző teljesítő képességgel rendelkeznek, hogy lehető ségük van a szabad és önkéntes cserére, akkor munkamegosztásnak kell
bekövetkeznie, mert ez gazdaságosabb, mint az önellátás. A munkamegosztás és a csere versenyt
hoz létre a szereplő k között, akik a gazdaságilag elő nytelenebb ágazatokból az elő nyösebb felé
fordulnak. A szabad verseny összhangot teremt az egyének szerteágazó, puszta önérdek hajtotta
tevékenységei között. Minden embert arra irányít, amely képességeinek a legjobban megfelel, mert
hiszen itt a legversenyképesebb. A teljesítmények arányában osztja el a javakat. A termelést a
társadalom szükségleteihez igazítja, mert a kereslet növekedése maga után vonja a kínálat bő vülését
is.
Lehet-e bármilyen külső beavatkozásnak érdemesebb és magasabb célja – teszi fel a kérdést a skót
szerző –, mint az, hogy mindenki a képességeinek legjobban megfelelő helyre kerüljön, a javak a
teljesítmény arányában oszoljanak meg és a termelés a társadalom szükségleteihez igazodjék? Ezért
minden beavatkozás – akár kedvezmény, akár korlátozás, amelynek révén az állam irányítani
igyekszik a gazdasági életet – “késlelteti, ahelyett, hogy siettetné a társadalmi haladást a tényleges
gazdaság és virágzás felé”. Így Smith a következő meggyő ző déshez jut, amelyet sokan a
kommunista kiáltvánnyal szemben a liberalizmus manifesztumának tekintenek.

Adam Smith (1723-1790)
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith#/media/F%C3%A1jl:AdamSmith.jpg

“Minden embernek mindaddig, míg az igazságügyi törvényeket meg nem sérti, teljes
szabadságára bízhassék, hogy a saját érdekeit a saját módja szerint mozdítsa elő , s
munkájával és tő kéjével versenyre lépjen minden más emberrel vagy osztállyal.” –írtja Adam
Smith (IV. kötet, IX. fejezet.)
A versenyző i magatartás, amely kezdetben csak a gazdaságot jellemezte, ma már a modern
társadalom szinte minden szférájában jelen van, a politikától a kultúráig — mint a források és
javak elosztásának leghatékonyabb formája.
Egy társadalomban a szabályhoz és a versenyhez való viszony nagymértékben befolyásolja a
politikai hatalom jellegét is. Ha az emberek hajlamosak a nyers önzés és az erő szak
alkalmazására, akkor ott egy erő s és elrettentő hatalomra van szükség, ahogy arra Hobbes is
felhívta figyelmet mivel csak egy ilyen hatalom képes rákényszeríteni az embereket a legális
viselkedésre. Ezzel szemben a szabálykövető és versenyző i kultúra esetében nincs szükség
elrettentő hatalomra, mivel az embereket nem a legalitás, hanem a moralitás mozgatja. Ső t
mivel az emberek hajlandóak követni azokat a szabályokat, amelyekkel egyetértenek, ezért
ebben a kultúrkörben az a hatalom működik eredményesen, amely a szabályokat széles
társadalmi egyeztetés után alkotja meg. Nem lehet tehát általában, a kultúrát és az emberek
mentalitásától függetlenül kijelenteni, hogy milyen jellegű hatalom az ideális.

Kérdések
1. Milyen típusai vannak a törvények?

2. Miben különbözik egymástól a természeti, társadalmi és morális törvény?
3. Milyen tanulságai vannak a jobbra hajts szabálynak?
4. Mi jellemzi a versenyt és a versenyző i viselkedést?
Irodalom
Smith, A (1959): A Nemzetek Gazdagsága. E gazdagság természetének és okainak vizsgálata. I.
kötet. (ford. Bilek Rudolf, bev. Mátyás Antal) Akadémiai Kiadó Budapest.
Tóth I. János (2010): Játékelméleti dilemmák. JATEPress, Szeged.
Tóth I. János (1997): Játékelmélet és társadalom. JATEPress, Szeged.
WikiSzótár.hu Magyar értelmező szótár.

8.2 LECKE: KLASSZIKUSOK A TÖRVÉNYRŐL (15 PERC)
Ebben a leckében a következő kérdéseket járjuk körül. Mit mondtak a klasszikusok a
törvényről? Felismerték-e a természet és a társadalmi törvények közötti különbséget? Hogyan
gondolkodott Platón a törvény és az ész viszonyáról? Mi jellemzi a moralitás és a legalitás
viszonyát?

8.2.1 Szofisták
Eredetileg a műveltséget és beszédkészséget fizetés ellenében tanítókat nevezték szofistáknak,
az i. e. 5. századi (tehát a demokratizálódó) görög poliszokban. A szofisták többnyire
praktikus magasabb tudást tanítottak (pl. retorikát) és azt, hogy miképp lehet a legjobban
boldogulni az életben.
A szofisták különbséget tettek a természeti törvény (phüszisz) és a társadalmi törvény
(thészisz) között. A szofisták elismerték, hogy phüszisz univerzális jellegű, ugyanakkor
rámutattak, arra, hogy a thészisz a szokásjogra épül, amely poliszról poliszra változhat. Ez a
relativisztikus szemléletmód jellemezte a szofisták társadalom felfogását is.
A nomosz fogalma is törvényre utal, ami egyaránt származhat a lelkiismeretből vagy éppen
az állam szabályaiból. A szofista Antiphon például amellett érvelt, hogy az emberek
természetüknél (phüszisz) fogva egyenlők csak a társadalmi törvény (nomosz) választja szét
őket szabadokra és rabszolgákra.
8.2.2 Platón
A Törvények (görögül Νόμοι) Platón utolsó dialógusa, amelyben többek között szerepel az
ókori politikafilozófia egyik klasszikus kérdése is: Melyik a helyesebb berendezkedés, ha a
törvények uralkodnak egy államban, és azokat senki se szegheti meg, vagy ha rendkívüli
képességekkel rendelkező államférfi, aki a belátása szerint áthághatja a törvényeket az állam
érdekében? Ez a kérdés úgy is megfogalmazható, hogy melyik állapot a kívánatosabb: az ahol
a törvény a király vagy az ahol a király a törvény?

Platón az akadémijában.

Arisztotelész szerint: az ideális államforma, ha minden politikai hatalom egy
embernek, a legkülönbnek a kezében összpontosul. Az ilyen kiváló férfiak
számára nincs törvény, ő maga a törvény. A monarchia mégis a legrosszabb
rendszer, mert nagy erő és erény ritkán társul.

Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Plato#/media/File:Plato_i_sin_akademi,_av_Carl_Johan_Wahlb
om_(ur_Svenska_Familj-Journalen).png
Platón ebben a dialógusában, ahogy a korábbiakban is (Államban és az Államférfiben) a
filozófus király uralmát tartja kívánatosabbnak. Szerinte a szabály és a törvény csak a
második legjobb megoldást jelenti. A törvény uralma alacsonyabb rendű az értelem
uralmánál, mert a törvények általánosságuk miatt nem képesek bölcsen meghatározni, adott
szituációban, hogy mi a helyes, hiszen a körülmények végtelenül változatosak és csak a bölcs
emberek képesek helyesen dönteni arról, hogy adott körülmények között mi a helyes.
A szabályok csak azért szükségesek, mondja Platón mert a bölcsek igen kevesen vannak és a
sok ostoba ember nem képes élni a megegyezés által biztosítható előnyökkel, azaz a
törvények vezetésére szorulnak. Ebből következik, hogy az írott vagy íratlan szabály követése
a megegyezés szegényes, ám gyakran nélkülözhetetlen pótlékának tekinthető.
Platón azt is látja, hogy rossz uralkodó esetében ez az elv vezet a legrosszabb eredményhez,
nevezetesen türanniszhoz, modern kifejezéssel zsarnoksághoz vagy diktatúrához. Tekintve,
hogy a királyok általában nem filozófusok, ezért a művet lehet úgy is értékelni, hogy a görög
filozófus itt – a korábbi írásaihoz képest – elmozdult a törvények uralmának az álláspontja
felé.
Abban persze Platónnak igaza van, hogy a törvénynek – lényegéből fakadóan – lehetnek
korlátai. Például a törvény eleve nem képes figyelembe venni a speciális vagy rendkívüli
helyzeteket. Ezért kivételesen előfordulhat, hogy egy jó törvény speciális körülmények között
rossz eredményre vezet. Erre a problémára azonban nem az a helyes válasz, hogy a
társadalom nemet mond a törvényre, hanem az, hogy keresi a méltányosság, illetve a
rendkívüli megoldások alkalmazásának a lehetőségét.
Platón felvetése az ész és a törvény viszonyáról rendkívül vitatható. Végül is mit üzen Platón
azzal, hogy a filozófus királyt a törvény felé emeli? Ezzel azt mondja, hogy a bölcs király – és
rajta keresztül általában az ész – a törvény felett áll. Hosszasan lehetne sorolni a problémákat.
Ki dönti el a királyról, hogy bölcs? Maga vagy mások? Miben különbözik a bölcs király a
zsarnoktól? Miért gondolja a bölcs király, hogy a törvényeket – vagyis évezredek tapasztalatát
összegző normákat – felülbírálhat? Ha így gondolja, akkor nem bölcs, hanem egyszerűen csak
a bölcs álruhájába öltözött zsarnok. A politikafilozófia szerint a zsarnok egyik fontos
sajátossága, hogy a törvények felett állónak tekinti magát.
John Dickinson, az Amerikai Egyesült Államok alapító atyja, a történelem egyik kevésbé
ismert alakja az 1787-es Alkotmányozó Kongresszuson kijelentette: „A tapasztalatnak kell
egyedül irányítania a döntéseinket. Az ész félrevezethet bennünket.« Lényeglátó, fontos
kijelentés. Ha csak a saját eszünkre támaszkodunk, könnyen dönthetünk rosszul.” – jegyzi
meg Lánczi (2019).

8.2.3 Szopoklész: Antigoné
Ideális esetben a társadalmi, erkölcsi és jogi törvények összhangban vannak és egymást
erősítik. Ugyanakkor vannak olyan esetek, különösen társadalmi átalakulások és változások
korszakában, amikor az erkölcsi és jogi törvények között nincs összhang. Ezt a problémát az
elsők között ábrázolja Szophoklész Antigoné című drámája. A mű központi problémája, hogy
Kreón a király megtiltja a városra támadó Polüneikész eltemetését, aminek testvére, Antigoné
– a halálbüntetés terhét is vállalva – nyíltan ellenszegül. A dráma alapvető konfliktusa
Antigoné és Kreón szembenállása, és egyben a moralitás és legalitás ütközése. Antigoné az
emberség és a lelkiismeret parancsát, az istenek íratlan törvényeit képviseli; Kreón az ember
által hozott törvény nevében lép fel, amely zsarnoki törvény, és szemben áll az istenek
törvényével.

Hegel szintén elmélyülten elemzi a legalitás és a moralitás viszonyát. A legalitás a jogrend
elfogadása, pusztán külső megegyezés a társadalmi megegyezésből vagy a hatalom
döntéséből eredő szabályokkal. Ezzel szemben a moralitás az erkölcsös magatartás szubjektív
oldala. Hegel itt a jó szándékot, a kötelességet, valamint a lelkiismeret fontosságát
hangsúlyozza. Ugyanakkor elutasítja azt a kanti álláspontot, hogy a cselekedet elveszti
morális értékét, ha abban a hajlamok vagy ösztönök is belejátszanak. A legalitás és a
moralitás egysége alapján beszél Hegel erkölcsiségről. Szerinte az erkölcsiség a család, a
polgári társadalom és az állam intézményeiben található meg.
Kérdések
1. A szofisták szerint mi a különbség a természeti és a társadalmi törvény között?
2. Miért mondja Platón azt, hogy a törvény csak a második legjobb megoldás?
3. Hogyan ábrázolja a moralitás és a legalitás ütközését Szophoklész?
4. Mit mond Hegel a moralitás és a legalitás viszonyáról?
Irodalom:

Egészségtudományi Fogalomtár. Állami Egészszégügyi Ellátó Központ.
Falus Róbert (2005): Az antik világ irodalmai. Neumann Kht. Budapest.
Lánczi András (2019): Önhitt és gőgös moralisták. Magyar Nemzet. December 24.
Platón összes művei kommentárokkal. Törvények (fordította Bolonyai Gábor), Atlantisz
Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Szophoklész: Antigone; (ford. Révay József); Akadémiai, Budapest 1967 (Az Ókortudományi
Társaság kiadványai).

8.3 LECKE: A TÖRVÉNY MODERN FELFOGÁSA
Ebben a leckében megvizsgáljuk, hogy a modern szerzők mit mondtak a törvényről. Fontos
kérdés a természeti törvénynek és a társadalomi törvénynek, mint jogszabálynak az
egymáshoz való viszonya. Ennek a vitának új fordulatot ad az ökológiai válság, amit csak úgy
tudunk megoldani, ha a parlamentek olyan törvényeket hoznak, amelyek összhangban vannak
az ökológia törvényeivel.

8.3.1 Hobbes
Thomas_Hobbes a már idézett Leviatánban egyaránt foglalkozik a természeti, erkölcsi és a
polgári törvény fogalmával. A természettörvényekről úgy gondolja, hogy a mechanika
szellemiségével összhangban a testek determinált mozgását írja le. Hobbes a társadalmat és az
államot is testként, jelesül mesterséges testként fogta fel.
Az angol szerző összesen 19 erkölcsi (természeti) törvényt fogalmazott meg, de hangsúlyozta,
hogy azok csak lélekben kötelezik az embert. S így önmagában nem képesek koordinálni a
társadalmat. Az első és alapvető természeti törvény szerint „mindenki békére törekedjék,
ameddig csak annak elérésére reménye van, ha pedig arra nincs remény, akkor, a háború
minden eszközét és lehetőségét igénybe veheti.” (Leviatán 14. fejezet)
A társadalom eredményes irányítása csak úgy lehetséges, ha az uralkodó szabályokban,
törvényekben fogalmazza meg a helyes viselkedés normáit. Platónhoz hasonlóan, bár más
okok miatt Hobbes is a törény fölé emeli a szuverént. Sőt azt állítja, hogy az uralkodót az
erkölcsi (természeti) törvények sem kötelezik, hanem éppen fordítva, az erkölcsi törvények is
csak azért jogosultak, mert a hatalom azokat jogerőre emeli.
8.3.2 Locke
Ahogy már említettük John_Locke azt hangsúlyozza, hogy a természeti törvények már a
természeti állapotban is léteznek és amelyek követése minden értelmes embertő elvárható. Ha
valaki erre nem képes, mert gyermek vagy nem beszámítható, akkor gyámság alatt kell
tartani.

John Locke
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Locke-JohnForrás:
LOC.jpg/375px-Locke-John-LOC.jpg
A skót szerző szerint a polgári törvény esetében kiemelten fontos elem a társadalmi
jóváhagyás. Ebből világosan adódik az, hogy törvényt csak a törvényhozó hatalom hozhat,
hiszen a társadalom felett csak a társadalom tagjainak beleegyezésével és a tőlük kapott
felhatalmazás alapján lehet valakinek törvényhozó hatalma. Locke szerint ahol nincs törvény,
ott nincs szabadság sem. Az ember természetes szabadsága, hogy a természet törvénye
szabályozza őt, de semmi más nem szabhat neki korlátot.
A skót filozófus szerint az erkölcsi törvények három csoportja létezik.
(i) Az isteni törvény, amely a bűn és a kötelesség mértéke, ahogyan Isten az embernek azt
közvetlenül kiszabta és túlvilági büntetéssel vagy jutalommal kötötte össze,
(ii) A polgári törvény, amely az állam által kiszabott szabályok, amelyek a cselekedetek
büntethetőségét
állapítják
meg,
(iii) A közvélemény vagy a hírnév törvénye, amelyek magába foglalják az erény és a bűn
kritériumát és amelyek tiszteletet vagy megvetést vonnak maguk után.
*
John_Stuart_Mill a Szabadságról című munkájában határozottan az individuális szabadságot
és a társadalmi pluralizmust képviseli a tömegek és a közvélemény zsarnokságával szemben.
Így hangsúlyozza, hogy az egyén és a kisebbségek jogait és érdekeit meg kell védeni a
demokratikus többség absztrakt érdekeivel szemben. Az angol szerző különbséget tesz az
elsődlegesen önmagunkra és az elsődlegesen másokra vonatkozó cselekedetek között. Az
utóbbiak határa a mások szabadságánál húzódik meg és csak ezeknél engedhető meg az állam
beavatkozása is. A vélemény- és vitatkozási szabadság azonban semmiféle korlátozásnak nem
vethető alá. Ezt a liberális elvet gyakran a következőképpen fogalmazzák meg:‘Bárki bármit
megteheti feltéve hogy nem árt másoknak.’

Kant A Tiszta ész kritikájában, jelesül ahol a transzcendentális analitikáról ír azt állítja, hogy
az emberi ész mindig csak jelenségeket (fenoméneket) ismerhet meg, mert a megismeréstől
függetlenül fennálló valóság (Ding an sich) rejtve marad számára. Ennek oka, hogy
valahányszor a valóság felé fordulunk, működésbe lépnek az érzékelés és az értelem a priori
formái, amelyek egyrészt átalakítják az érzékelés anyagát, másrészt korlátozzák is
valóságismeretünket. Nem olyannak ismerjük meg a világot, ahogyan magában való, hanem
olyannak, amilyen a mi számunkra.

8.3.3. Popper
Karl_Popper (1902-1994) osztrák származású angol-zsidó filozófus. Fő eredményeit
a tudományfilozófia,
az ismeretelmélet és
a politikafilozófia területén
ért
el.
A
politikafilozófia területén a liberális demokrácia, a „nyílt társadalom” (kb. liberális
demokrácia) híve a kommunizmus és a marxizmus bírálója.
Szerinte csak a természetben vannak törvények a társadalomban nincsenek, mert az egyedi
történések eredménye. Popper szerint a historicizmus mint módszer alkalmatlan arra, hogy
bármilyen – természettudományos értelemben vett – törvényt megfogalmazon. S ebből
következik, hogy téves az a historicista álláspont is, amely szerint a történelem menete előre
megjósolható bizonyos törvényszerűségek alapján.
Vizsgáljuk meg a globális felmelegedés problémáját Popper megfontolásai alapján. Az
üvegházhatású gázok koncentrációja és az üvegházhatás közötti összefüggés egy tipikus
természettudományos összefüggés. Abban igaza van a szerzőnek, hogy ebből semmi sem
következik arra, hogy az egyes társadalmak akarnak vagy nem akarnak foglalkozni ezzel a
problémával. Másrészt ha a társadalmak meg akarják oldani ezt a problémát, akkor pontosan
meghatározható speciális lépéseket kell tenniük. A párizsi_éghajlatvédelmi_egyezmény
pontosan meghatározza, hogy milyen mértékben kell csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátását.
Ez a példa azt is mutatja, hogy a jó társadalmi törvény összhangban van a
természettörvényekkel. Nyilván nem minden esetben van ilyen közvetlen kapcsolat mint a
klímaváltozás esetében, de a jog konzisztenciája miatt a jó társadalmi törvényeknek
igazodniuk kellene a természeti és kiváltképp az ökológia törvényeihez. Csak ebben az
esetben lehet reményünk van reményünk a fenntartható_fejlődésre.

Karl Popper 1980-ban
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper#/media/F%C3%A1jl:Karl_Popper.jpg

A historicizmus – szerint a történelem bizonyos ismert törvények alapján elkerülhetetlenül egy
bizonyos végpont felé halad. Például a marxizmus szerint a történelem elkerülhetetlenül halad a
kommunizmus
felé.
Popper
kimutatja,
hogy
az
ilyen
ideológia
az autokratikus és totalitárius rendszerek technikai eszköze. Szerinte a historicizmus a
tudományos törvények természetének és az előrejelzés (jóslás) fogalmának a félreértésén alapul.
Egyik érve szerint: a tudományos tudás az emberi történelem fontos okozati faktorai közé számít,
és mivel senki nem tudja megjósolni a jövő tudományos felfedezéseit, ezért nem létezhet a
történelmet megjósoló tudomány.

Kérdések
1. Hobbes szerint mi az összefüggés a polgári törvény és a bű között?
2. Mi a különbség Hobbes és Locke felfogásában a természeti törvény szerepét illetően?
3. Hogyan bírálja Popper a historicizmust?
Irodalom:
Boros Gábor (2007): Filozófia. Akadémia Kiadó Budapest.
Hobbes (1970) Leviatán. Magyar Helikon. Budapest

Locke (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat Kiadó, Budapest.
Popper, Karl (1989): A historicizmus nyomorúsága; (előszó Kelemen János, ford. Kelemen Tamás)
Akadémiai, Budapest.
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1. TÉMA BEVEZETÉS A TÁRSADALOMFILOZÓFIÁBA

1.1 LECKE A FILOZÓFIAI GONDOLKODÁS (20 PERC)
A filozófusokat gyakran nevezik gondolkodóknak, a filozófiatörténetét pedig a gondolkodás
történetének. Kezdetben az emberi gondolkodást a mágia, a mítosz és a vallás uralta. A
filozófia mint kritikus és racionális gondolkodás viszonylag késői jelenség és csak az indiai,
kínai és az ógörög forrásokkal rendelkező nyugati kultúrában alakult ki. Önmagában már az is
egy érdekes társadalomfilozófiai kérdés, hogy ezekben a kultúrákban és társadalmakban
miért, míg a többiben miért nem alakult ki a filozófia.

1.1.1 Filozófia
A filozófiát a görögök nem logoszként („bölcsességtanként”) hanem bölcsesség szereteteként
határozták meg. Ez az elnevezés is arra utal, hogy a görögök a filozófiát nem objektív
tudásként, hanem szubjektív törekvésként gondolták el.
A nagy filozófusok munkássága idővel a filozófiának számos megkülönböztető sajátosságát
alakítják ki. Itt most csak a filozófia konstruktív és dekonstruktív jellegére hívom fel a
figyelmet.
Egyrészt vannak olyan filozófusok (Spinoza, Hegel, Marx) akik olyan gondolatrendszereket
építenek fel, amelyek átfogó világmagyarázatot adnak. E szerzők a lehető legmagasabb
absztrakciós szinten beszélnek a természetről, az emberről, a társadalomról és a szellemről.
Érdeklődésük minden létezőre, sőt a létezők összességére, a létre is kiterjed. Ezek a
gondolatrendszerek mindig egy meghatározott nézőpontból (platóni, hobbesi, Comte-i)
értelmezik a világot és határozott álláspontot foglalnak el olyan alapvető kérdésekben mint
transzcendencia, tudat, megismerés emberi természet stb.
Más filozófusok (Nietzsche, Popper, Derrida) inkább a fennálló gyakorlatnak a kíméletlen
kritikájára teszik a hangsúlyt, amelyhez társul a tradíciók és a tekintélyek megkérdőjelezése
észérvek alapján. Világos, hogy egy dolog egy világnézet alapjait megfogalmazni és egy
másik dolog bármely rendszert és nézetet kíméletlen kritikának és dekonstrukciónak alávetni.
Ez a két tevékenység a kezdetektől fogva jellemezi a filozófiát, pl. Arisztotelész miközben
kritizálta Platónt megfogalmazta a saját filozófiai rendszerét is. Mindamellett a konstrukció és
a dekonstrukció aránya folyamatosan
változik az egyes filozófusok és korok
esetében is. Sokan úgy gondolják, hogy
korunkban olyan mértékben előtérbe
került a dekonstrukció, hogy az már
magát a filozófiát is dekonstruálja.
1.1.2 Filozófia és tudomány

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
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Platón és Arisztotelész korában a filozófia még a tudományok összességét jelentette, később
azután megindult a tudományok önállósodása: fizika (Descartes, Galilei, Newton),
közgazdaságtan (Adam Smith) szociológia (Comte), rendszerelmélet (Bertalanffy). E
folyamat ismeretében joggal merül fel a kérdés: a tudományok kiválása után mi marad a
filozófiából?
Sok természettudós azt gondolja, hogy a filozófia nem vehető komolyan, mert semmibe veszi
a tudományok által felfedezett empirikus tényeket. The_Grand_Design című könyv
bevezetőjében mindjárt a következőket olvashatjuk: „A filozófia halott. Nem tartott lépést a
tudományok (különösen a fizika) legújabb fejleményeivel. A tudósok lettek mára a felfedezés
fáklyájának hordozói a világ megismerésében” (Hawking – Mlodinow, 2010, 5).

Stephen William Hawking (1942-2018)
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking#/media/F%C3%A1jl:Stephen_Hawking.Star
Child.jpg
Nehéz tagadni a tudomány jelentőségét a világ megismerésében, de ebből nem következik,
hogy a filozófia halott lenne. A filozófiát kétségtelenül kihívások elé állítják a tudományok
gyors fejlődése. Ezért joggal merül fel a
filozófusokban a kérdés, hogy korunkban
vagyis a tudományok korában hogyan
kell filozófiát művelni?
Vannak filozófusok, akik azt mondják,
hogy a tudomány által vizsgált empirikus
tényeknek semmi közük a filozófiához,
ezért a filozófusoknak nem kell tudomást
vennie a tudományokról. Szerintem is
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vannak olyan általános – metafizikai, ismeretelméleti, nyelvfilozófiai – kérdések, amelyek
eldöntésében a tényeknek nincs szerepe. Mindamellett ha a filozófia elutasítja a
tudományokat, akkor ezzel együtt világ empirikusan igazolt tényeire és összefüggéseire
„Richard Rorty szerint a filozófiának nincs helye a demokratikus társadalomban, és át
kell adnia helyét az irodalomkritikának, a politikatudománynak és a
természettudományoknak.” Boros (2014) elutasítja ezt a nézetet szerinte a tudományra
épülő újkori demokratikus társadalomnak jobban szüksége van az ész és értelem
„legtágabb” értelmű erőfeszítéseire, mint valaha.
vonatkozó tudományos elméleteket is elutasítja.
A filozófiának nem ellenséget, hanem egy új szövetségest kell találnia a tudományokban,
mivel azoknak az eredményei segíthetik a filozófiai gondolkodást, ahogy azt Prigogine is
hangsúlyozta. Ha a filozófia tudományok vállára áll, akkor messzebbre lát, bár ebben az
esetben víziói a felhasznált tudományos elméletek érvényességétől függ.
Az alternatívák világosak: filozófia – és azon belül a társadalomfilozófia – függetleníti magát
a tapasztalati világ tudományos leírásától vagy sem. Mindkét döntésnek vannak előnyei és
hátrányai. Az előbbi esetben a filozófiai semmit sem mond a tapasztalati világról cserébe
nincs kiszolgáltatva a tudományok esetleges tévedéseinek. Az utóbbi esetben a filozófia
felhasználja a tapasztalati tudományok eredményeit, de ebben az esetben ki szolgáltatja magát
azok tévedéseinek.
Napjainkban az ökológusok többsége pesszimista képet fest az emberiség jövőjéről, ezért ez a
jegyzet az ökológiai válságot mint releváns társadalomfilozófiai problémát tárgyalja. Ha tíz év
múlva kiderül, hogy a környezetvédők többsége tévedett, akkor én is tévedtem, amikor a
fenntarthatóság mellett érveltem.

1.1.3 A filozófiai megismerés specifikumai
Általában a tudományos megismerést objektív jellegűnek tekintik és szembe állítják a
filozófia tudás kétségtelenül szubjektívebb jellegével. A tudomány és a filozófia között az
egyik fontos különbség, hogy az előbbi mindig a világ meghatározott jelenségeit vizsgálja,
míg az utóbbi természeténél fogva reflektál világ egészére. Továbbá a szaktudományoknak a
módszerei is meghatározottak, szemben a
filozófiával, amely módszereiben is
nagyobb szabadságot élvez. Tehát a
tudománynak nemcsak az objektuma,
hanem felhasználható módszere és
nézőpontja is szigorúan rögzített. Ebből
következően a tudományos leképezés
mindig pontosan értelmezhető a szakértők
számára.
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A bonyolult, komplex és többdimenziós valóság leképezése egy homogén és egynemű
gondolati közegbe mindig problematikus. Ahogy problematikus egy háromdimenziós testnek
a kétdimenziós síkban történő ábrázolása. Például – írja Viktor_Frankl – egy henger alakú
poharat kétdimenzióban körként (felülnézet) vagy téglalapként (oldalnézet) kell ábrázolni. A
kétdimenziós vetület mindig pontos, objektív, standardizált és abban az értelemben parciális,
hogy csak egy meghatározott nézőpontot feltételez. Bonyolultabb tárgyak esetében egy
műszaki_rajz értelmezése szakértelmet kíván.

A henger alakú pohár kétdimenziós képe téglalap vagy kör.
Forrás: http://pneuma.hu/images/Franlk_abra1.jpg

Ezzel szemben egy perspektivikus kép a tárgyat mint egészet ábrázolja, éppen ezért a laikus
számára is érthető, ugyanakkor nem mérettartó, vagyis torzít. Sajnos éppen ez a
perspektivikus torzítás szükséges ahhoz, hogy kétdimenzióban ábrázoljunk egy
háromdimenziós testet. Természetesen egy adott tárgy bármilyen perspektívából nézhető.
Nincs jó vagy rossz nézőpont, elvileg minden nézőpont releváns lehet, továbbá a szükséges
torzítások is különböző jellegűek lehetnek.
A fenti hasonlat alapján mondhatjuk,
hogy a tudományos megismerés egy
olyan
leképezés,
amely
mindig
méretarányos és a nézőpont is előre
rögzített. Ebből következik, hogy a kapott
kép egyértelműen megadja az objektum
méretarányos vetületét, de semmit sem
mond a tárgy más sajátosságairól. Ezzel
szemben a filozófia megismerés inkább a
perspektivikus
képre
hasonlít,
Szegedi Tudományegyetem
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amennyiben megpróbálja a háromdimenziós tárgyat kétdimenziósban bemutatni. A
perspektivikus képek azonban már sokfélék lehetnek, hiszen a nézőpontok és a perspektívák
bemutatása különbözők lehetnek.

Kérdések
1. Miben különbözik egymástól a konstruktív és dekonstruktív jellegű filozófia?
2. Jellemezze a filozófia és a szaktudományok viszonyát !
3. A filozófia hogyan viszonyulhat a szaktudományokhoz?
4. A szaktudományos és a filozófiai gondolkodás közötti különbség mennyiben hasonlítható
egy műszaki rajz és egy perspektivikus rajzhoz?
Szakirodalom:
Boros János (2014): Szenvedély és szükségszerűség. Filozófiai vázlatok. Gondolat Kiadó.
Budapest.
Ilya Prigogine – Isabelle Strangers (1995): Az új szövetség. A tudomány metamorfozisa.
Akadémiai, Budapest.
Nánay Bence (2011): Filozófia és a tudományok – vitaindító. Magyar Tudomány 2011/09
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow (2010): The Grand Design. Bantam Books.
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1.2 LECKE A TÁRSADALOM FOGALMÁRÓL (20 PERC)
A társadalomfilozófia szó szerint nem más mint a társadalomnak a filozófiája. Ezért
elkerülhetetlenül meg kell vizsgálni, hogy mi a társadalom. Az egykori brit miniszterelnök, a
konzervatív Margaret Thatcher (1987) szerint: „Nincs olyan, hogy társadalom. Nők vannak,
és férfiak, és családok.” E felfogás szerint a társadalom pusztán ezeknek a szociális
atomoknak a halmaza. Viszonylag kevesen vallják nyíltan ezt a radikális és redukcionalista
véleményt.
1.2.1 Mi a társadalom?
A társadalom hétköznapi értelmezése szerint egy nagyobb embercsoport meghatározott rend
szerinti együttélése. A társadalom kifejezés a „társ” szóból született így a társadalom
etimológiailag is közel áll „társas”, „társaság” szavakhoz. Az angolban és a latin nyelvekben
is hasonló a helyzet, hiszen a „society” (angol), a société (francia) és societate (román) a
latin „societas” („társadalom”) fogalomból származik.
Anthony Giddens Szociológia című könyvében a következőként definiálta a társadalom
szót: „A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló területen
élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek csoportja.”
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Anthony Giddens 2004
Forrás:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Anthony_Giddens_at_the_Progressive
_Governance_Converence%2C_Budapest%2C_Hungary%2C_2004_October.jpg
Ez a meghatározás a következő elemeket hangsúlyozza: területileg és identitásában
elkülönülő emberi csoport egy politikai uralom alatt. A társadalomnak mint szervezetnek
számtalan feladatot kell megoldania, úgy mint a javak termelését (létfenntartás) az emberek
nemzését és nevelését (reprodukció), belső és külső biztonság, a közösség politikai és
bürokratikus irányítása. A társdalom működésében fontos szerepet játszik a nyelv, kultúra,
vallás, erkölcs, jog. Vannak viszonylag homogén (pl. japán, koreai, magyar) társadalmak és
vannak több etnikumból álló (pl. brazil, amerikai, francia) társadalmak.

1.2.2 Módszertani kérdések
Minden komplex jelenség esetében felmerül a redukcionalizmus és holizmus kérdése és
vitája. A redukcionalisták – elsőként Démokritosz – szerint az egész az levezethető a
részeiből, míg holisták szerint, ahogy azt Arisztotelész megfogalmazta a Metafizikában “Az
egész több mint a részeinek az összege.”
Ezt az ontológiai jellegű különbséget tudományelméleti szempontok bonyolítják. A fizikai
magyarázatokban meghatározó szerepe van a törvény és az egyedi feltételek
kombinációjának, ahogy azt a deduktív-nomologikus modell is mutatja. Ezen modell szerint a
tudományos megértés eleve redukcionalista jellegű, hiszen valamit csak úgy tudunk
megmagyarázni, ha azt képesek vagyunk visszavezetni valamilyen általános elvre. Tehát
mégha ’valamit’ egészként érzékelünk is, akkor is érdemes azt redukcionalista módon
vizsgálni, mert csak így juthatunk deduktív-nomologikus ismerethez, vagyis a legmagasabb
szintű ismerethez az adott rendszerről.
Természetesen lehetnek olyan holisztikus egységek, amelyek esetében nem alkalmazható a
deduktív-nomologikus modell. Ezen rendszerek esetében más tudományos megismerési
módszereket kell alkalmazni, ilyenek például az indukcióra és/vagy a történetiségre épülő
módszerek. Ezeknek a módszereknek a legnagyobb fogyatékossága az, hogy – törvények
hiányában – nem tudhatjuk, hogy az adott
rendszernek melyek a szükségszerű és
melyek az esetleges tulajdonságai. Ebből
következik,
hogy
például
a
legbonyolultabb történeti elemzés sem
eredményezhet predikciót a rendszer
jövőjére nézve, miközben erre már a
legegyszerűbb
deduktív-nomologikus
elemzés is képes.
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A társadalomról való gondolkodást is jellemzi a redukcionalizmus és a holizmus vitája. A vita
ontológiai síkon arról folyik, hogy a társadalom az individuumok összessége vagy egy önálló
entitás. Mindkét felfogásnak nagy hagyománya van. Vannak szerzők (Hobbes, Locke Fichte)
és vannak irányzatok (anarchizmus, liberalizmus, individualizmus, szerződéselmélet,
racionális döntések elmélete, mikroökonómia), amely az individuumból kiindulva értelmezik
a társadalmat. Sőt a módszertani individualizmus (methodological individualism) szerint
minden társadalmi jelenségre csak az individuumok terminusaiban adható tudományos
magyarázat. A kifejezés Joseph Shumpetertől (1908, 1909) származik.
Elster (1985: 45) a következőképp határozta meg a módszertani individualizmust. „Azt a tant
értem ezen, amely szerint minden társadalmi jelenség (szerkezetük és változásaik) elvileg
megmagyarázható oly módon, hogy a magyarázat kizárólag egyénekre (tulajdonságaikra,
céljaikra, vélekedéseikre és cselekedeteikre) történő hivatkozást tartalmaz”.

Descartes ábrája redukcionalista módon magyarázza az állatok viselkedését.
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reductionism#/media/File:Digesting_Duck.jpg
Létezik azonban egy másik megközelítési mód, amely a társadalomból, mint egészből indul
ki. Ezt vallotta Arisztotelész, Hegel, Marx, továbbá ilyen irányzatnak tekinthető a
rendszerelmélet,
organizmus,
nacionalizmus,
kollektivizmus,
marxizmus, strukturalizmus.
A társadalmi holizmus legfontosabb
tézise, hogy a társadalom egy egység, egy
egészként működő rendszer, amely több
mint az emberek sokasága vagy tömege.
A társadalom mint egész megnyilvánul a
nyelvben,
szokásokban,
értékekben
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hagyományokban és történetiségben Ebből is fakad, hogy a holisztikus megközelítések
általában történeti megközelítésre épülnek.
A módszertani holizmus különböző kollektív entitásokra utaló fogalmakat (nemzet, állam,
társadalmi struktúra, osztály, szervezet stb.) állítanak a centrumba és ezekre a fogalmakra
építik az elemzésüket. Ez az irányzat a társadalmat mint kollektív egységet tekinti és ehhez
képest az egyéneket és cselekedeteiket másodlagosnak tartja.
A módszertani holizmuson belül kiemelkedő szerepe van a módszertani nacionalizmusnak,
amely a társadalmat, mint népet, illetve nemzetet elemzi. A módszertani nacionalizmus
szerint a népnek/nemzetnek négy különböző értelmezése lehetséges. A nép mint szuverén
entitás, amely a politikai hatalmat gyakorolja. A nemzet mint a törvény előtt egyenlő jogokkal
rendelkező állampolgárok összessége (Gesellschaft). A nemzet mint szolidáris csoport,
egyfajta kiterjesztett család (Gemeinschaft) [Gemeinschaft_und_Gesellschaft]. A nép mint
etnikai közösség, amelyet a közös sors és kultúra egyesít.
Ezzel szemben a módszertani individualizmus szerint nincs nép, ahogy más
szupraindividuális (makroszintű) egységek (család, közösség, nemzet stb.) sem léteznek. Az
egyetlen realitás az individuum és azok mechanikus sokasága. A nép, ahogy a többi
szupraindividuális egység is csak üres absztrakció, csak név. Ez arra utal, hogy a nép, nemzet
társadalom fogalmával kapcsolatban joggal beszélhetünk egy realista és egy nominalista
álláspontról. A realista koncepció szerint a nemzet egy valóságosan létező entitás, míg a
nominalista koncepció szerint csak egy üres név, egy szociokulturális fikció. „Az a gondolat,
hogy léteznek olyan természetes egységek, mint a nemzetek vagy nyelvi, faji csoportok, teljes
egészében fiktív.”- írja Karl Popper (1945).
Érdekes, hogy a nominalisták többsége egyetlen szupraindividuális egységet, nevezetesen az
emberiséget létező realitásként fogad el. Ezzel szemben a realisták a lokális
szupraindividuális egységek realitását hangsúlyozzák (család, régió, nép, nemzet állam) és az
emberiséget tekinti fikciónak. Tehát a nominalisták általában globalisták is, míg a realisták
általában lokalisták.
Magam részéről ezekben a vitákban azt – az ökológiából származó – a realista nézetet
képviselem, hogy minden szupraindividuális egység (család, nép, nemzet, „nyelvi vagy faji
„A társadalom nem lévén ember, nem rendelkezhet preferenciákkal szigorú értelemben,
sem preferencia rangsorokkal” (Riker 1973: 127).
„Egy család némi megbeszélés után dönthet a rendelkezésére álló jövedelem valamilyen
úton történő elköltéséről, de e döntés nem a család céljain és vélekedésén alapszik, hiszen
ilyennel nem rendelkezik, hanem a családtagok vélekedései és vágyai alapján hoztak
döntést” (Riker 1980: 47). Idézi: Mészáros (2004) 427–451
csoport” és persze az emberiség is) valódi
létező. Ugyanakkor a magasabb szintű
tudományos
megismerés
érdekében
ezeket a realitásokat redukcionalista
módon kell megközelíteni.
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1.2.3 A társadalomfilozófia alapkérdései
A társadalom működésével kapcsolatban számos alapvető kérdés megfogalmazható. Ezek egy
része korunkban már elemezhető szaktudományos módszerekkel.
Mit jelent az az arisztotelészi a kifejezés, hogy az ember animale rationale (eszes állat)?
Tekinthetjük-e az embert egy eszes és egy állati entitás elegyének? Ha igen, akkor az eszes én
uralja vagy szolgálja az állati ént? Ha nem akkor mi a viszony a ráció és az animalitás között?
Létezik-e emberi természet? Ha igen akkor az miben összegezhető? Az emberi természetben
milyen szerepet játszik az a tény, hogy az ember a Földön fejlődött ki? Egy értelmes földön
kívüli lény és az ember ugyanúgy vagy különbözőképpen racionális? Az emberi racionalitás
inkább emberi vagy inkább univerzális sajátosság?
Mit jelent az az arisztotelészi a kifejezés, hogy az ember zoon politicon (társas állat)? Létezike valójában társadalom vagy a társadalom nem más mint az egyének összessége? Ha a
társadalom egy reálisan létező entitás, akkor miben több, mint az emberek összessége? Ezt a
többletet mennyiben hordozzák olyan fogalmak, mint nép, nemzet vagy éppen állam? Mi a
viszony a nép, nemzet és állam között? A népnek van állama vagy az államnak van népe? Jó
vagy rossz, hogy az emberi faj elkülönült népekbe, nemzetekbe és államokba szerveződik? A
globalizáció növeli vagy csökkenti a kulturális sokféleséget?
A hatalom mögött tényleg az emberek megegyezésére áll, ahogy azt a szerződéselmélet
vallja? Az anarchia jó és békés vagy rossz és polgárháborús viszonyokat teremt? A természeti
állapot egy valóságos vagy egy fiktív helyzet? A magántulajdon jó és előnyös vagy rossz és
hátrányos intézmény? Vannak-e természeti törvények? Mi a viszony a moralitás és a legalitás
között?
Mikor beszélhetünk fenntartható és mikor nem-fenntartható társadalmakról? Az ökológiai
szempontból nem-fenntartható társadalmak szükségképpen ellenségesek más társadalmakkal?
A modern társadalmak között vannak fenntartható társadalmak? A fenntarthatóságnak milyen
környezeti, demográfiai és gazdasági vonatkozásai vannak? Mit kell tenni annak érdekében
hogy egy társadalom környezetbarát és azon belül klímasemleges módon működjön?
A kérdések hosszan sorolhatók. Sőt ezekre a kérdésekre vonatkozó meta-kérdéseket is meg
lehet fogalmazni. Tényleg ezek a legfontosabb társadalomfilozófiai kérdések? És ha igen,
akkor milyen sorrendben érdemes ezeket a kérdéseket tárgyalni?
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Kérdések
1. Mit mondott Margaret Thatcher a társadalomról?
2. Etimológiailag mire utal a társadalom kifejezés?
3. Giddens hogyan definiálta a társadalmat?
4. Jellemezze a redukcionalista álláspontot!
5. Jellemezze a holisztikus álláspontot !
6. Mondjon redukcionalita és holista szerzőket és irányzatokat !
7.Mit jelent a módszertani individualizmus, holizmus és nacionalizmus?
8. Ön szerint a szupraindividuális egységek (család, nép, nemzet) reális létezők vagy csak
fikciók?
9. Mondjon legalább három alapvető társadalomfilozófiai kérdést !
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1.3 LECKE A POLITIKA FOGALMÁRÓL (20 PERC)
Társadalomfilozófiai része a politikafilozófia, mivel a politika része a társadalomnak. A
politikafilozófia elsősorban az államra, hatalomra, jogra és általában politikára, vonatkozó
általános összefüggéseket elemzi.

1.3.1 Politika és az állam
A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered és a (város)állammal kapcsolatos
ügyekre utal. Az állam nemcsak a politikafilozófiának, hanem más társadalomtudományoknak
is az egyik alapvető fogalma: jogtudomány , nemzetközi jog, politikatudomány, szociológia,
történettudomány, földrajz. A 19. századtól kialakultak az önálló államtudományok, amelynek
tárgya az állam, az állami élet (alkotmányjog, közigazgatási jog, államgazdaságtan,
statisztika, alkotmánytörténet és mások).

Részlet Raphael: Athéni iskola részlet:
Platón (balra) és Arisztotelész (jobbra).
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https://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy#/media/File:Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg
Az államnak nincs egységes meghatározása. Egy lehetséges definíció a magyar Laroussetól:
Emberek meghatározott földterületen élő csoportjának közös kormányzattal valamint belső és
külső szuverenitással rendelkező közössége, jelentős, de (a többi állam szerepe miatt)
viszonylagos önállósággal rendelkező társadalmi szervezet. Feladata az adott társadalmi és
gazdasági viszonyok rendszerének lényegi fenntartása, a külső védelem biztosítása, a
társadalom szervezése, irányítása és vezetése.
Az állammal kapcsolatban az egyik legfontosabb filozófiai kérdés, hogy léte jó vagy rossz.
Ezt a kérdést a természeti állapothoz kapcsolódóan részletesen vizsgálom, de annyit már most
érdemes leszögezni, hogy az államot mint az erőszak monopóliumával rendelkező szervezetet
különböző szempontból szokták bírálni. Az anarchisták szerint az állami erőszak
igazolhatatlan, és ezért ők az állam felszámolásáért küzdenek. A liberálisok a minimális
(éjjeliőr) állam mellett érvelnek. A másik végletet a totalitáriánus ideológiák (fasizmus,
nácizmus, kommunizmus) jelentik, amelyek szerint a totális állami erőszak nélkülözhetetlen
és szükséges. A két véglet között vannak a konzervatívok, akik egy demokratikusan
ellenőrzött erős államban hisznek.
A politika emellett magába foglalja a különböző szakpolitikákat is úgy mint agrárpolitika,
monetáris_politika, szociálpolitika. A politika egyik leglátványosabb oldala az államhatalom
megragadásáért folytatott verseny, amely demokratikus társadalmakban meghatározott
szabályok között jogszerűen folyik.
A politika szónak van egy másik fontos jelentése, ami az angol „policy”-nek felel meg
(szemben a politics kifejezéssel), és ami nagyjából irányelveket jelent. A politika mint
irányelvek rendszere azért is fontos, mert a politikai szereplők (pl. pártok) egy adott
kérdésekkel kapcsolatban mindig meghatározott irányelvek alapján politizálnak. Ez alapján
egy-egy pártnak meghatározhatók az általános politikai jellemvonásai úgy mint baloldaliság,
konzervativizmus, liberalizmus vagy éppen környezetvédelem.

1.3.2 A közelmúlt uralkodó eszméi
Liberalizmus. Az eszme neve a latin liber (felszabadított) fogalomból származik. A szabadság
az egyik legfontosabb eszme a társadalomban, ezért szinte minden politikai mozgalom
pozitívan viszonyul a szabadsághoz. A szabadságnak azonban számos értelmezése létezik, s
ebből következően előfordulhat, hogy szemben álló felek egyaránt a szabadságért, a saját
szabadság értelmezésükért harcolnak. Fontos kérdés, hogy kinek a szabadságát hangsúlyozza
egy mozgalom: nép, individuum vagy
tőke? Az egyik ágens szabadsága
korlátozza a többi ágens szabadságát.
Például a népszuverenítás korlátozza a
tőke szabadságát, és fordítva.
Isaiah Berlin (1969) különbséget tett a
negatív („szabadság valamitől”, azaz
„freedom from”) és a pozitív („szabadság
valamire”, azaz „freedom to”) között. Az
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előbbi, a szabadság formális koncepciója, azt hangsúlyozza, hogy a cselekvő kötöttségektől
mentesen választhat a lehetséges alternatívák között. Az utóbbi, a szabadság tartalmi
koncepciója, azt hangsúlyozza, hogy az egyén vagy egyének szabadon létrehozhat valamit.
A története során a liberalizmus számos győztes ideológiai háborút vívott. Az újkor hajnalán
legyőzte és pacifikálta korábbi ellenfelét az ancien régime szellemi képviselőit, úgy mint az
abszolutizmust, tradicionalizmust, kereszténységet. A harmincas években a fasizmussal és
nácizmussal, míg a hidegháborúban a marxizmussal ütközött és aratott fényes győzelmet.
Hogy ezekben az ideológiai háborúkban szellemi értelemben ki győzött az persze vitatható, de
evolúciós értelemben egyértelműen a liberalizmus győzött. Ugyanis a liberális elveket valló
mozgalmak, majd államok legyőzték a nem liberális elveket valló államokat.
Ez idő alatt maga a liberalizmus is folyamatosan változott és ma már számos irányzata
létezik: klasszikus_liberalizmus, konzervatív_liberalizmus, neoliberalizmus.

Az amerikai Szabadság-szobor New York-ban.
Forrás:
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus#/media/F%C3%A1jl:Statue_of_Liberty,_NY.jpg
Szocializmus. Az ideológia neve a latin socius (társ) fogalomból származik. A szocializmus
szó 1827-ben egy angol újságban (Cooperative magazine) jelent meg, a „tőke-köztulajdona”
szinonimájaként. A szocializmus központi eszméi: egyenlőség, igazságosság és
közösségiesség (kollektivizmus). Ezért eleve kritikus az olyan társadalmakkal, amelyekben az
egyenlőtlenség, a társadalmi igazságtalanság és az individualizmus értékei uralkodnak. Ennek
ideáltipikus példája a kapitalizmus, ahol nagy az egyenlőtlenség, nincsenek közösségi
megfontolások és a magánkézben levő tőke profitérdekei érvényesülnek.
Vannak olyan szocialista irányzatok, amelyek a kapitalizmus felszámolására és a szocializmus
megvalósítására törekszenek (utópista szocializmus, marxizmus) és vannak olyan áramlatok,
amelyek megbékéltek a kapitalizmussal, de próbálják mérsékelni annak a hibáit. Elsősorban a
tőke érdekeinek korlátozásával törekszenek nagyobb egyenlőségre, igazságosságra és
szolidaritásra. A szocializmus vonzerejét jelentős mértékben csökkentette kommunizmus
kudarca.
Nacionalizmus. Ez az ideológia a latin nasci igéből származik, amelynek jelentése születni,
származni, s ebből származik a natio, magyarul nemzet fogalma is. Nemzet eredendően a
közös nyelvvel, történelemmel, kultúrával, identitással rendelkező emberek közösségére utal.
(Az új, bevándorlásra épülő nemzeteknek nincs saját nyelvük, de ettől még nagyon erős
nemzettudattal rendelkezhetnek, mint pl. az USA.) Egy saját és szuverén állammal rendelkező
nemzet pedig a nemzetállam.
Sokáig az európaiak többnemzetiségű királyságokba és birodalmakban éltek. A napóleoni
háborúk idején megerősödő francia nacionalizmus a legyőzött népekben is fellobbantotta a
nemzeti érzést és azt a vágyat, hogy a saját nemzetállamukba éljenek. Ez a törekvés 18-20.
század egyik központi mozgalma volt, de a nemzetállammal nem rendelkező népek (pl.
Kurdok) számára még napjainkban is az. A nacionalizmus, ahogy a vallás is, megkönnyíti a
rokoni és a személyes kapcsolatokon túlmutató együttműködést.
Nyugat- és Észak-Európában, ahol a népek többnyire területileg is elkülönültek egymástól
nem okozott különösebb problémát a nemzetállamok kialakulása. E térségben született meg
az államnemzet fogalma, amely a területi elvet hangsúlyozza. Közép- és Kelet-Európában, ide
sorolva Németországot is, a különböző nyelvű népek mozaikszerűen egymásba ékelődő
csoportokban éltek és élnek. Itt a kultúrnemzetre és a leszármazás fogalmára került a
hangsúly. A nemzet fogalmának ez kettős jelentése megjelenik a klasszikus német, illetve a
francia felfogás különbségében.
(i) A klasszikus német felfogás szerint a nemzet a leszármazásra épülő természeti, történelmi
és kulturális képződmény, sajátos lelki-szellemi közösség. Német az, akinek németek a szülei,
még akkor is ha Erdélyben él (népi
német). Ezzel szemben egy török
felmenőkkel rendelkező, akkor is török,
ha történetesen Németországban született.
(ii) A francia értelmezése szerint azok
tartoznak a francia nemzethez, akik a
francia állam területén születtek vagy
állampolgárságot szereztek. Ebben az
értelemben a nemzet fogalma egy ország
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(állam)polgárait jelöli meg, tekintet nélkül az etnikumra. Ez a nemzet felfogás jellemzi
általában a bevándorlásra épülő országokat, pl. az Egyesült Államokat is. A területi elvre
épülő felfogás nem tesz és nem is tud különbséget tenni őshonos és a migrációs háttérrel
rendelkező emberek között, feltéve hogy mindkettő állampolgársággal rendelkezik.
A nacionalizmus vonzerejét jelentős mértékben csökkentette a fasizmus és a nemzeti
szocializmus kudarca.
Konzervativizmus. Ez a szellemiség a latin conservare-ből származik, jelentése megőrizni,
megmenteni. Politikai eszmerendszerként a francia forradalom után alakult ki, először
a francia politikus, Chateaubriand alkalmazta a kifejezést 1819-ben. Egyik legfontosabb
alapvetésének Edmund Burke Töprengések a francia forradalomról című műve tekinthető.
Karl Mannheim szerint a konzervativizmus a tradicionalizmusból nőtt ki, és annyit jelent
fanyalgás az újtól.
A konzervativizmus tiszteli a régóta fennálló társadalmi, vallási, politikai, kulturális
szokásokat és intézményeket. Ezeknek az értékeknek és intézményeknek a létezése már
önmagában bizonyítja, hogy képesek biztosítani a társadalmi együttműködést. Ezzel szemben
a javasolt újítások esetében ez mindig kétséges. A konzervatívok szerint a tapasztalat, a
hagyomány és a szokások jobban irányítják a társadalmat, mint a racionalitás absztrakt
elméletei.
Mindamellett a konzervativizmus is elismeri, hogy a körülmények változásával a
társadalomnak is változásra van szüksége, s ebben különbözik a tradicionalizmustól. A
konzervativizmus ebben a dilemmában az óvatos, a lokális a múlt értékeit tiszteletben tartó
változásokat javasolja és elutasítja az absztrakt ideológiákat, illetve a gyors vagy éppen
forradalmi változásokat. Ezt a kettőséget jól kifejezi Roger Scruton definíciója: „A
konzervativizmus nem más, mint a megteremtett értékek megőrzése, annak az alapnak a
megóvása, melyre építeni lehet.”
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Edmund Burke (1729-1797)
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konzervativizmus#/media/F%C3%A1jl:Edmund_Burke2_c.jpg

1.3.3 Korunk új eszméi
Zöldpolitika. Ezt a ideológiát gyakran nevezik környezetvédelemnek is, ami jól mutatja, hogy
ennek a gondolkodásnak és mozgalomnak a centrumában eredendően nem egy pozitív cél,
hanem egy negatív kimenetel, jelesül a bioszféra pusztulásának (pontosabban átalakításának)
az elkerülése áll.
„A környezetvédelem olyan társadalmi tevékenységi rendszer, amelynek célja a bioszféra
létének (beleértve magát az embert mint biológiai fajt is) és egészséges fejlődésének
megőrzése oly módon, hogy környezetünket (és magát az embert is) megóvjuk mindenfajta
emberi tevékenység nem szándékolt szennyező és pusztító hatásától, mesterséges
környezetünket úgy alakítjuk, hogy az a természeti környezettel harmóniában legyen, és
bármiféle emberi tevékenység, ezen belül kiemelten a gazdasági tevékenység végzése során
tekintettel vagyunk az élő rendszerek és az egyes élőlények tűrőképességére, és a tűrési
határokat tevékenységünk során nem haladjuk meg.”
A környezeti problémákra először a természettudósok hívták fel a figyelmet: Rachel Carson,
Paul R. Ehrlich, Konrad Lorenz. Később más tudományágak képviselői is foglalkozni kezdtek
ezzel a civilizációs válsággal, például a Római_Klub, amely a gazdasági növekedés
problémájára hívta fel a figyelmet. A növekedés határai (The_Limits_to_Growth)
megjelenése után született meg a következő mondás: Csak a bolond és a közgazdász hisz a
végtelen növekedés lehetőségében egy véges térben.
A környezetetika kialakulása szempontjából az 1973-as év tekinthető fordulópontnak, amikor
is az ausztrál Peter Singer, a norvég Arne Næss és a szintén ausztrál Richard Sylvian publikált
egy-egy alapvető tanulmányt. Ma már a környezeti tudományok kiterjedt rendszeréről
beszélhetünk, de ezzel a problémával foglalkozik a művészet, teológia, politika és a média.
Így joggal mondhatjuk, hogy a 70-es évektől kezdve egy új eszmeiség alakult ki, amelynek
központi eleme a környezettudatosság. Az ökológiai gondolkodás szerint a civilizációnk
alapvető fogalmait kell újragondolnunk úgy mint élet, növekedés, verseny, termelés,
globalizáció. A zöld gondolkodás különösen kritikus a modernitással és a modernitás lényegét
jelentő ésszel, amely ma már az emberiség fennmaradását veszélyezteti (lásd klímaváltozás).
A környezetvédők szerint az ember a földi természet része és vagy megtanul alkalmazkodni a
bioszférához vagy – ahogy sok más faj –
kipusztul.
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A fenntarthatóság szintjei az "erős fenntarthatóság" megközelítés alapján.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s#/media/F%C3
%A1jl:Eros_fenntarthatosag.png
Globalizáció „A globalizáció a világot átfogó társadalmi kapcsolatok intenzitásának a
növekedése” – írja Anthony Giddens. Egy másik meghatározás szerint a globalizáció
„azoknak a folyamatoknak az összessége, amelyek eredményeképpen a világ népei egyetlen
világtársadalomban egyesülnek.” Tehát a globalizáció az emberiség szintjén bekövetkező
egységesedési folyamat. A globalizáció folyamatát elemezve általában különbséget tehetünk
gazdasági, politikai és kulturális és globalizáció között.
A gazdasági globalizáció, összhangban a nagytőke érdekeivel, a tőke szabadságát és a
nemzetállami korlátok lebontását követeli. Ezt a programot mind a mai napig a washingtoni
konszenzus (Washington_Consensus) reprezentálja. Ez a neoliberális gazdaságpolitika a
liberalizáció, dereguláció, privatizáció hármasságát hirdeti.
A politikai globalizáció elsődleges célja szintén a (nemzet)állami keretek lebontása. Emellett
pozitív célként megjelenik a nemzetközi és a nem kormányzati szervezetek (NGO-k)
megerősítése, a nagyobb politikai uniók,
sőt
végső
soron
az
egységes
világtársadalom,
illetve
világállam
megteremtése. A fejlett világ politikai és
gazdasági elitje úgy véli, hogy a haladás
csak a globalizáció útján realizálható.
Ennek a koncepciónak azonban több
gyenge pontja is van. A baloldali
kritikusok (Korten, Stiglitz, Chomsky)
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különbséget tesznek az általában vett globalizáció és a globalizáció jelenlegi formája között.
Az előbbit üdvözlik, míg az utóbbit – amit a nagytőke érdekei határoznak meg – elutasítják. A
baloldali globalizáció-kritika a neoliberális globalizációt ellenzi, de az államok
szuverenitására épülő rendszert is elutasítja. Tehát a globalizáció baloldali kritikusai, akik
korántsem anti-globalisták, egy politikailag dominált globalizációt akarnak, amelynek a
centrumában a világtársadalom, esetleg egy demokratikus világállam áll.
A kulturális globalizáció fontos jelszava a kulturális sokféleség és változatosság. A kulturális
globalizáció érdekes paradoxona, hogy miközben növeli a lokális sokféleséget közben
csökkenti a globális sokféleséget. Vegyük például a Nyugat-Európa nagyvárosait, ezek –
elsősorban a tömeges bevándorlás miatt – lokálisan egyre sokszínűbbek lesznek, miközben a
világ nagyvárosainak a sokféleségét csökken. Ugyanis Nyugat-Európa nagyvárosok egyedi
jellege háttérbe, míg a homogén nemzetközi jellege előtérbe kerül.
Társadalmi_nemek_tudománya vagyis genderelmélet. A gender kifejezés „társadalmi nemet”
jelent. A léleknek nincs neme (L’âme n’a pas de sexe), s ennek a nézetnek a jelenlegi
élharcosa a genderelmélet, amely szerint a nem elsősorban társadalmi konstrukció. „Az ember
nem születik nőnek, hanem azzá válik.” Ez a híres Beauvoir állítás is jól jellemzi a
genderelméletet, amely szerint a társadalmi nem független a biológiai nemtől.
A genderfogalom elsőként Robert Stoller 1968-ban kiadott művében jelent meg és azokat a
kulturális elvárásokat írja le, amelyeket a patriarchális (apajogon alapuló) társadalom a
férfival és különösen a nővel szemben megfogalmaz a viselkedés, beszéd, öltözködés, sőt a
gondolkodás terén. és gondolkodnia, valamint, hogy milyen célok felé kell törekednie és
milyen tevékenységekben kell részt vennie, kitűnnie vagy örömét lelnie. A genderelmélet
kritizálja a tradicionális családmodellt, mivel az normalizáló elméletként nehezedik az
emberekre. Sandra Harding (1986) a gender három szintjéről beszél: egyéni, strukturális és
szimbolikus szint. A genderelmélet ma már egy koherens ideológia, amely a nem
újradefiniálásával az egész társadalmat új alapokra helyezi.
Transzhumanizmus és poszthumanizmus. Ezek a fogalmak szó szerint az emberen túli, az
ember utáni létezőre utalnak. Ezek a nézetek hisznek az „ember továbbfejlesztésének” a
lehetőségében. A transzhumanizmus ('H+') egy olyan nemzetközi mozgalom, amely az új
tudományokat, az emberi képességeket fejlesztő technológiákat, és az emberi állapot
nemkívánatos jellemzőinek (mint pl. az öregedés, betegség, halál) kiküszöbölését kutatja és
támogatja.
Ezen nézet szerint az evolúció nem ért véget Homo sapiensszel, hanem egyre komplexebb
rendszerek felé halad. Az emberi természet megváltoztatható, a humán határok túlléphetők,
tudomány és a csúcstechnológia (bio- és nanotech, genetika, szintetikus biológia,
kvantuminformatika, virtuális és kiterjesztett valóság, robotika, MI stb.) vívmányainak kreatív
alkalmazásaival előbb transzhumán, majd a biológián túllépve poszthumán létformákká
alakítható.
Az ember továbbfejlesztésének a víziója
számos vitát eredményezett. Míg Francis
Fukuyama „a világ legveszélyesebb
elgondolásának”
nevezte, addig
egy
támogatója „az emberiség legmerészebb,
legbátrabb,
legidealistább
vágyait
összefoglaló mozgalomnak”.
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Kérdések
1. Hogyan határozná meg az államot?
2. Jellemezze a következő ideológiákat: liberalizmus, nacionalizmus konzervativizmus!
3. Jellemezze korunk új eszméit!
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2. TÉMA ANIMAL RATIONALE

2.1 LECKE CSUPASZ MAJOM (20 PERC)
Kant szerint a filozófia alapvető kérdései végül egyetlen kérdésben sűríthetők: „Mi az
ember?” E kérdéshez szorosan kapcsolódik az emberi természetre vonatkozó kérdésfelvetés.
Arisztotelész az embert eszes állatként (λόγον ἔχον; lat: animal rationale), míg Desmond
Morris csupasz majomként (Naked Ape) határozta meg. Ebben a leckében az embert mint egy
speciális állatot, jelesül emberszabású majmot vizsgáljuk.

2.1.1 Az ember meghatározása
Első látásra Arisztotelésznek az emberre vonatkozó meghatározása egyértelműnek tűnik, egy
alaposabb elemzés azonban feltárja a problémákat. Egyrészt az állat fogalom a póktól a
macskáig nagyon különböző állatot foglal magába. Világos, hogy az ember nem egy speciális
pók vagy macska, miközben ma már széles körben elfogadott, hogy az ember egy speciális
majom. Nem tudhatjuk, hogyha Arisztotelész evolúciós ismeretekkel rendelkezik, akkor is ’az
ember egy racionális állat’ kifejezést használta volna, vagy inkább azt mondta volna, hogy az
’ember egy racionális majom’.
Ha az embert állatként definiáljuk, akkor általában hangsúlyozzuk az állati sajátosságokat:
heterotróf, többsejtű, ivarosan szaporodás, reflexes, ösztönös viselkedés. Ha az embert
emberszerű majomként definiáljuk, ahogy azt tette Morris akkor az emberszabású majmok
speciális tulajdonságait is hangsúlyozzuk: fejlett agy, főleg növényevés, nemi dimorfizmus,
nincs farkuk, két lábon is tudnak járni stb. Mindkét meghatározás mellett lehet érvelni.
Sajnos az arisztotelészi meghatározás másik eleme a ’racionális’ (logosz) fogalom még
problematikusabb. Ez ugyanis arra az előfeltevésre épül, hogy az állatok vagy éppen az
emberszabású majmok ’logosszal’ nem rendelkező lények. A kérdés az, hogy hogyan
értelmezhetjük a logosz fogalmát? Elsősorban – és bölcsészek körében tipikusan – olyan
fogalmat értünk alatta, mint ész, értelem, racionalitás. Az etológusok azonban azt mondják,
hogy az ember és az emberszabású
majmok, vagy éppen az állatok esze,
értelme, rációja között nem minőségi,
hanem csak mennyiségi különbség van.
Persze fordíthatjuk a logoszt beszédként
is és akkor igaza van Arisztotelésznek, a
beszéd specifikálja az embert, aki egy
beszélő állat/majom.
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Desmond_Morris nyilvánvalóan végiggondolta ezt a problémát, amikor az embert csupasz
emberszerű majomként (ape) definiálta. Ez a meghatározás sokkal szerényebb és sokkal
pontosabb, mert az ember az egyetlen olyan emberszabású majom, amelynek a testét nem
borítja szőr.

Csupasz majom első kiadásának a borítója
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Naked_Ape#/media/File:Nakedape.jpg
Köztudott, hogy az ember és a csimpánz örökítőanyaga 95%-99%-ban megegyezik
egymással. Ennek az adatnak az értelmezése sem könnyű. Az biztosan kijelenthető, hogy
genetikai értelemben az ember 98%-ban olyan, mint a csimpánz, viszont azt már nem
mondhatjuk, hogy az ember 98%-ban természeti lény, mert a csimpánztól való eltérése is
genetikailag kódolt, vagyis természeti jellegű. Ebben az értelemben az ember 100%-ig
természeti lény.
Másrészt az emberi elme – a közismert hasonlat szerint – felfogható úgy mint egy hardver,
míg a kultúra úgy, mint egy szoftver. Ezen analógia szerint az ember viselkedését a szoftver
határozza meg. Ebből pedig az következik, hogy az ember 100%-ig társadalmi lény, vagyis az
ember viselkedését a kultúra, de főleg az ész, teljes mértékben meghatározza. Ezért a
gondolkodás főáramlata szerint érdektelenek az emberi test, sőt az elme természetes
sajátosságai és diszpozíciói a kérdés csak az, hogy milyen „program” fut az emberi elmén.
Ez az értelmezés azonban felettébb kétséges. A hardver-szoftver metafora csak korlátozottan
érvényes. Az emberek testi és lelki
adottságai és diszpozíciói sokfajta
kultúrával összhangba hozhatók, de nem
hozhatók
összhangba
bármilyen
kultúrával. Szerintem az ember természeti
adottságai, az emberi elme hardverének a
jellege jelentős mértékben leszűkíti az
elvileg lehetséges kultúrákat.
A két oldal között a vita tulajdonképpen
az emberi ész és az emberi természet
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viszonyáról szól. Az ész csak az emberi természet által meghatározott kereteken belül tud
szabadon dönteni a társadalmi együttélés alapvető kérdéseiről. Vagy az emberi észt még az
emberi természet sem tudja korlátozni?
2.1.2 A csupasz majom szükségletei és képességei
Az ember sajátosságai a földi életből származnak, úgy mint szén alapú életforma, a földi
életre jellemző genetikai és biokémiai sajátosságok, halandóság, szaporodás. Továbbá az
embernek mint csupasz majomnak számos állati sajátossága is van. Az ember reprodukciós
szempontból egy ivarosan szaporodó állat, tehát az ember kétnemű lény. Ökológiai
szempontból egy fogyasztó típusú és azon belül egy mindenevő állat. A többi mindenevő
állathoz hasonlóan az ember is sokáig egy vadászó-gyűjtögető lény volt. Kommunikációs
szempontból az ember speciális képessége, hogy nyelvi rendszerben használ. Társas
szempontból pedig az ember egy közösségi lény.
Az ember létezéséhez és jólétéhez beláthatatlanul sok fizikai, kémiai és biológiai feltétel
szükséges. Ilyen fizikai feltétel pl. a nappalok, éjszakák és évszakok váltakozása, a földet érő
sugárzás megfelelő minősége és mennyisége, a földre jellemző gravitáció. Például a
gravitáció hiányában az emésztés, keringés és az izmok működése sem tökéletes, ahogy a
túlságosan erős gravitáció is súlyos megterhelést jelent az embernek.
Az emberi létezés és jólét további feltétele a légkör meghatározott összetétele, hőmérséklete,
a megfelelő klimatikus viszonyok. Például az ember, mint melegvérű állat pontosan
szabályozza a hőmérsékletét. (hőszabályozás) Az emberi test normális hőmérséklete 36,5 és
37,5 Celsius fok között van; ennél tartósan magasabb és alacsonyabb testhőmérséklet
összeegyeztethetetlen az emberi élettel.
Az ember tehát meghatározott szükségletekkel rendelkező hiánylény – Arnold_Gehlen
kifejezését kölcsönvéve és újraértelmezve.
Az emberi szükségletek nagy részét a földi természet automatikusan kielégíti így az embernek
ezekkel nem is kell foglalkoznia. Ezek a szükségletek csak napjainkban tudatosodnak, amikor
realitássá vált a földi bioszféra pusztulása vagy radikális átalakulása. Ha a Föld bioszférája
normálisan működik, akkor az embernek csak az egyre kényelmesebb létezéshez és
fennmaradáshoz kapcsolódó igényeit kell kielégítenie, úgy mint élelem, szaporodás, lakhatás,
közlekedés, szórakozás. Természetesen az embernek nemcsak szükségletei, hanem
sajátosságai és képességei is vannak, amelyek segítségével fent említett szükségleteit képes a
bioszférában kielégíteni. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az ember képes a
természetet a saját érdekei szerint átalakítani, vagyis képes a termelésre. Marx az ember
megkülönböztető sajátosságát a szerszámhasználathoz, a munkavégzéshez és a termeléshez
kapcsolta.
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Egy vadászó-gyűjtögető életmódot folytató közösség
(Pygmy) a Kongó völgyéből 2014-ben.
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Huntergatherer#/media/File:Living_on_the_rainforest.jpg
2.1.3 A termelés paradoxona
A csupasz majom, majd az ember is vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott, azaz úgy élt,
mint bármely másik mindenevő állat. Ez volt ember eredendő és természetes életformája. Ez
az életmód természeténél fogva nem képes súlyos károkat okozni az ökoszisztémákban,
hiszen ha azok legyengülnek, akkor az embernek tovább kell állnia és így az ökoszisztémák
regenerálódhatnak.
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A letelepedő és a mezőgazdálkodó életformára való áttérés azt jelentette, hogy az ember
természetes életmódja átalakult. Ennek elsődleges következménye az volt, hogy az ember a
természetes ökoszisztémákat átalakította agrár-ökoszisztémákká. Megváltoztatta – ne
szépítsünk – elrontotta az elfoglalt ökoszisztémát. Ez a romlás napjainkban, vagyis tízezer
évvel később ökológiai válság formájában jelentkezik. Az ember ma már nemcsak az egyes
ökoszisztémákat pusztítja, hanem általában a Föld ökológiai rendjét. A termelés persze az
emberi természetet is átalakította, ahogy azt Rousseau is hangsúlyozta.
Ha nem sikerül megoldani az ökológiai válságot, akkor az emberre nehéz idők várnak.
Rousseau, ahogy a természeti népek is, nyilván úgy gondolják, hogy az ember rossz döntést
hozott, amikor szakított a természetes létmódjával, a vadászó-gyűjtögető életformával és
Ha kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót, rá fogsz jönni, hogy a
pénzt nem lehet megenni. (Indián közmondás)
elkezdte termelni a javakat, ugyanis ez azt jelentette, hogy egyre nagyobb pusztítást okoz a
természet rendjében. Az erdőket és más természetes ökológiai rendszereket az ember
kövekkel és betonnal helyettesíti. A termodinamika terminológiáját használva: az ember
alacsony entrópiájú, lágy és dinamikus élő rendszereket (pl. erdőket), magas entrópiájú,
statikus és kemény élettelen rendszerekkel (pl. betonnal) helyettesíti. Nehéz ezt az entrópia
növekedést és komplexitás csökkentést fejlődésként értelmezni.
Az évmilliók alatt kialakult természetes rend (azaz a bioszféra) képes – és félő, hogy csak az
képes – arra, hogy a különböző érdekeket ideális módon elrendezze. A vadászó-gyűjtögető
életmód biztosította az ember fennmaradását és biztosította számtalan más faj fennmaradását
is az ökoszisztémákban. Ez egy win-win játék volt az ember és az élet számára is. A termelő
ember vagyis az ökoszisztémákat átalakító ember előnye egyben más fajok hátrányát
jelentette. A termelő ember zéró összegű játékká alakította a viszonyát a természethez.
Kezdetben az ember sokat nyert, míg az élet sokat veszített ebben a játékban. Az ember
azonban a földi élet része és annak pusztulása őt is pusztulással fenyegeti. Egy élettelen vagy
jellegében radikálisan megváltozott bioszférában az ember sem tud fennmaradni.
Nyilvánvalóan ma már nem lehet visszatérni a természetes (vadászó-gyűjtögető) létmódhoz,
de a termelés növelése helyett lehetne törekedni a természet átalakítása és megőrzése közötti
egyensúlyra. „Vissza a természethez” jelszónak és programnak ebben az értelemben kellene
újjászületnie a termelés esetében. Változtatásokra van szükség. A döntő kérdés, hogy ezek a
változtatások a természet érdekében vagy annak ellenében történnek-e?
A természetes vagy természetellenes
irányba történő haladás nemcsak a
termelés, hanem az élet számos területén
(test, nem, közösség, nemzet, tradíció,
kultúra) felmerül. A biológiai és a
kulturális evolúció évezredei alatt
kialakult
késztetések,
értékek
és
intézmények működtetik a világunkat. Az
evolúciósan
kialakult
megoldások
egymást erősítik és stabilizálják. Ebben az
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érzékeny rendszerben a gyors és alapvető változtatások szinten biztos, hogy romláshoz,
működésképtelenséghez és többnyire tragédiához vezetnek. Az utópiák végzetes önhittsége
(fatal_conceit) többnyire disztópiákat eredményez.

Kérdések
1. Kant szerint mi a filozófia alapvető kérdése?
2. Miért tudjuk jellemezni az életet általában?
3. Desmond Morris miért nevezte az embert csupasz majomnak?
4. Az embernek milyen természetes szükségletei és képességei vannak?

Irodalom
Christian, David (2019): A nagy történelem. A világegyetem és benne elfoglalt helyünk.
Akkord Kiadó. Budapest.
Morris, Desmond (1989): A csupasz majom (The naked ape); Európa, Budapest.
Prigogine, I. - Stengers, I (1995): Az új szövetség. A tudomány metamorfózisa. Akadémiai
Kiadó Budapest.
Tóth I. János. (1997): Disszipatív ember. Kandidátusi értekezés. Szeged.
Tóth I. János (2005): Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. JATEPress,
Szeged.
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3. TÉMA RACIONALITÁS

3.1 LECKE A RACIONALITÁS A TUDOMÁNYOKBAN (20 PERC)
Általában a rációt és racionalitást az ésszel azonosítják. Például Arisztotelésznek az emberre
vonatkozó meghatározását: λόγον ἔχον a latinul animal rationaleként fordították. Ez is
indokolja, hogy egy külön fejezetet szenteljünk a ráció és a racionalitás elemzésének. Az
elemzés megmutatja, hogy a racionalitás fogalmának az értelmezésében – a különböző
tudományokban – jelentős különbségek vannak.
3.1.1 A ’racionális’ fogalmáról
A ’ratio’ latin eredetű szó, amely számolásra és kalkulációra utal. Egy értelmező szótár
szerint a ’racionális’ szó meghatározó jegyei a következők:
1. a megfontolás és mérlegelés utáni cselekvés, szemben a parancsra való vagy impulzív
cselekvéssel;
2. hosszú távú tervvel összhangban való cselekvés;
„Az ész vagy értelem jelölésére Descartes számos terminust használ. Latinul az ingenium és a
ratio, franciául a bon sens, az entendement és a raison jelentik az észt. Az ész vagy értelem
az akarat, az érzékelés és a képzelet mellett a lélek egy fakultása, amelynek fő funkciója,
hogy az igazat megkülönböztesse a hamistól. Ez a fakultás az, amely az Értekezés a
módszerről híres kezdősorai szerint egyenlően oszlik meg az emberek között. Az ész annak
köszönhetően tud különbséget tenni az igaz és a hamis között, hogy rendelkezik egy sajátos
szellemi látással (intuitus vagy intellectus), amely Descartes szerint nem más, mint egy ún.
„természetes világosság” (lumen naturae) az elmében. Ez a látás képes közvetlenül
felismerni az igazat és elválasztani a hamistól, és ennek eredménye a világos és elkülönült
(clare et distincte), azaz evidens belátás vagy megismerés. Descartes-i értelemben tehát az
ész egy olyan mentális látást jelent, amely nem közömbös az igazság iránt, hanem
megkülönböztető hajlama révén éppen az igaz megismerés képessége….. A karteziánus észt
tehát négy lényegi képesség segítségével határozhatjuk meg. Ezek: (1) a szellemi látás
képessége, (2) az igaz és a hamis közötti megkülönböztető képesség, (3) az ideákkal végzett
műveletek képessége és (4) a következtető képesség.” (Pavlovits 2012 45-6)
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3. a viselkedés elvont vagy általános szabályokkal való kontrollálása;
4. instrumentális hatékonyság: egy adott cél megvalósítása szempontjából leghatékonyabb
eszközök választása, szemben a szokás vagy befolyás szerinti eszközválasztással;
5. a cselekvések, intézmények, stb. egyetlen, jól meghatározott kritérium szerinti választása,
szemben a többszörös, diffúz és tisztázatlan kritériumok szerinti választással, illetve szokásos
jellegük miatti elfogadással;
6. meggyőződések és értékek egyetlen koherens rendszerbe való szervezése.
A fentiek is jól mutatják, hogy a racionális fogalom jelentése nem egyértelmű. A kifejezés
használata sem egyértelmű. A racionális fogalom sokszínű jelentését legegyszerűbben a
különböző tudományokban használt értelmezések jelzésével mutatható be. A
társadalomfilozófiai szempontból releváns racionalitás értelmezésekre koncentrálok.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#/media/File:Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel00.jpg
3.1.2 Racionális mint konzisztens
A logikában az érvényes következtetést
nevezik racionálisnak, vagyis ami logikus
és
konzisztens.
„A
konzisztencia
ténylegesen az, ami a szűk értelemben
vett racionalitás számára a legfontosabb:
konzisztencia a vágyakban, konzisztencia
a hitekben és a konzisztencia kettő között
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egyfelől és az általuk meghatározott cselekedetben másfelől”, írja Elster (1997). A
konzisztencia a racionalitás minimális feltételének (magjának) tekinthető, mivel ez a
racionalitás minden értelmezését jellemezi, miközben a racionalitásnak léteznek további
értelmezései is, amelyek a konzisztencia mellett még további kritériumot is tartalmaznak.
A’racionalitás, mint konzisztencia’ értelmezést értelmezhetjük úgyis, hogy minden eszme
racionális, ami összhangban van a formális logikával. Paradox módon a racionalitásnak ez az
értelmezése kizárja a racionalitás halmazából a Hegelt és a dialektikus logikára épülő
filozófiai irányzatokat (pl. a marxizmust is), miközben ezeket a szerzőket és irányzatokat a
filozófiai egyébként racionálisnak tekinti.
3.1.3 Racionális mint önérdekkövetés
A közgazdaságtan a racionalitás fogalmát az önérdek érvényesítésével, az egyéni jólét és
hasznosság maximalizálásával kapcsolja össze. A közgazdaságtan számára a racionalitás úgy
értelmeződik, mint az individuális hasznosság maximalizálása, vagyis mint önérdekkövetés.
A klasszikus közgazdaságtan előfeltételezi, hogy a szereplők Homo oeconomicusok, vagyis
olyan egoista lények, akiket csak és kizárólag a saját nyereségük (hasznuk) maximalizálása
mozgat. Ez a nézet Hobbes és Mandeville az első között fogalmazták meg. „...legyünk vadak
vagy civilizáltak, lehetetlenség, hogy az ember bármi más okból cselekedjék, mint a maga
javáért.” – írja Mandeville (1977).

Méhek meséjének (1724) fedőlapja
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Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandeville#/media/F%C3%A1jl:TheFableOfBeesMandeville.jpg
A gazdasági ember fogalma Adam Smithen keresztül került át a közgazdaságtanba illetve
olyan társtudományokba, mint a racionális döntések elmélete, vagy a közösségi választások
„Ebédünket nem a mészáros, a sörfőző vagy a pék jóakaratától várjuk, hanem attól, hogy
ezek a saját érdekeiket tartják szem előtt. Nem emberiességükhöz, hanem
önszeretetükhöz fordulunk, és sohasem a magunk szükségéről, hanem a rájuk váró
előnyökről beszélünk nekik.” (Adam Smith, 1959 64)
elmélete. Érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy az önérdekkövetés jelentése csak a
legegyszerűbb döntési helyzetekben (a bizonyosság szituációjában és rövid távon)
egyértelmű. Bonyolultabb interakciók esetében az önérdek fogalma további interpretációra
szorul.
A közgazdász Herbert Simon (1982) különbséget tesz a szubsztanciális és procedurális
racionalitás között. Egy viselkedés szubsztanciálisan racionális, ha az adott viselkedés
végeredményét tekintve megfelelő. Ezzel szemben egy viselkedés procedurálisan racionális,
ha a döntéshozó betartja a szituációra vonatkozó racionálisnak tekintett eljárásokat. A két
racionalitás fogalom közötti különbség jól értelmezhető a bonyolultabb döntési helyzetekben,
ahol a döntéshozó eleve nem tudhatja, hogy a környezetében mi fog történni. Ezekben a
helyzetekben csak az várható el a döntéshozótól, hogy körültekintően járjon el, ami a
szubsztanciális racionalitás szempontjából gyenge eredményhez is vezethet, ha a környezet
valamilyen valószínűtlen eseményt „produkál”.
Simon vezette be a korlátozott racionalitás (Bounded_rationality) fogalmát, mivel úgy találta,
hogy az emberek valóságos körülmények között nem úgy viselkednek, mint egy Homo
economicus. Ez az elmélet a valóságos ember kritizálja, mert nem elégé racionális, a
jegyzetben viszont inkább azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a racionalitás minden esetben elég jó
vonalvezető-ea ahhoz, hogy kövessük,
Az önérdek talaján álló, többnyire liberális szerzők szerint pusztán az egyes ember jólétéről
lehet beszélni, így módszertani okok miatt elutasítják az egyéni hasznosságok összegezésének
lehetőségét, vagyis a társadalmi jólét fogalmát. Ezért elutasítják a társadalmi jólét
megteremtésére való törekvést, mint legitim célt. A gazdasági liberalizmus szerint a
piacgazdaságban működik a láthatatlan_kéz, vagyis a piac egy olyan interakciót jelent, ahol
az önérdek követése elvezet a közjóhoz.
A piaci fundamentalisták szerint minden
jószágot – beleértve a közjavakat is – piac
felügyelete alá kell helyezni, vagyis
privatizálni és piacosítani kell; illetve a
piacokat fel kell szabadítani minden
állami ellenőrzés alól. S így eljutunk a
neoliberalizmus credójához, amelyre a
korlátlan piacosítás, azaz liberalizáció,
dereguláció és privatizáció a jellemez
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(lásd Washington_Consensus). Ez a nézet maga is kimeríti a filozófiai utópia fogalmát.

Kérdések
1.Mit jelent a racionalitás a logikában?
2.Mit értenek racionalitás fogalmán a közgazdaságtanban?
3. Mi a különbség szubsztanciális és a procedurális racionalitás között?
4. Mit értenek racionalitás fogalmán a közgazdaságtanban?
5. Kitől származik a láthatatlan kéz fogalma és mit jelent?
6. Mit jelent a Washingtoni konszenzus?

Irodalom
Elster, Jon (1997): A társadalom fogaskerekei, Budapest Osiris.
Mandeville, Bernard (1969/1714): A méhek meséje avagy Magánvétkek – közhaszon. Ford.
Tótfalusi István, Magyar Helikon–Európa, Budapest.
Pavlovits Tamás (2012): Ész és végtelen– A gondolkodás Határtapasztalata Descartes-nál In
Laczkó Sándor; Faragó Emese (szerk.): Az ész. lábjegyzetek Platónhoz 10. Státus Kiadó,
Szeged.
Simon, Herbert (1982): Korlátozott racionalitás Válogatott tanulmányok; összeáll. Hajnal
Albert, Kindler József, Kiss István, tan. Kindler József, Kiss István, ford. Csontos László;
Közgazdasági és Jogi, Budapest.
Smith, Adam (1959/1776): A nemzetek gazdagsága. Fordította Bilek Rudolf. Akadémiai
Kiadó, Budapest.
Tóth I. János (2003): A játékelmélettől az etikáig. Világosság. 44 : 5-6 pp. 167-174. (2003)
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3.2 LECKE KOLLEKTÍV RACIONALITÁS (20 PERC)
Míg a közgazdaságtan azonosítja a racionalitást az önérdekkövetéssel, addig más
társadalomtudományokban a játékelmélettől az etikáig már más jellegű racionalitások is
megjelennek. Ezek mindegyike túlmutat az önérdeken, azaz többnyire valamilyen közösségi
vagy kollektív szempontra utalnak.
3.2.1 Kooperatív racionalitás
A játékelmélet a közgazdaságtudomány egyik segédtudományaként született meg, ahogy azt
Neumann_János és Morgenstein korszakalkotó könyvének a címe is mutatja. Ennek
megfelelően kezdetben a játékelméletben is az önérdek (minimax_elv, majd Nash-egyensúly)
követése jellemző.

Neumann János az 1940-es évekbben
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos#/media/F%C3%A1jl:JohnvonNeuma
nn-LosAlamos.jpg
A nem-kooperatív játékelmélet központi fogalma a Nash-egyensúly; és ezen elmélet szerint a
racionális játékos egyensúlyi stratégiáját követi. Ha az alany így dönt, és feltéve, hogy a többi
játékos is az egyensúlyi stratégiáját
követi, akkor az alany a játék végén nem
bánja meg a döntését. Ez megfelel a
közgazdasági értelemben vett individuális
racionalitás
fogalmának.
Kiderült
azonban, hogy vannak olyan (ún. változó
összegű) interakciók pl. gyáva nyúl,
szarvas vadászat, közjó játék, ahol az
egyensúlyi stratégia követése, vagyis az
önérdekkövetése gyenge eredményhez
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vezet. Ezekben az interakciókban esetenként jobb megoldást lehet elérni a kooperatív
viselkedéssel.
Mindez elvezetet az ún. kooperatív játékelmélethez és az irányzathoz kapcsolódó kollektív
racionalitás fogalmához. A kooperatív játékelméletben fontos viszonyítási pontot jelent a
közérdek, amely a klasszikus utilitarianizmussal (haszonelvűséggel) összhangban az egyéni
hasznosságok összege. E felfogás szerint egy játékos akkor jár el a kollektív racionalitás
szellemében, ha a közös nyereség maximalizálására törekszik, azaz a közérdeket követi.
3.2.2 Értékracionalitás
A szociológus Max Weber különbséget tesz a célracionalitás (Zweckrational) és az
értékracionalitás (wertrational) között. Az előbbi esetében a cselekvő valamilyen
meghatározott viselkedést vár a környezet tagjaitól és a többi embertől, s ezt mint eszközt
fölhasználja arra, hogy saját racionálisan kiválasztott céljait sikeresen elérje. E felfogás szerint
célracionálisnak minősül az a cselekvés, amely összhangban van a cselekvés céljával, azaz a
célracionális cselekvés arra irányul, hogy elérje a kitűzött célt. Annak a meghatározása, hogy
mi a cél, kívül esik a cél-eszköz racionalitás kérdéskörén.
Tehát a célracionalitás szerint a célok nem racionális eljárások eredményeként alakul ki,
hanem azok valamiképpen (pl. Isten, természet, társadalom révén) adottak az emberek
számára. Az instrumentális vagy cél-eszköz racionalitás fogalmát először Arisztotelész
határozta meg.

Max Weber 1894-ben

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

2

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Max_Weber#/media/F%C3%A1jl:Max_Weber_1894.jpg
Ezzel szemben tisztán értékracionálisan cselekszik az, aki nincs tekintettel az előre látható
következményekre, és azt teszi, amit meggyőződése szerint a kötelesség, a méltóság, a
szépség, vagy egy, számára valamilyen szempontból fontos ügy kijelöl. Tehát az
értékracionalitás lényege az adott értékhez való feltétlen ragaszkodás függetlenül a várható
következményektől. Az értékracionalitás a célracionalitás álláspontjáról tekintve irracionális,
éspedig annál inkább, minél inkább abszolút érték rangjára emeli azt az értéket, amelyhez a
cselekvés igazodik, állítja Weber (1987). Tegyük hozzá, hogy az értékracionális viselkedés
lehetőséget ad az egyénnek arra, hogy túllépjen az önérdekén és viselkedésében valamilyen
általános szempontot (pl. kollektív vagy univerzális racionalitást) – akár szándéktalanul is –
érvényesítsen.

3.2.3 Etikai racionalitás
Az etikában a racionalizmust több eltérő álláspont jelölésére szokták használni. Ezek közös
sajátossága, hogy az észt tekintik a moralitás autentikus forrásának. Az etikai racionalizmus
első képviselője Szókratész, aki feltételezte, ha az emberek belátják, hogy mi a jó, akkor azt
fogják követni.
A nyugati etikai két nagy formális rendszere az haszonelvűség és a kanti etika szintén a
racionalitásra épül. Az utilitarizmus Jeremy Bentham és John Stuart Mill nevéhez köthető. Az
utilitarizmus szerint az emberek cselekedeteit az örömelv magyarázza: céljuk a boldogság
maximalizálása és a fájdalom, a szenvedés minimalizálása. E cél elérése érdekében
racionálisan mérlegelik cselekvéseik szubjektív hasznosságát. Ugyanakkor az emberek, mint
morális lények nemcsak a saját hasznosságukat, hanem a többi érintett ember boldogságát is
figyelembe veszik. A klasszikus megfogalmazás szerint mindenkinek a lehető legtöbb ember
lehető legnagyobb fokú boldogságára kell törekednie. Sajnos bonyolultabb helyzetekben
nehéz belátni, hogy hogyan maximalizálható az érintettek hasznossága.
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Jeremy Bentham (1748-1832)
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism#/media/File:Jeremy_Bentham_by_Henry_Willia
m_Pickersgill_detail.jpg
Az utilitarianizmussal szemben a kanti etika nem a viselkedés következményére, hanem
szándékára helyezi a hangsúlyt. Kant szerint egy morális lénynek a kategorikus imperatívuszt
kell követnie. Ennek legismertebb megfogalmazása a következő: „Cselekedj úgy, hogy
akaratod maximája mindig egyben általános törvényadás elve lehessen.”
Maxima alatt Kant a cselekvés szubjektív alapelvét érti, amelyek tartalmazza az akarat
általános meghatározását. A maximákban az egyes ember morális karaktere fejeződik ki.
Például az irgalmas szamaritánus cselekedhetett volna azon maxima alapján, hogy „Mindig
segíts a rászorulókon, ha fáradozásaidért jutalomra számíthatsz!”. De cselekedhetett volna
azon maxima alapján is, hogy „Mindig segíts a rászorulókon, amikor együttérzést tapasztalsz
magadban!”. Erkölcsileg akkor cselekszik helyesen az irgalmas szamaritánus, ha a „Mindig
segíts a rászorulókon, mivel ez kötelességed!” maxima alapján cselekszik. Tehát Kant szerint
önmagában az irgalmas cselekvés nem
elégséges az is fontos, hogy az egy olyan
maximából
származzon,
amely
összhangban
van
a
kategorikus
imperatívusszal.
A kategorikus imperatívusz azt várja el az
embertől,
hogy
cselekvésének
a
maximáját ehhez a parancshoz igazítsa,
vagyis csak olyan maximát kövessen, ami
univerzálizálható. A feltétlen erkölcsi
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parancs nagy előnye, hogy szinte minden esetben könnyen alkalmazható. A kategorikus
imperatívusz olyan morális törvény, amely a személy viselkedését a természeti törvényekhez
hasonlóan meghatározza.
A kategorikus imperatívusz másik kanti megfogalmazása így szól: „Cselekedj úgy, hogy az
emberiséget mind saját személyedben, mind mindenki más személyében mindig célnak is,
sohasem pusztán eszköznek tekintsd.”
Ezt az elvet az emberi személy tisztelete elvének is szokták nevezni. Azt fejezi ki, hogy a
másik embert nem használhatom kizárólag eszközként, mindig figyelembe kell vennem a
másik szempontjait is. A munkaadó természetesen eszközként használja a munkavállalót, de
ellentétben egy géppel, nem használhatja őt kizárólag eszközként.

Kérdések
1. A játékelmélet hogyan értelmezi az individuális és a kollektív racionalitást?
2. Weber a racionális viselkedésnek milyen formáit különböztette meg?
3. Mit jelent az instrumentális racionalitás?
4. Ki volt az etikai racionalizmus első képviselője?
5. Az utilitarianizmus mit tekint morálisan racionális viselkedésnek?
6. A kanti etika szerint mi az etikus viselkedés lényege?

Irodalom
Bentham, Jeremy (1977/1780): Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe; ford.
Fehér Ferenc; in: Brit moralisták a XVIII. században. Gondolat, Budapest.
Kant, Immanuel (2004/1788) A gyakorlati ész kritikája; ford. Papp Zoltán; 2. jav. kiad.;
Osiris–Gond-Cura Alapítvány, Budapest.
Neumann János – Morgenstern, O. (1944): Theory of Games and Economic Behavior,
Princeton Univ. Press
Tóth I. János (2014): A közjó meta-játékelméleti elemzése. South-East Europe: International
Relations Quarterly 5 (17) pp 1-9.
Warburton, Niegel (2011): Bevezetés a Filozófiába. Kossuth Kiadó. Digitális Tankönyvtár.
Weber, Max (1987): Gazdaság és
társadalom. A megértő szociológia
alapvonalai; ford., jegyz. Erdélyi Ágnes;
Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.
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3.3 LECKE A RACIONALITÁS BÍRÁLATA (20 PERC)
A filozófia történetben számos szerző bírálta a racionalitás. Ebben a leckében az észnek
három fontosabb bírálatát mutatom be.

3.1.1 Hume
David_Hume, mint az empirizmus élharcosa, szeptikus volt minden teoretikus (tapasztalatilag
nem igazolható) tudással szemben. Eszménye a teljes indukció, mellyel egyre valószínűbb
ismerethez juthatunk, de a teljes bizonyosságot sohasem érhetjük el. Mint fogalmazott: „a
legtökéletesebb természetbölcselet is csak éppenhogy csökkentheti a tudatlanságunkat.”
Hume nemcsak a szaktudományok eredményeit vonta kétségbe, hanem a tudomány olyan a
priori jellegűnek tűnő kategóriát is, mint az okság. „Az események következnek egymásra, de
soha semmi kapcsolatot nem figyelhetünk meg köztük. Egymáshoz fűzötteknek, de nem
egymással összekapcsoltnak látszanak.”
Így Hume mindenfajta elméleti konstrukcióval, beleértve a vallás fogalmát is, nagyon
bizalmatlan volt. Ha tudományos elméleteinkkel és konstrukcióinkkal kapcsolatban
szkeptikusnak kell lennünk, akkor természetesen nem alapozhatjuk a társadalom jobbítását
sem racionálisnak tűnő társadalomelméletekre, filozófiákra és ideológiákra. Hume ezen a
téren is a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta.
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David Hume (1711-1776)
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/David_Hume#/media/F%C3%A1jl:David_Hume.jpg
Hume már csak azért sem hihetett az észben, mert azt a szenvedély rabszolgájának tekintette:
„ az ész csak rabszolgája a szenvedélynek, s meg kell maradjon ennél, nem igényelhet
magának más feladatot, mint szolgálni és engedelmeskedni neki.”
Hume egyáltalán nem félt a nihilizmus, a szkepticizmus vagy a relativizmus veszélyeitől. Ő
nem az értelemben, hanem az alapvető emberi tulajdonságokban bízott, amelyek végül is
kordába tartja az emberek közösségét. Úgy vélte, természetes dolog, ha nem szeretjük a
fájdalmat, a betegséget, a boldogtalanságot, a rokkantságot, ill. a szabadság és a tisztelet
hiányát. S ugyanilyen természetes, ha szeretjük a vidámságot, barátságosságot és
udvariasságot. Ezek a természetes érzések és szenvedélyek olyan erőket mozgatnak meg,
amelyek lehetőséget adnak a közösségek folyamatos fejlődésére.

3.1.2 A felvilágosodás dialektikája
Max_Horkheimer és Theodor_Adorno közösen írták meg A felvilágosodás dialektikája (1948)
című könyvet a második világháború alatt, amely a frankfurti_iskola reprezentatív műve.

Max Horkheimer (elöl balra), Theodor
Adorno (elöl
jobbra),
és Jürgen
Habermas a
háttérben,
jobbra
(Heidelberg, 1965)
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Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Frankfurti_iskola#/media/F%C3%A1jl:AdornoHorkheimerHabe
rmasbyJeremyJShapiro2.png
A felvilágosodás (a szélesen értelmezett racionalitás) a történelem egyik meghatározó
mozgatója, amelynek célja a külső természetnek (értsd természeti környezetnek) a
birtokbavétele és a felette való uralom. Ez csak erőszakosan történhet meg a hatalom
segítségével. A racionalitásból következő erőszakos elsajátítás azonban elkerülhetetlenül
vezet az öncélú és pusztán önmagát növelő hatalomhoz. A „külső természetnek” a tudomány
és a technológia eszközeivel történő elnyomásáért nagy árat fizetünk: a dominancia hajszolása
csak „belső természetünk” elnyomásával valósulhat meg, úgy mint az emberi élet
középpontját alkotó vágyak és szükségletek megtagadása. Ez az elidegenedés a felvilágosodás
ára, fizetség a világ erőszakos elsajátításáért.
Miután kialakult a fogalmi gondolkodás az ember mint szubjektum került szembe a
természettel, amelyet objektum gyanánt tételez. A természetnek ezután már nem része az
ember, hanem egy olyan külső létező, amely szemben áll vele. Ennek egyenes folyománya,
hogy a megismerő szubjektum a természet feletti uralom által hatalomra tesz szert a dolgok
felett, így egyre erősebbnek érzi magát a világában.
A felvilágosodás objektumok összességévé tette a természetet, amivel szembehelyezte a
varázs alól felszabadult Ént. Az Én önmaga ura és racionalitása segítségével a természetet is
hatalma alá hajtja, csakhogy az elszabadult racionalitás olyan mechanikus technológiára
alapuló világot teremt, amelyben az ember is teljesen elszemélytelenedik, ahol minden Én
ugyanolyan lesz. A racionalitás elvezet az egységesített épületkomplexumok, gyárak,
uniformizált irodák létrejöttéhez, a tömegtermeléshez, ami ugyanolyanná tesz mindent, kiölve
a különbözőséget a világból.
A művészet helyét a kultúripar veszi át, ahol a befogadó nem több, mint fogyasztó. A
művészet már nem a lét nagy kérdéseiről szól, nem gondolkodásra késztet, hanem éppenhogy
menekülést kínál az elől. Az ember rövid időre az üzemszerű szórakoztatásban piheni ki a
mechanikus munkafolyamat okozta fáradalmakat. A műalkotások klisék végtelen ismétléséből
állnak, a sztárok nem egyéniségek, hanem egymástól alig különböző, arctalan pszeudoindividuumok (mai szóval celebek), akárcsak az öntudatuktól megfosztott befogadók. A
kaland-és trükkfilmek, a televízió, rádió, a képregények, a dzsessz mind ennek a sivár
világnak a termékei. A művészet nem válik el az ipartól, a cégek is lassan elvesztik
identitásukat, a termékeik alig térnek el egymástól. Így tehát az Én, amit a felvilágosodás
felszabadított a természet hatalma alól, önállú, autonóm létezővé tett, most újra eltűnik,
szertefoszlik ebben az újfajta, technicizált közegben.
A legkorábbi időkben a mágikus gondolkodás volt érvényben az ember nem különült el a
természettől, ami démonok és egyéb természetfeletti lények folytonos átalakulásaiból állt.
Ebben a boldog ősidőben a gondolat és az
emberek képzelete nem állt ellentétben a
külvilággal, hanem boldog nászban
tartoztak össze.
Adornoék szerint a felvilágosodás már a
zsidó és ógörög mítoszokkal kezdetét
vette. A folyamat egyik legfontosabb
eseménye az Odüsszeia létrejötte.
Odüsszeusz útja, kalandjai az Énnek a
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természet hatalmaiban való gyönyörteli feloldódását szimbolizálja, ám Odüsszeusz hatalmas
erőfeszítéssel kiszakítja Énjét ebből a közegből. Ennek emblematikus epizódja a szirénekkel
való találkozás, ahol Odüsszeusz csupán hallgatója a dalnak, lekötözöttsége azt jelképezi,
hogy az Én különvált az éltető közegből, elidegenedett a léttől.
A felvilágosodás alaptendenciája: a demitizálás és a természet varázstalanítása. A demitizálás
a félelemtől való megszabadulást célozza. Ez az ősi vágy a természet kiismerése ösztönzi az
embert bízva abban, hogy ez egyben a dolgokon való uralkodást is jelenti, hiszen így minden
eseményt, történést előre ki tud számítani. A dolgok magyarázatából kikerülnek a
transzcendenciára utaló fogalmak, s helyükbe ontológiai-metafizikai segédfogalmak lépnek.
Idő multával azonban megkérdőjeleződik ezeknek a spekulatív módon létrehozott
fogalmaknak (mint a Szellem vagy az Abszolútum) a világ valós szerkezetével való
kompatibilitása; e fogalmak ugyanúgy mitikussá változnak, mint az azt megelőző vallásos
kifejezések. Végül a matematizált vagy matematizálható tudás marad meg a megismerő
számára: a természet semmi egyéb, mint matematikai egyenletek összessége. Ez a ráció
diadalmenetének tetőfoka, a kalkulatív racionalitás (pozitivizmus) korszaka, amely a 19.
század második felétől fejti ki hatását.
A felvilágosodás, ami egykor azért lépett fel, hogy az embert megszabadítsa a természet általi
uralomtól, alárendeli őt az ember által a felvilágosodás nevében alkotott apparátusoknak. A
gondolkodás ezekben az apparátusokban mint ipar vagy bürokrácia dologiasul el, amelyek
mintegy „másodlagos természetként” uralják a sorsát. A természet feletti uralom
előrehaladása egyre inkább lehetetlenné teszi, hogy az ember úrrá legyen saját emberitársadalmi viszonyain. A természet eldologiasodása oda vezet, írják Marx szellemében, hogy
az ember is dologként tekint nemcsak embertársára, hanem önmagára is.
A könyv kiábrándult képet fest a felvilágosodásról. Lesújtó látomás az egész kiüresedett
modern nyugati világról, amely számára immár nincs menekvés, kiút, megváltás. Tézisük
szerint a természet leigázása az ész által elkerülhetetlenül vezet az ember leigázásához.
Lakonikus megfogalmazásuk szerint a „felvilágosodás totalitárius”.

3.1.3 Michael Oakeshott
Michael_Oakeshott (1901-1990) fontos alakja a brit politikai gondolkodásnak és konzervatív
bölcselkedésnek. A szerző bírálja a racionalizmust, különös tekintettel a politikai
racionalizmusra. Oakeshott értelmezése szerint a racionalista mindenre mint megoldandó és
megoldható problémára tekint. Ráadásul a politikai racionalizmus az ügyek mérlegeléséből
kizárja a hagyományt és a tradíciók által közvetített tapasztalatot.
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Michael Oakeshott 1901
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Oakeshott#/media/File:Michael_Oakeshott.jpg
A racionális attitűd egyik hiányossága Oakeshott szerint abból ered, hogy nem fogadja el a
tudás kettős természetét. A technikai tudás (más szerzők az explicit tudás terminust
használják) a racionalizmus eszköztárával is feldolgozható és megmagyarázható tudásra utal.
Ez a társadalmi tevékenységnek azokat a vetületeit és szabályait tartalmazza, melyek
megfogalmazhatók és a felmerülő fogalmak révén elsajátíthatók. A gyakorlati tudás (vagy
implicit tudás) ezzel szemben a tevékenységek megfogalmazhatatlan szabályaiból áll. A
gyakorlati tudás reflektív, folytonosan változó, elsajátítani csak egyfajta „inaskodással”
lehetséges. A tudás kettős természete jellemző minden emberi tevékenységre, a kétféle tudás
megtanulása nélkül nem válhat tejessé a tevékenység ismerete.
Oakeshott szerint a racionalista elutasítja a gyakorlati tudást, mert az nem formalizálható. A
gyakorlati tudás maga a tradíció, a tapasztalat átadása, amit a racionális gondolkodás
babonának bélyegez. A gyakorlati tudással szemben a technikai tudás legtöbbször racionális
érvek koherens, zárt rendszerét alkotja, mely teljes bizonyossággal tölti el az embert. A
racionalista célja pedig a bizonyosság elérése, mert a bizonyosság jelenti a világ megértését.
Meg kell jegyeznem, hogy a bizonyosságnak ez a kitüntetett szerepe a ma már elavultnak
tekinthető mechanikus világképből származik. A modern felfogás szerint a társadalmak nem
térhetnek ki a kockázat és a bizonytalanság elől. (Lásd Ulrich_Beck és Hans_Jonas
munkásságát és műveit.)
A racionális gondolkodás szerint minden
problémának létezik egy tökéletes
megoldása. Ez azonban egyformaságot
szül, mert a tökéletes megoldás
alkalmazandó az összes azonos típusú
problémára. A falansztereknek például
mindenhol ugyanolyannak kell lenniük. A
régi (mechanikus) racionalizmus szerint
ez igaz, viszont ökológiai szempontból
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egyáltalán nem tekinthető racionálisnak az egyformaság; egy racionális falanszternek a
sarkkörön és az egyenlítőn másképp kell gazdálkodnia és ezzel párhuzamosan másképpen kell
felépülnie.
Oakeshott szerint a világ többmóduszú, ezért csak több szemszögből értelmezhető. A politikai
racionalizmus viszont tagadja a többmóduszú értelmezést, csak saját szemszögéből értelmezi
a világot. Ezért alapvetően hibás gondolati konstrukció, ami nem is javítható meg.
Abban az angol szerzőnek igaza van, hogy a racionalitásnak ezek a rossz formái jellemzik a
korunkat és ezért jogos a bírálatuk. Az egy másik kérdés, hogy szerintem az észnek vannak
súlyosabb fogyatékosságai is.
3.1.4 Ráció a társadalomfilozófiában
A racionalitás társadalomfilozófiai szerepével kapcsolatban a szerzőknek két nagy vonulata
különböztethető meg. Egyrészt vannak olyan szerzők, mint pl. Platón, Hobbes, Locke, Marx,
akik úgy gondolják, hogy a társadalom fejlődésében a rációnak központi és meghatározó
szerepe van, illetve kell, hogy legyen. E szerzők konkrét javaslatai szinte mindenben
különböznek egymástól, de abban egyetértenek, hogy a társadalomnak racionális alapokon
kell állnia. Ha úgy gondolják, hogy a fennálló társadalom nincs összhangban az ésszel,
pontosabban az általuk vélelmezett ésszerűséggel, akkor azonnal szorgalmazzák a
változtatásokat.
Ezt az irányzatot a kezdetektől fogva opponálják azok a szerzők mint pl. Hume, Hayek,
Oakeshott, akik kritikusak a ráció társadalmi szerepével kapcsolatban. E szerzők szerint a
sikeres értékek és társadalmi intézmények úgymint magántulajdon, cseregazdaság,
pénzhasználat, a kulturális evolúció lassú folyamatában jöttek létre Ezért a társadalomban
sohasem szabad radikális (forradalmi) jellegű változtatásokat tenni. A kis léptékű és mértékű
változtatások azonban lehetségesek.
A rációt fontosnak gondoló szerzők számos javaslatot megfogalmaztak. E javaslatok egy
része bevált és olyan fontos értékekhez és/vagy intézményekhez vezetett, mint
hatalommegosztás, népszuverenitás, emberi méltóság. A javaslatok másik része, úgy mint
vagyon és nő közösség, korlátlan hatalom és szuverenitás, magántulajdon és piac
felszámolása nem vált be.
Ez is azt mutatja, hogy előzetesen sohasem tudhatjuk, hogy egy társadalmi újítás hasznos
vagy káros lesz. Ez még akkor sem tudható, ha változtatás mellett nagyon komoly érvek
vannak, ahogy azt a marxizmus példája is mutatja. Ez szintén arra utal, hogy a változtatások
mértékében és kiterjedésében mindenképpen korlátokat kell állítani. Így például kisebb
léptékű és technikai jellegű változtatásokat be lehet bevezetni globális szinten is, ugyanakkor
a társadalom alapvető értékeit illető
változásokat (pl. alapjövedelem, szabad
nem választás, házasság újra értelmezése)
csak térben és időben korlátozott módon
szabadna kipróbálni.
Úgy tűnik, hogy korunkat a racionalizmus
és a haladás fundamentalista értelmezése
jellemzi. E felfogás szerint minden
racionálisan védhető változtatás a priori
jó eredményre fog vezetni. Ezt a nézet a
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technooptimizmus
(techno-optimism)
mintájára
nevezzük
ráció-optimizmusnak.
Természetesen az az előfeltevés sem helyes, hogy minden változtatás a priori rossz. Ezt a
nézet nevezzük ráció-pesszimizmusnak. A ráció-optimista nézetek egyben haladás optimista
nézetek is, míg a ráció-pesszimista nézetek egyben haladás pesszimista nézetek is.

Kérdések
1. Hogyan vélekedett Hume az észről?
2. Mutassa be a felvilágosodás dialektikája című művet.
3. Hogyan kritizálta Michael Oakeshott az észt és a tudást?
4. Mondjon filozófusokat, akik hittek a ráció meghatározó és pozitív szerepében!
5. Mondjon filozófusokat, akik nem hittek a ráció meghatározó és pozitív szerepében!

Irodalom:
Blackburn, Simon (2011): Nagy kérdések. Filozófia. Geographia Kiadó. Budapest.
Boros Gábor (2007): Filozófia. Akadémiai Kiadó Budapest
Horkheimer, Max; Adorno, Theodor (2001): A felvilágosodás dialektikája. Atlantisz,
Budapest.
Koós István (2018): A felvilágosodás dialektikája. azolvasáskalandja.blog.hu. 2018.05.15
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4. TÉMA: TERMÉSZETI ÁLLAPOT

4.1 LECKE:TERMÉSZETI ÁLLAPOT A SZÉPIRODALOMBAN (20 PERC)
A társadalomfilozófiában a természeti állapot (State_of_nature) egy olyan — állam, tulajdon
és társadalmi intézmények stb. által nem szabályozott — fiktív helyzet, ahol az egyébként
szabad, egyenlő és racionális személyek szabadon követik önérdeküket.
4.1.1 Robinson Crusoe és Rejtelmes sziget
A Robinson_Crusoe Daniel Defoe angol író 1719-ben megjelent regénye. A könyv teljes
címe: „Robinson Crusoe yorki tengerész élete és különös, meglepő kalandjai: Aki huszonnyolc
évet élt egyedül egy lakatlan szigeten Amerika partjainál, a nagy Orinoco folyó torkolatától
nem messze; egy olyan hajótörés kényszerítette a szigetre, amelyben rajta kívül minden ember
meghalt.” A hajótörést csak Crusoe és három állat (a kapitány kutyája és két macskája) éli túl.
A regény egyes szám első személyben mutatja be a címszereplő életét.
Crusoe az európai technológiák használatával egy egyszemélyes társadalmat teremt. A hajóról
kimentett szerszámok segítségével vadászik, árpát és rizst termeszt, szőlőszemeket szárít,
kecskéket tenyészt, megtanul edényeket készíteni. Egy papagájt is magához fogad.
A Bibliát olvassa, vallásossá válik, és hálát ad Istennek, amiért mindene megvan, kivéve az
emberi társaságot. A regény során Crusoe önmagára mint a sziget királyára utal. A mű
mindenekelőtt a modern európai embernek a természet feletti uralmát ábrázolja.
Péntek érkezésével kettőjük között egy idealizált úr-szolga viszony alakul ki, ahol Crusoe
szimbolizálja a „felvilágosodott” európait, míg Péntek a „vadembert”, aki ebben a kacsolatban
civilizálódik. A regény végén a szigetet már csak kolóniaként említik.
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Robinson Crusoe plakettja Hullban, ahonnan a regény szerint útnak indult
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe#/media/F%C3%A1jl:SFEC_HULL_CRUSO
E1.JPG
A Klasszikus_közgazdaságtan és neoklasszikus_közgazdaságtan Robinson Crusoe-t használja
a piac nélküli termelés illusztrálására. Crusoe-nak meg kell állapítania a termelés és a pihenés
mértékét, és választania kell az alternatív termelési lehetőségekből, hogy kielégítse
szükségleteit. A marxista szemléletben Crusoe tapasztalatai a szigeten a munka győzelmét
hirdetik a tőke fölött. Crusoe többször rájön, hogy a hajóról kimentett pénz semmit sem ér a
szigeten, főleg a szerszámaihoz képest. James Joyce regényíró szerint „Ő a brit gyarmatos
igazi prototípusa… Crusoe-ban megvan a teljes angolszász mentalitás: a férfias függetlenség,
a tudattalan kegyetlenség, a kitartás, a lassú, ám hatásos intelligencia, a szexuális
érzéketlenség, a számító szűkszavúság”.
*
Jules Verne A_rejtelmes_sziget (1874) című regénye hét emberről szól, akik az
amerikai_polgárháború fogságból menekülnek el léghajóval és jutnak el egy lakatlan szigetre.
Ezek a tudománnyal felvértezett, széthúzástól mentes, összefogásra képes emberek a
legkilátástalanabb helyzetből is kivágják magukat. Ez a közösség azért sikeres, mert a tagjai
mindig az észszerűség és a kooperáció
szellemében viselkednek.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

2

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

The Mysterious Island klasszikus képregényként
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_rejtelmes_sziget#/media/F%C3%A1jl:CC_No_34_Mysteriou
s_Island.JPG
4.1.2 Legyek Ura
A_Legyek_Ura_ William Golding Nobel-díjas angol író 1954-ben megjelent regénye. A műy
cselekménye egy lakatlan szigeten játszódik, ahova egy csapat angol kisfiú kerül egy
repülőgép-katasztrófa túlélőiként. A gyerekek magukra vannak utalva, a szigeten nincsenek
felnőttek, így fokozatosan eltűnnek az otthon megszokott szabályok és korlátok az életükből
és ezzel párhuzamosan eszkalálódik az erőszak.
A könyv története: A fiúk először is vezetőt választanak maguk közül és megpróbálnak
együttműködni, közösen hozni döntéseket és azokat közösen végrehajtani. A
megmenekülésük érdekében fenn kell tartaniuk egy nagy jelzőtüzet. Ennek a közösségi
feladatnak az ellátása, másrészt a rivalizálás folyamatosan növeli a feszültséget. A csapat
akkor szakad ketté, amikor egy „szörny” jelenik meg a szigeten, rettegésben tartva mindenkit
– a gyerekek valójában egy halott ejtőernyős szél mozgatta holttestét hiszik szörnynek.
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„...szemben Simonnal pedig a Legyek Ura hangtalanul vigyorgott a karón.”
„Simon teste megmerevedett, megfeszült. A Legyek Ura most úgy beszélt hozzá, mint
egy tanító.” (8. fejezet)

A Legyek Ura címlapja
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_the_Flies#/media/File:LordOfTheFliesBookCover.jpg
A csapatból kiváló nagyobb fiúk
vademberek módjára kifestik magukat, és
csak a vadászattal törődnek, nem érdekli
őket a jelzőtűz és a menekülés. Az új
törzs első vadászata során a leölt disznó
fejét karóra szúrják, feláldozva azt a
szörny kiengesztelésére. Ez a karóra
tűzött disznófej azután mágnesként
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vonzza a legyeket. A Legyek Ura ennek a démoni figurának (a gonosz megtestesülésének) a
neve, vagyis egy tulajdonnév és ezért írják nagybetűvel.
A fiúk félelme és agresszív viselkedése a csoporton belül és a csoportok között is
folyamatosan nő és végül parttalanná válik. A nagyfiúk törzse rágyújtja az erdőt a másik
csapatra. Szerencsére egy arra haladó hajó meglátja az erdőtüzet, felfedezi a fiukat és így
megakadályozza a vérrontást.
A Legyek Ura a szépirodalom eszközeivel mutatja be, hogy a természeti állapot a lehető
legrosszabb társas állapot.
4.1.3 A sziget
A sziget (L’Ile) című regényt Robert_Merle írta 1962-ben. A Tahiti közelében hajózó
tengerjáró vitorláson lázadás tör ki. A zendülők megölik a szadista kapitányt és jó pár tisztet.
A megtorlástól félve úgy határoznak, hogy nem térnek vissza többé Angliába: letelepszenek
az Óceánia egy lakatlan szigetén, és ott alakítják ki új életüket. Csatlakozik hozzájuk a tahiti
férfiak és nők egy kis csoportja is.
A természeti feltételek ideálisak: a szigeten bőven akad minden, ami a megélhetéshez
szükséges lehet. A „társadalmi” feltételek azonban kedvezőtlenek az angolok nem tudnak és
nem is akarnak alkalmazkodni a bennszülöttekhez, viszont mindenáron fenn akarják tartani az
uralmukat, ráadásul sokkal kevesebb nő került a szigetre mint férfi. A két, egymástól
gyökeresen különböző kultúra találkozása végül is véres háborúba torkollik, amelynek
eredményeképpen csak egy fehér és egy tahiti férfi, illetve néhány nő marad életben.

A lázadók kiteszik Bligh kapitányt és a
tiszteket.
Forrás:
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Mutiny_HMS_Bounty.jpg
A regény megírásához egy XVIII. századi megtörtént eset: Lázadás a_Bountyn adta az ihletet.
A lázadók először megszabadultak a kapitánytól és 18 lojális emberétől, akik mentőcsónakkal
távoztak. Ezután a lázadók visszatértek Tahitire, majd néhány őslakossal kiegészülve 1790ben letelepedtek egy lakatlan szigeten. 34 fő: 9 lázadó matróz, 6 tahiti férfi, 11 nő és egy baba
szállt partra a korabeli tengerészeti térképeken nem szerepelő de természeti erőforrásokban
gazdag a Pitcairn-szigeteken.
A lázadók 3 évig viszonylag békében éltek a szigeten. A tahiti férfiakat a fehér tengerészek
szolgaként kezelték és dolgoztatták. A nőket is saját tulajdonuknak tartották, akárcsak az
alkoholt, amit a tahiti férfiak szintén megkívántak. 1793-ban konfliktus robbant ki a szigeten a
lázadók és a tahiti férfiak között. Az összezördülések elsődleges oka a nők és a maradék
alkohol feletti rendelkezés volt. A harcban öt lázadó matróz és mind a hat tahiti férfi meghalt,
néhányat a megölt lázadók feleségei tettek el láb alól. A túlélők – az erőszak néhány évvel
később újra fellángolt – végül egy békés és vallásos közösséget hoztak létre. Ez a közösség
majd csak 1808-ban lépett újra kapcsolatba a civilizációval. Jelenleg 56-an élnek a Brit
fennhatóság alatt álló szigeten.
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Kérdések
1. Definiálja a természeti állapot fogalmát!
2. Miért tekintjük a természeti állapotot egy gondolatkísérletnek?
3. Miért fontos, hogy a természeti állapot egy élhető vagy élhetetlen helyzet?
4. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze Robinbson Crusoe-t!
5. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze A rejtelmes szigetet!
6. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze A Legyek Urát !
7. A természeti állapot fogalma szempontjából értelmezze A szigetet!

Irodalom
Daniel Defoe: Robinson Crusoe. Európa diákkönyvtár, Budapest, 1996 (ford. M. Nagy Mikló)
Fejes László: Miért A Legyek Ura?. Nyelv és Tudomány. nyest.hu 2013. november 12.
https://www.nyest.hu/hirek/miert-a-legyek-ura
Jules Verne: Rejtelmes sziget. Lira Kiadó, Budapest 2007.
Robert Merle: A sziget. Európa Budapest 1965 (Ford. Justus Pál)
William Golding: A Legyek Ura. Európa Könyvkiadó, Budapest 1963 (Ford. Déry Tibor
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4.2 LECKE: KLASSZIKUSOK A TERMÉSZETI ÁLLAPOTRÓL (20 PERC)
A társadalomfilozófia egyik kulcsfogalma a természeti állapot. A klasszikusok ezt egy
társadalom előtti valóságos létező állapotnak tekintették, amelyben például az amerikai
indiánok is élnek.

4.2.1 Hobbes
Thomas_Hobbes az embernek a következő természetes sajátosságait hangsúlyozza a
Leviatánban.

Thommas Hobbes (1588-1679)
Forrás:
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature#/media/Fichier:Thomas_Hobbes_(portrai
t).jpg
(a) Az ember alapvető antropológiai sajátossága a szabadság. „A természeti jog (…) mindenki
számára azt a szabadságot jelenti, hogy önnön erejét saját akarata szerint (…) használhatja, s
következésképpen mindent megtehet, amit e cél érdekében saját megítélése és értelme szerint a
legelőnyösebbnek tart.” Tehát a természeti állapotban az ember szabadsága korlátlan, azaz
bárki bármit megtehet, feltéve, hogy képes rá.
(b) Hobbes az emberek eredendő egyenlőségét is hangsúlyozza. „A természet egyenlő testi és
szellemi képességekkel ruházott minket, s bár az egyik embernek a másiknál olykor
nyilvánvalóan izmosabb a teste és fürgébb a szellem, ennek ellenére mindent összevéve az
ember és ember közti különbség nem annyira jelentős, hogy ilyen alapon az egyik ember oly
előnyöket követelhessen magának, amelyekre egy másik éppoly joggal igényt ne tarthatna.”
(Hobbes 1999 166.o.) Tehát az angol filozófus az egyenlőséget formális értelemben érti és
nem foglalkozik a javak birtoklásának az egyenlőségével. Az emberek formális

egyenlőségéből azt a következtetést vonja le, hogy mindenkinek ugyanolyan joga, sőt esélye
van bármilyen előny (pl. hatalom) megszerzésére.
(c) Hobbes azt is hangsúlyozza, hogy bár az emberek formálisan egyenlők, ugyanakkor
egyáltalán nem azonosak. Ez abban is megnyilvánul, hogy a legtöbb kérdésben a vélemény
különbség áll fenn köztük. Ez nem szüntethető meg egy racionális vitában. Hobbes tehát
ellenétben Jügen_Habermas-szal nem hisz abban, hogy kommunikáció elvezethez a
konszenzushoz.
(d) A természeti ember további ajátossága az értelem. Itt Hobbes szembekerül az értelem
individuális és kollektív értelmezésével, vagyis az individuális és a kollektív racionalitás
problémájával. Erre a problémára utal az első természeti törvény is. „Következésképp az
értelem előírása vagy általános szabálya, hogy mindenki békére törekedjék, ameddig csak
annak elérésére reménye van, ha pedig erre nincs több reménye, a háború minden eszközét és
előnyét igénybe veheti és felhasználhatja.” (Hobbes 1999 172) Tehát az angol szerző szerint
csak akkor várható el valakitől, hogy a békére törekedjen, ha mindenki más is a békére
törekszik. Ez az individuális racionalitás logikája. A kollektív racionalitás logikáját követő
szerzők pl. Locke szerint az individuumnak mindig a békére kell törekedni.
Hobbesnak az antropológiai előfeltevései látszólag közel állnak a francia forradalom (1789):
hármas jelszavához: Liberté,_Egalité,_Fraternité, ugyanakkor Hobbes-nál semmilyen
formában sem jelenik meg a testvériség ideája. Az emberek között nincs szolidaritás,
együttérzés, sőt még a közös érdekek racionális belátása is csak nagyon feltételes formában
jelenik meg. Úgy tűnik tehát, hogy a testvériség nélkül önmagában a szabadság és az
egyenlőség háborúhoz vezet. Hobbes érvelése a következő.
(i) Az önérdek (vagyis az individuális racionalitás) érvényesítésének egyik legbiztonságosabb
módja a hatalom megszerzése. “Ezért az egész emberiség általános törekvésének elsősorban
az újabb és újabb hatalom iránti örökös és szüntelen vágyat tartom, amelynek csak a halál vet
véget.” Ebből következik az is, hogy ember embernek farkasa (Homo_homini_lupus).
(ii Ha minden ember hatalomra tör, akkor polgárháború alakul ki. “... a puszta természetes
állapot, vagyis a korlátlan szabadság, amelyben azok élnek, akik se nem uralkodók, se nem
alattvalók, anarchia és hadiállapot...”
(iii) A polgárháború pedig a lehető legrosszabb társadalmi állapot. “Ilyen körülmények között
nincs helye a szorgalomnak, mert gyümölcse bizonytalan, ezért aztán nincs se földművelés, se
hajózás, se tengerentúlról behozott áru, se kényelmes épület, nincsenek nagy erőt igénylő
tárgyak ide-oda szállításához szükséges eszközök, semmiféle ismeretszerzés a Föld ábrázatára
vonatkozóan, se időszámítás, se művészetek, se irodalom, se társadalmi érintkezés, s ami a
legrosszabb: örökös félelem uralkodik, az erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi élet
magányos, szegényes, csúnya, állatias és rövid.”
Tehát Hobbes szerint a politikai hatalom nélküli állapotba, vagyis a természeti állapotban
állandó harc folyik: mindenki harca mindenki ellen (Bellum_omnium_contra_omnes).
4.2.2 Locke
John_Locke szerint ez az ősi állapot számos pozitív sajátossággal rendelkezik. Ő is úgy
gondolja, hogy természeti állapotban mindenki szabad és egyenlő, ami magába foglalja azt is,
hogy emberek korlátlanul rendelkeznek önmaguk és tulajdonuk felett. Ebben az állapotban a
kinyilatkoztatott (isteni) törvény és az ész (természetjog) is azt hirdeti, hogy tilos mások
életének, egészségének, szabadságának és birtokának megkárosítása vagy megsemmisítése.

A skót filozófus szerint a természeti állapotban is érvényesek a törvények, jelesül a természeti
törvények. A természeti törvényeket Locke egyidejűleg tekint Isten által kinyilatkoztatott
törvényeknek, illetve az ész törvényeinek. Ebből következik, hogy a természetállapotban az
emberek az önérdeküket a természeti törvények keretei között követik és így békés
együttműködésben élhetnek egymással.
Tehát Hobbes és Locke által vázolt természet állapot közötti különbség alapvető oka az, hogy
Hobbes által tételezett emberek többnyire nem, míg Locke által tételezett emberek többnyire
betartják a természeti törvényeket. Vegyük például a ne lopj törvényt, amelyet mindkét szerző
szerint tekinthetünk az értelem, a természet és Isten törvényének. Egy lockiánus ember
mindenképpen betartja ezt a törvényt, ezzel szemben egy hobbesiánus ember ha nem áll
érdekében, akkor nem tartja be.

John Locke (1632- 1704)
Forrás:
LOC.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature#/media/Fichier:Locke-John-

A gyermekeket a szüleik rákényszeríthetik a természeti törvények betartására, de ki
kényszerítheti erre a beszámíthatatlan és felelőtlen embereket? Mivel a természeti állapotban
a természeti törvények érvényesek, ezért elvileg mindenkinek joga van a bíráskodáshoz, és
ahhoz, hogy azokat, akik a békés állapotot megtörték, elítélje és megbüntesse.
Ez azonban azzal jár, hogy mindenki saját dolgában bíró. Ezért az amúgy békés természeti
állapotban megjelenhet a vérbosszú, ami könnyen háborúhoz vezet. Így aztán mégiscsak
szükség van az államra, amely képes a pártatlan bíráskodásra.

4.2.3 Rousseau

Értekezés az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól című írásában (1755)
Jean-Jacques_Rousseau a természeti állapot történetéről beszél.
A természeti állapot korai korszakában az ember egy nemes_vadember, aki természetétől
fogva lusta és az állatokhoz hasonlóan, magányosan kóborol az őserdőben. A férfi és nők
közötti viszonyok csak alkalomszerűek, bár az anya ösztönösen törődik gyermekeivel, amíg
azok képessé válnak arra, hogy önmagukról gondoskodjanak.
Ez az állat-ember csak szerény szükségletekkel rendelkezik, melyet a természet
"éléskamrájából" könnyen kielégíthet. Nem gondol a jövőre, s így nem törekszik
felhalmozásra, termelésre és gazdagságra sem. A természeti ember alapvetően elégedett,
hiszen szükségleteit könnyen ki tudja elégíteni, sőt a vadállatokhoz hasonlóan alapvetően
egészséges is, hiszen a betegségek nagy része is civilizációs eredetű.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Forrás:
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_nature#/media/Fichier:JeanJacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg
A természeti ember alapvető szenvedélye az önmaga fenntartására irányuló vágy vagyis az
önszeretet (Amour_de_soi), amely kiegészül egy bizonyos fokú sajnálattal vagy
együttérzéssel embertársai szenvedése iránt. „Úgy tedd a jót magadnak, hogy a lehető
legkisebb rosszat okozd másnak…”. Rousseau szerint ezek a tulajdonságok csak a természeti
embert jellemezik.
A vad embert két jellemvonás különbözteti meg a többi állattól: az akarat szabadság és
tökéletesíthetőség. Az első helyt ad a racionalitásnak, mivel az embert az ösztönei nem
határozzák meg, így választhat, elfogadhat és visszautasíthat. A második lehetőséget ad a
kulturális fejlődésre, hiszen az ember az egyetlen lény, mely képes rá, hogy képességeit
fokozatosan tökéletesítse, és e tökéletesítést egész nemének továbbadja. Ezen két alapvető
tulajdonsága alapján azt mondhatjuk, hogy az embernek nincs meghatározottsága: szabad
állat.

A vadember civilizálódása előre nem látható véletlenek eredménye, amelynek következtében
az ember arra kényszerül, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön más emberekkel. Kifejleszti a
beszéd képességét, és az asszonyával és gyermekeivel való állandó kapcsolat megőrzésére
kezd törekedni. Szükségletei lassan növekszik, de még nincsenek túlzott igényei. Az emberek
végül egymástól függővé válnak, és az együttműködés illetve közös célok tapasztalatai annak
tudatára ébresztik őket, amit kötelezettségnek vagy erkölcsiségnek nevezhetnénk. A társas
állapot kialakulásával párhuzamosan a szabadság "régi" értelmezése is lehetetlenné válik.
A be nem tartott kötelezettségek és a viszonzatlan segítségek miatt a társas emberben
megjelenik bosszú érzülete is. Mivel az emberek naponta kapcsolatban vannak egymással, így
az összeütközésre is több alkalom van; és törvény hiányában, minden ember maga ítél a saját
esetében (az önbíráskodás itt is fontos probléma). A természetes sajnálat érzülete
meggyengül, miközben az önszeretet érzülete felerősödik. Így az eredetileg jó önszeretet
átfordul önzésbe (Amour-propre). A társulással szükségszerűen növekednek a konfliktusok, és
előtérbe kerülnek az ember rossz tulajdonságai.
Tehát Rousseau szerint kezdetben a természeti állapot az ideális állapot volt, azonban az
ember civilizálódásával párhuzamosan ez az idillikus állapot elromlott. Az ember már nem
térhet vissza a természeti állapotba, ezért egy olyan hatalmi struktúrát kell keresnie, amelyben
az eredeti szabadság újra megvalósítható.

Kérdések
1. Hobbes szerint az embernek milyen antropológiai sajátosságai vannak?
2. Hogyan érvel Hobbes azon tézise mellett, hogy a természeti állapot az egy polgárháborús
állapot?
3. A Locke-i természeti állapotot milyen sajátosságok jellemeznek?
4. Ki használja a nemes vadember fogalmát és mi jellemzi?
5. Rousseau milyen különbséget lát az önszeretet és az önzés fogalma között.
Irodalom
Hobbes, Thomas: Leviatán, Kossuth, 1999.
Locke, John : Második értekezés a polgári kormányzatról, Polis, 1999.
Rousseau, Jean-Jacques: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól.
In: Értekezések és filozófiai levelek. Magyar Helikon, Budapest 1978.
Rousseau, Jean-Jacques: A társadalmi szerződés, Kriterion, 2001.
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4.3 Lecke Természeti állapot és annak kritikája
Először John Rawlst elméletét vizsgáljuk, majd a természeti állapot kritikáját. Hume óta
tudjuk, hogy a természeti állapot egy fikció. Ugyanakkor ennek a gondolatkísérletnek az
eredménye fontos a társadalomfilozófia számára, mivel igazolja a hatalom és az állam
intézményét. Röviden kitérek arra is, hogy a humánetológia szerint valójában milyen volt az
ősember természetes állapota.

4.3.1 Rawls
John_Rawls híres könyvében (Az igazságosság elméletéről 1971) felelevenítette a természeti
állapot egy modern értelmezését, amelyet ő eredeti állapotnak (Original_position) nevezett.
Ez egy olyan hipotetikus állapot, ahol az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy nekik
egyénileg milyen helyzetük, milyen tehetségük és sorsuk lesz a társadalomban. Más szóval az
eredeti helyzetben a szereplők a tudatlanság fátyla (Veil_of_ignorance) mögött vannak, nem
tudják, mely pozíciót fognak betölteni a leendő társadalomban, milyen értékeket fognak
fontosnak tartani. Ebben a helyzetben kell válaszolniuk arra a kérdésre, hogy az elosztás
milyen igazságos elveit kell érvényesíteni egy társadalomban.

A tudatlanság fátyla az eredeti pozícióban.
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Forrás: eredeti pozíció: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_Position.svg
Az amerikai szerző szerint ilyen helyzetben a maximin szabályt alkalmaznák, vagyis egy
olyan „jól berendezett társadalmat” preferálnának, amely az igazságosság alapelveire épül.
Így eljutunk a méltányosságként _felfogott_igazságosság koncepciójához. Ez azokra az
elvekre utal, melyeket a szabad és ésszerűen gondolkodó, saját érdekeik előmozdítására
törekvő személyek az egyenlőség kiinduló helyzetében jóváhagynának egyesülésük alapvető
feltételeként. Ezen elvek szabályoznak minden további egyezséget plusz körvonalazzák a
társadalmi együttműködés kialakítható fajtáit és a létrehozható kormányformákat, azaz
meghatározzák a társadalom alapszerkezetét.
Rawls a következő egymásnak alárendelt elvek mellett érvel:
(1) Minden személynek egyenlő joga van a szabadság azon legmagasabb fokához, amely
mások ugyanilyen szabadságával összeegyeztethetők.
(2) A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni, hogy
(a) a legkedvezőtlenebb helyzetben levők javát legjobban szolgálja és
(b) ez az elrendezés terjedjen ki állásokra és hivatalokra, melyek így a tisztességes
egyenlőség és lehetőség értelmében minden körülmények között mindenki előtt nyitva állnak.
4.3.2 Természeti állapot kritikája
A modern humánetológia eredményei alapján pontosan tudjuk, hogy a természeti állapot egy
fikció. A korai emberek (ősemberek) nem úgy éltek, ahogy azt Hobbes, Locke vagy éppen
Rousseau leírta. Tehát a természeti állapot nem keverendő össze az ősember gyakran
természetesnek minősített állapotával.
Valójában az ősemberek kis létszámú családi alapon szerveződő szoros közösségekben éltek.
Ezekben a csapatokban nagyon erős integratív erők (szeretet, barátság, altruizmus és lojalitás)
működtek, amelyek a közösséget egyetlen rendszerré, a klasszikusok szavaival élve egyetlen
testté formálták. A csapatban eleve jelen volt a hierarchia és a hatalom; tehát nem volt
szükség a hatalomnak szerződéssel történő létrehozására, ahogy azt Hume és más kritikusok
is hangsúlyozták. Mivel az ősember közösségei családi alapon szerveződtek, ezért a hatalom
első formája a szülői, jelesül az apai hatalom lehetett bármit is mondjon erről Locke. Továbbá
eleve jelen volt a közösségi tulajdon, mint a csapat telephelye és vadászterülete (territóriuma),
ugyanakkor a saját készítésű szerszámok nyilvánvalóan magántulajdonban voltak. Locke-nak
tehát igaza volt, amikor azt mondta, hogy nem a hatalom és az állam hozta létre a tulajdont.
A Hume előtti szerzők azonban bizonytalanok voltak abban a kérdésben, hogy a természeti
állapotot és a társadalmi szerződést valós
történelmi helyzetnek tekintsék vagy csak
egy fikciónak. Ezért Hume kritikája
mindenképpen egy mérföldkő ebben a
tekintetben.
Hume a szerződéselmélet koncepcióját
bírálva rámutatott arra, hogy az aktuálisan
létező
kormányzatok
történetében
semmilyen nyomát sem találjuk a
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társadalmi szerződésnek, illetve a polgárok önkéntes beleegyezésének. „Ellenkezőleg,
mindenütt fejedelmeket látunk, akik alattvalóikkal tulajdonukként bánnak, és szuverenitásuk
független jogát hódítással vagy örökléssel tartják fenn. Mindenütt látjuk az alattvalókat is,
akik elismerik fejedelmeik e jogát. és fölteszik, hogy egy adott uralkodónak való
engedelmesség kötelezettségével születnek, amint ez a szülők iránti kötelesség és tisztelet
kötelékére igaz.” (Hume: Értekezés az emberi természetről, 660. o.)
Majd hozzáteszi: „Az engedelmesség és alávetettség olyan megszokottá vált, hogy a legtöbb
ember soha nem is firtatja ezek eredetét vagy okát, éppoly természetesnek tekinti, mint a
gravitáció vagy közegellenállás törvényét vagy bármely más természeti törvényt.” (Hume:
Értekezés az emberi természetről, 660. o.)
Ha a kormányzat hatalma nem a nép beleegyezéséből származik, akkor a kormányzatnak más
alapjai vannak. Mi alapozhatja meg akkor a hatalomnak való engedelmességet? A skót szerző
az alternatívát abban látja, hogy a kormányzat iránti engedelmesség nélkül „a társadalom nem
maradhat fenn”. Továbbá azt is hangsúlyozza, hogy a társadalom az egyetlen eszköz az ember
számára, amellyel kompenzálhatja természettől kapott gyengeségeit, az összefogás mindenki
számára előnyös, „fokozza erőnket, képességeinket és biztonságunkat”.
Hume abból indul ki, hogy az ember mint társas lény eleve szoros közösségben élt. Ennek
első formája a család volt. Ezért a filozófus hevesen érvelt a szerződéselméletekben foglalt
természeti állapot ellen, melyet puszta fikciónak tekinti, hasonlónak a költők által megénekelt
aranykorhoz. Azonban azt is látja, hogy bármennyire is előnyös és elkerülhetetlen számunkra
ez a társulás, az emberi természet bizonyos adottságai, a vágyak és szenvedélyek ellentétben
állnak a társulás megalkotásával. Ezért van szükség „mesterséges intézkedésekre”, amelyekkel
a műveletlen emberi természet önzését és részrehajlását megzabolázzuk. Ezek a „mesterséges
intézkedések” azonban nem egy általános társadalmi szerződésre épülnek.
A társadalom számára leginkább a (külső) javak státusza okozhat zavart bizonytalanságuk,
könnyű átruházhatóságuk miatt, ezért szükség van egy megállapodásra, amely mindenki
számára megteremti a tulajdonlás biztonságos kereteit, azáltal, hogy „mindenkinek békésen
élvezni engedik, amit jó szerencsére vagy iparkodása révén megszerzett magának. Így
mindenki tudja, hogy mi az, amit biztosan birtokolhat és sikerül korlátozni a szenvedélyek
részrehajló és egymásnak ellentmondó indíttatásait.” (Hume, Értekezés az emberi
természetről, 665. o.) Ez a megállapodás alapozza meg az igazságosság és igazságtalanság a
tulajdon, a jog és a kötelezettség fogalmait.
Az igazságosság Hume szerint megállapodásokon alapszik, s „csupán abból ered, hogy
egyrészt az emberek önzők és nem határtalanul nagylelkűek, másrészt a természet nem
gondoskodik elég bőkezűen a szükségletekről. Nem a közérdek féltéséből, vagyis az erős és
széles körre kiterjedő jóindulatból merítjük az első és eredeti indítékot az igazságosság
szabályainak betartására, hiszen elismertük, hogy ha az emberek ilyen jóindulattal volnának
megáldva, ezek a szabályok álmukban
sem jutnának eszükbe.” (Értekezés az
emberi természetről, 673. o.)
Hume
koncepciója
evolúciós
szempontból is jól értelmezhető: stabil
hatalmi és tulajdonosi struktúrát kialakító
közösségek fennmaradtak, az összes többi
pedig
kiszelektálódott.
Egy ilyen
evolúciós folyamat felettébb valószínű,
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szemben a társadalmi szerződés aktusával. Az egy másik kérdés, hogy a szilárd hatalmi és
magántulajdonosi rendszeren belül már fontos szerepet kaphatott az emberek közötti konkrét
(pl. adásvételi) megállapodások és szerződések. Tehát az alapvető társadalmi intézmények
(hatalom, magántulajdon, együttműködés), amelyek egy evolúciós folyamatban alakultak ki,
tették lehetővé a szerződést és nem fordítva.
Hume után a filozófusok többsége (Hegel, Marx, Rawls) visszautasítja azt a nézetet, hogy
valaha létezett volna egy társadalmi_szerződés és azon belül a természeti állapot. Tehát
mindenki elfogadja azt a nézetet, hogy a természeti állapot, illetve a társadalmi szerződés egy
fikció. Ugyanakkor vita van abban a kérdésben, hogy ez a fikció egy hasznos
gondolatkísérlet, mert megvilágítja a modern polgári társadalom alapvető sajátosságait, vagy
pedig haszontalan, mert túlzott individualizmusa félrevezeti a gondolkodásunkat.
Álláspontom szerint a természeti állapot és a szerződéselmélet egy hasznos gondolatkísérlet,
amely segít jobban megérteni a modern individualizálódó polgári társadalmat, továbbá ennek
a gondolatkísérletnek az eredménye nagymértékben meghatározza a viszonyunkat,
pontosabban az ész viszonyát az államhoz. Tehát a természeti állapot a társadalomfilozófia
egyik alapvető gondolatkísérletének tekinthető.

4.3.3 A természeti állapot és az állam megítélése
Az állammal kapcsolatban a társadalomfilozófia rendkívül megosztott. A különböző nézeteket
legkönnyebben a természeti állapot jellegével kapcsolatban érthetjük meg. Ez még akkor is
így van, ha az adott szerző vagy irányzat történetesen nem támaszkodik erre a fogalomra
(i) Ha a természeti állapot egy minden szempontból jó és kívánatos állapot, akkor nincs
szükség a hatalomra és az államra. Ebből az álláspontból az is következik, hogy az erőszak
monopóliumával rendelkező hatalom és az állam társadalomfilozófiai szempontból nem
igazolható önkény, azaz az erősek és a gazdagok erőszakjának intézményesített formája a
gyengék és a szegények fölött. Ezt az álláspontot számtalan irányzat vallja, így pl. az
anarchizmus is.

Anarchizmus szimbóluma
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Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Anarchizmus#/media/F%C3%A1jl:Anarkisme.png
Marx is az állam elhalását prognosztizálja a kommunizmusban (lásd A gothai program
kritikája). Szerinte az uralkodó osztályok az állam segítségével biztosítják a hatalmukat az
elnyomott osztályok felett. A kommunizmusban nem lesznek osztályok, tehát nem lesz
szükség államra se. Ugyanakkor Marx fogalmazta meg a proletárdiktatúra fogalmát is arra az
„átmeneti időszakra”, amíg a tőkés társadalom átalakul osztálynélküli társadalommá. Tehát a
marxizmus egyszerre tudott érvelni a totális állam, illetve az állam elhalása mellett. A két
álláspont közötti ellentét az eltérő időtávlatok és feladatok miatt nem okozott problémát.
(ii) Ha a természeti állapot a lehető legrosszabb állapot, akkor nagyon erős hatalomra és
államra van szükség, mert csak egy hatalmi struktúra képes biztosítani kikényszeríteni a
békét, ami pedig az ember fennmaradásának, jólétének és prosperálásának a feltétele. Ez
Hobbes álláspontja, aki szerint bármilyen hatalmi struktúra is jobb mint az anarchia, vagyis a
polgárháború. Mindamellett Hobbes számára az állam egy szükséges rossz.
Vannak azonban olyan szerzők (Platón, Arisztotelész, Hegel és bizonyos értelemben
Rousseau is), akik az államnak rendkívül pozitív szerepet tulajdonítanak. Hegel például úgy
gondolta, hogy az állam a szabadság tökéletes megvalósulása, amennyiben törvényeiben a
legteljesebb mértékben jut érvényre az ész rendje. Az állam az abszolútum önkifejeződése,
amelyet földi istenként kell tisztelnünk. Az állam felette áll az egyéneknek, mert az állam
törvényei végső fokon nem a polgárok akaratából származnak. A polgárok vannak az
államért, s törvényeinek engedelmeskedve valósítják meg saját szabadságukat. Az eszményi
állam Hegel szerint monarchikus, trónöröklésen alapul és alkotmányos.
(iii) Ha a természeti állapot egy köztes állapot, akkor az állammal kapcsolatban is egy köztes
álláspont szükséges. Azaz egy korlátozott államra van szükség. E nézet szerint az állam
hiánya ugyanúgy elfogadhatatlan, mint az erős és korlátlan állam. A szerződéselmélet
klasszikusai közül Locke fogalmazta meg ezt az álláspontot.
A liberalizmus a minimális állam (minarchizmus), illetve az éjjeliőr állam (nightwatchman_state) mellett érvel. Robert Nozick (1938–2002) fő művében (Anarchia, állam és
utópia, 1974) a minimális állam neoliberális eszményét hangsúlyozza és ezen az alapon még a
jóléti állam koncepcióját is elutasítja. Az amerikai szerző a szabadságjogokat helyezi
középpontba, amelyek szerinte sérthetetlenek, és az állam abszolút korlátaiként
érvényesülnek.
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Kérdések
1. Hume hogyan kritizálja a természeti állapot és a társadalmi szerződés fogalmát?
2. Ki használja és mit jelent az eredeti állapot és a tudatlanság fátyla?
3. Mi következik abból, hogy a természeti állapot egy jó és kívánatos állapot?
4. Mi következik abból, hogy a természeti állapot a lehető legrosszabb társas állapot?
5. Mi következik abból, hogy a természeti állapot egy olyan köztes állapot, amelynek vannak
jó és rossz sajátosságai?

Irodalom:
Földi Pál (1993): A társadalomfilozófia története. Szerzői kiadás, Budapest.
Hume, David : Az eredeti szerződésről. In.: David Hume: David Hume összes esszéi II.. 225246. o. Atlantisz, Budapest, 1994.
Hume, David: Értekezés az emberi természetről, Gondolat, Budapest 1976.
Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Osiris, Budapest 1997. (ford. Krokovay Zsolt)

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

6

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

5.TÉMA KOLLEKTÍV CSELEKVÉS LOGIKÁJA

5.1 LECKE 8.1 LECKE KOLLEKTÍV CSELEKVÉS ÉS A KLASSZIKUSOK
Az egyéni érdek és a közérdek közötti ellentét jellemzi az ún. kollektív viselkedést. Ebben a
leckében idézem azokat a szerzőket, akik rámutattak erre a problémára.

5.1.1 Arisztotelész és Smith
Platón az Államban a filozófusok és az őrök esetében vagyonközösséget és nő közösséget
javasol. Arisztotelész ezt a platóni nézetet kritizálva ír arról, hogy ez a szisztéma felelőtlen
viselkedéshez vezet. '(...) mert legkevésbé törődnek azzal, aminek a legtöbb gazdája van: a
magáéval mindenki a legjobban törődik, a közössel már kevésbé, vagy csak amennyire őt
illeti, és mert úgy gondolják, hogy úgyis törődik vele valaki más, inkább elfeledkeznek
róla.”(Politika II. könyv)
Erre a problémára a “közös lónak túros a háta” közmondás is utal. A magyar nyelvből már
kikopott a “túr” szó, amely dörzsölést, sebesedést jelent. Tehát ez a mondás szó szerint azt
jelenti, hogy a közösen használt lónak sebes a háta. Átvitt értelemben pedig arra utal, hogy
azok a dolgok, amelyeket közösen használnak tönkremennek és elpusztulnak. Ennek pedig
feltehetően az az oka, hogy a használók– akik nem kizárólagos tulajdonosok – nem figyelnek
rá, vagy túlzottan igénybe veszik.
*
Míg Arisztotelész a közös használatból származó problémákra hívja fel a figyelmet, addig
Adam Smith arra mutat rá, hogy bizonyos esetekben elkerülhetetlen a közös használat és azt
az államnak kell koordinálnia.A liberalizmus atyja szerint a kormányzat harmadik kötelessége
(a közbiztonság és a honvédelem mellett) az, hogy közös javak védelme érdekében
foganatosítson intézkedéseket. ”(...) végeztessen bizonyos közmunkákat, és állítson fel
bizonyos közintézményeket, mely közintézményeknek a készítése, a felállítása és a fenntartása
nem állhat egy vagy kis számú egyén
kizárólagos érdekében, mivel hasznuk
sohasem téríti meg az egyes vagy a kevés
számú egyénnek a rájuk fordított
költséget,
habár
azok
a
nagy
társadalomnak a költségeket fölösen is
megtérítik.” (Adam Smith)
Tehát
a
híd
egy
mesterséges
magánjószág, míg a világítótorony egy
mesterséges közjószág. A természettől
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adott közjószág tipikus példája a később elemezendő közlegelő. Általában elmondható, hogy
a közjavak koordinálásakor az etikai és bürokratikus koordinációt kell alkalmazni, míg a
magánjavak esetében a magántulajdon és a piac intézménye a leghatékonyabb. Ha azonban a
cél valamilyen természettől adott jószág megvédése, még akkor is az erkölcsi és a
bürokratikus koordinációhoz (államhoz) kell fordulni, ha az történetesen magánjószág.
5.1.2 Mancur Olson
Mancur_Olson A kollektív cselekvés logikája című művében szintén az egyéni érdek és a
csoportérdek közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet.
Sokan magától értettődő igazságnak tekintik, hogyha egyénekből (vagy vállalatokból) álló
csoportok valamilyen közös érdeken osztoznak, akkor csoporttagjai ennek az érdeknek az
érvényesítésére törekszenek. Olson itt hivatkozik Marxra, aki szintén evidenciaként kezelte,
hogy a proletáriátus csoportérdekét minden egyes proletár a szívén viseli. Ez azonban tévedés
mutatott tá Olson.
“Valójában, ha a csoport meglehetősen nagy, s ha az egyéneket kényszer vagy valamilyen
más sajátos eszköz alkalmazásával nem késztetik közös érdekeik realizálására, akkor a
racionálisan, önérdekből cselekvő individuumok nem törekszenek arra, hogy realizálják
közös vagy csoport érdekeiket. Más szavakkal: egy nagy csoport tagjai önként még akkor sem
törekszenek közös vagy csoportérdekeik realizálására, ha mindannyian a racionális
önérdekük alapján cselekszenek, s ha mindannyian jobban járnának, amennyiben közös
érdekeik vagy célkitűzéseik együttes elérésére tennének kísérletet.” (Olson 1965 8.o.)

Mancur Olson (1932-1998)
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Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/36/Mancur_Olson.jpg
Olson érvelése a közjavakkal kapcsolatban a következőkben foglalható össze:
(i) Minden közösség — akár kicsi, akár nagy — valamilyen kollektív jószág biztosítására
törekszik.
(ii) A kérdéses jószág megszerzése a csoport minden tagja számára hasznos, azaz a jószág
megszerzésére fordított költségek minden egyén esetében kisebbek, mint a jószág meglétéből
adódó előnyök.
(iii) A megszerzett kollektív jószág fogyasztásából, élvezéséből a közösség egyetlen egy
tagja sem zárható ki.
(iv) A csoport tagjai számára az önérdek általában azt diktálja, hogy ne vegyen részt a
kollektív jószág megszerzésének a költségeiben, ugyanis ha mások vállalják ezeket a
költségeket, és a csoport megszerzi a kollektív jószágot, akkor a kérdéses személyt sem lehet
kizárni annak élvezetéből; másrészről, ha a csoport többsége nem költ a kollektív jószág
megszerzésére, és így az nem áll rendelkezésre, akkor a kérdéses személy hiába költött.
(v) A fentiekből következik, hogy a kollektív jószágot pusztán az önérdek alapján általában
nem lehet megszerezni.
Olson nem állítja, hogy az államok vagy más szervezetek csupán kollektív javakat
biztosítanak. Számos óriásszervezet csak úgy tudja meggyőzni az embereket, hogy
csatlakozzanak hozzájuk, hogy magánjavakat és magánelőnyöket is biztosít számukra. Ezek a
javak ösztönzik a szervezet potenciális tagjait a csatlakozásra. Mindazonáltal a jellegzetes
szervezeti javak minden esetben kollektív javak, hiszen a közönséges magánjavakat
individuális cselekvés révén is biztosítani lehet. Az amerikai szerző hangsúlyozza, hogy egy
közös cél megvalósítása vagy egy közös érdek realizálása voltaképpen azt jelenti, hogy
valamilyen kollektív jószágot sikerül biztosítani az érintettek számára. Ezeknek a közös
javaknak a biztosítása a szervezetek legalapvetőbb funkciója.
Olson éles különbséget tesz a kis létszámú és a nagylétszámú csoportok között. “A legkisebb
csoportok .... külön egyezség vagy formális szervezet nélkül is hozzájuthatnak a kollektív
javakhoz. Az ennél nagyobb csoportokban viszont csoport-megegyezés, – együttműködés vagy
– szervezet nélkül semmiféle kollektív jószágot nem lehet biztosítani.”
Tehát, amíg a kis létszám önmagában elősegíti a csoport tagok kooperációját, addig a nagy
létszám csökkenti a spontán együttműködés lehetőségét. A nagylétszámú csoport esetében a
spontán kooperáció teljesen valószínűtlen, és ha a társadalmi érdek az együttműködés révén
érhető el, akkor a társadalomnak valamilyen kényszerítő eszközzel kell azt megvalósítani.
(Russel Hardin kimutatta, hogy az Olson által vázolt probléma lényegében megfeleltethető –a
később tárgyalandó – fogolydilemma
szituációnak.)
5.1.3 Szervezet
A nagylétszámú közösségek esetében
legfontosabb szervezet az állam. Az
újkori történelemben egyetlen állam sem
volt képes arra, hogy önkéntes befizetések
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vagy adományok révén tartsa fenn magát. Ehelyett adókra, azaz definíció szerint kötelező
befizetésekre van szükség. Az állam éppen azért nem tarthatja fenn magát az önkéntes befizetésekből, mert közjavakat biztosít.
A (nem állami) szervezetek szintén biztosítanak bizonyos kollektív javakat tagjaik számára.
Az állam és szervezet között a modern társadalomban számos különbség van. Egyrészt csak
az állam rendelkezik az erőszak monopóliumával, a szervezetek nem alkalmazhatnak
erőszakot. Másrészt az állam – legalábbis ideáltipikus esetben – a közjót szolgálja, míg egy
szervezet többnyire valamilyen parciális csoport (autósok, kistermelők, kereskedők stb.)
érdekeit képviseli.
A modern strukturált társadalmak különböző, gyakran ellentétes érdekkel rendelkező
csoportokból állnak. A modern állam gyakran közvetít a különböző csoportok és
szervezeteik, pl. tőkések és munkavállalók) között. Más esetekben az állam úgy hozza létre
az egyensúlyt, hogy a gyengébb csoport mellé áll.
A modern társadalomban az egyik legjobban tanulmányozott csoportellentét az eladók és a
vásárlók között feszül. Az eladók csoportja a magas árakban, míg a vásárlók csoportja az
alacsony arákban érdekelt. A premodern társadalomban teljesen általános volt, hogy a
hatalom a céheket támogatta, azaz a termelők és az eladók érdekeit védte. A modern
fogyasztói_társadalomban a termelők, kereskedők és eladók együttműködését, kartelljét, azaz
az árak egyeztetését az állam szigorúan bünteti, mert az sérti a fogyasztók individuális és
kollektív érdekeit.
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Kérdések
1. Hogyan érvel Arisztotelész a közös használat ellen?
2. Hogyan érvel Adam Smith az állam szerepe melletta nem magánosítható feladatok
esetében?
3. Röviden foglalja össze Mancur Olson érvelést a kollektív cselekvéssel kapcsolatban!
4. Olson lát-e sarkalatos különbséget a kiscsoport és a nagycsoport között?
5. Miben látja Olson a szervezet jelentőségét!
6. Mi az elsődleges sajátossága a strukturált társadalmaknak?

Irodalom
Arisztotelész: Politika, Gondolat Kiadó, 1969. II. könyv
Smith, A (1959) : A Nemzetek Gazdagsága. E gazdagság természetének és okainak
vizsgálata. I. kötet Budapest IV. kötet, IX. fejezet idézi 491.o.
Olson, Mancur (1997): Kollektív cselekvés logikája. Közjavak és csoportelmélet. Osiris
Kiadó Budapest.
Tóth I. János (1997): Játékelmélet és társadalom. JATEPress Szeged.
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5.2 LECKE FOGOLYDILEMMA (20 PERC)
A fogolydilemmát a Princetoni Egyetem matematikus professzora, Albert Tucker találta ki,
amikor 1950-ben matematika ismeretekkel nem rendelkező pszichológus kollégáknak
bemutatott egy olyan fontos interakciót, amely játékelmélet segítségével jól elemezhető.
Tucker választhatott volna jobb példát is. Nemcsak a negatív számok teszik nehézkessé a
történetet, hanem az is, hogy bűnözők együttműködése nem kívánatos. Ennek ellenére ez a
rövid történet jelenti a 20. századi társadalomtudományok legnagyobb hatású modelljét.
5.2.1 A klasszikus történet
Egy kirabolt bank előtt két pisztolyos egyént, Alt és Bobot letartóztatják a rendőrök és külön
cellába zárják őket, hogy ne tudják egymással egyeztetni a vallomásaikat. A bíróságnak nincs
elegendő bizonyítéka ahhoz, hogy elítélje őket bankrablásért, ezért fontos, hogy legalább az
egyik gyanúsított beismerje, hogy ők követték el a rablást. Ennek érdekében az ügyész
ugyanazt vádalkut ajánlja mindkettőnek:
(a) Ha mindketten továbbra is tagadjátok a rablást, akkor tiltott fegyverviselésért egy-egy év
börtönbüntetést sózok a nyakatokba. (b) Ha egyikőtök bevallja, hogy ti követtétek el a rablást,
akkor a vallomást tevőt szabadon engedem, de a másik tíz év börtönbüntetést kap. (c) Ha
mindketten beismerő vallomást tesztek, akkor mindketten hat év szabadságvesztést kaptok.
Altnak és Bobnak két döntési lehetősége van a vallomástétel (confess) és a hallgatás (remain
silent) vagyis a bűncselekmény tagadása. Ez négy különböző kimenetelhez vezethet. A
következő ábrán az első szám Alt, míg a második szám Bob büntetését mutatja. Ebben a
szituációban a hallgatást nevezik kooperatív (C), míg a vallomástételt dezertáló (D)
viselkedésnek, illetve stratégiának. Kérdés, hogy miért? Intuitív módon a következőképp lehet
érvelni: a bűncselekmény tagadása azért nevezhető kooperatív (C) viselkedésnek, mert aki
tagad az kitart a másik mellett (betyárbecsület), míg a bűncselekmény beismerése, azért
dezertáló viselkedés, mert a másik elárulását jelenti. Később egy formális kritérium
segítségével is bemutatom, hogy miért volt helyes ez az elnevezés.
B gyanúsított
A
gyanúsított

(döntés)

Tagad (C)

Vall (D)

Tagad (C)

-1, -1

-10, 0

Vall (D)

0, -10

-6, -6

Fogolydilemma (FD) eredeti története.
Az első szám A, a második szám B
gyanúsított börtönbüntetését mutatja.
Aki tagad (C), az 1 vagy 10 év
börtönbüntetést, míg aki vall (D) az 0
vagy 6 év börtönbüntetést kockáztat a
társa döntésétől függően. Tehát aki vall,
az mindenképpen jobban jár, mint az, aki
tagad; a szakemberek ezt úgy mondják,
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hogy a vall stratégia szigorúan dominálja a tagad stratégiát. A gyanúsítottaknak tehát egy
domináns (racionális) és a nem-domináns (nem-racionális) stratégia között kell választania, s
nem lehet kétséges, hogy ebben a helyzetben a szereplők, hacsak nincs valamilyen egyéb
szempont, akkor a domináns és racionális viselkedést választják.
A döntési helyzet azonban szimmetrikus, azaz hasonló okok miatt a másik gyanúsított is
beismerő vallomást tesz. Ezért mindketten 6–6 év börtönbüntetést kapnak. Ez az interakció
egyensúlypontja. A játékelmélet szerint a racionális játékosoknak ebben a helyzetben
vallomást kell tenniük, azaz dezertálniuk kell.
Tekinthetik-e a felek a kölcsönös vallomástételből fakadó 6–6 év börtönt maguk számára jó
megoldásnak? Semmiképp sem, hiszen boldogan elcserélnék az 1–1 év börtönre. Tehát a
szereplők, ha kölcsönösen eltérnek az egyensúlyi – sőt domináns és racionális –
stratégiájuktól, akkor sokkal jobban járnak.
Számos interakció működik a fogolydilemma logikájára, úgy mint a potyatutas (Freerider_problem), A_közlegelők_tragédiája.

Fogolydilemma
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Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogolydilemma
5.2.2 Parfit értelmezése
A fogolydilemmának két felettébb zavaró tulajdonsága is van.
Egyrészt ha mindketten racionálisan viselkednek (dezertálnak), akkor mindketten rosszabb
eredményt (-6, -6 év börtön) érnek el, mintha mindketten nem-racionálisan viselkednek
(kooperálnak), amikor az eredmény -1, -1 év börtön.
Másrészt a kölcsönösen racionális viselkedés az érintettek számára a legrosszabb
kimenetelhez (-12 év) vezet. Tehát a racionalitás – Platt szavaival éve – láthatatlan ökölként
súlyt le a közjóra.
kollektív
viselkedés

individuális
nyereség

kollektív
nyereség

Megjegyzés

CC

-1 év, -1év

-2 év

nem-racionális
viselkedés
&
csoportmaximum

DC

0 év, -10 év

-10 év

CD

-10 év, 0 év

-10 év

DD

-6 év, -6 év

-12 év

racionális
viselkedés
&
csoportminimum

Individuális és kollektív nyereség a fogolydilemmában.
Derek_Parfit a kooperálást egyénileg önpusztítónak nevezi, hiszen ez a döntés azt jelenti,
hogy valaki egy nem domináns stratégiát választ egy domináns stratégiával szemben. Ezzel
szemben a dezertálást kollektívan önpusztítónak tartja, hiszen ha ez a tipikus döntés, akkor a
két fő közös (kollektív) nyeresége minimális lesz. Parfit szerint az ellentmondás a következő:
„Mindenkinek egyenként kell-e a maga számára a lehető legjobb eredményre törekednie; vagy
nekünk együtt kell a legjobb eredményt biztosító viselkedést követnünk? Ezeket az eseteket
„egyenként-együtt” dilemmáknak (Each-We Dilemmas) Parfit (1998, 145) szerinte a kanti
morál lényege éppen az, hogy a szereplők elmozduljanak az egyenként logikájától az együtt
logikája felé.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

3

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Derek Parfit (1942-2017)
Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Parfit#/media/File:Derek_Parfit_at_HarvardApril_21,_2015-Effective_Altruism.jpg

5.2.3 Általános akarat
A fogolydilemma és a potyautas helyzetére jól alkalmazható Rousseau megjegyzése az akarat
és az érdek különböző formáiról. „A közakarat gyakran eltér az általános akarattól; ez utóbbi
csak a közérdeket nézi, míg az előbbi a magánérdekeket, s nem több a különös akaratok
összegénél.” A magánérdek (volonté particuliére) arra ösztönzi a feleket, hogy dezertáljanak,
ezzel párhuzamosan a magánérdekek mechanikus összege a mindenki akarata (volonté de
tous) is a dezertáláshoz vezet, szemben az általános akarattal (Volonté _générale), amely
együttműködésre ösztönöz.
A fenti idézet így folytatódik: „De ha a különös akaratokból elvesszük azt, amiben az egyik
több vagy kevesebb a másiknál, márpedig ezek a különbségek kölcsönösen megsemmisítik
egymást, úgy a kivonás eredményeként az általános akarat marad fenn.” (Társadalmi
szerződés, II. könyv. 3. fejezet).
Úgy gondolom, hogy Rousseau azért írta
ezt, mert a saját korában még így volt.
Abban az időben a racionalitásban még
nagyon erősen jelen volt a kollektív
racionalitás és az értékracionalitás elemei.
S így volt remény arra, hogy az emberek
egy ilyen helyzetben az erényt és az
általános akaratot kövessék. “Az erény
nem más, mint a személyes volonté
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particuliére hozzáigazítása a nyilvános volonté généralé-hoz”- mondja Rousseau.
Napjainkban – összhangban az elmúlt évszázadok individualizációjával – azonban teljesen
más a helyzet. A racionalitás fogalma alatt ma már a többség az individuális racionalitást érti.
Tehát egy ilyen helyzetben,’a kivonás eredményeként mindenki dezertálása marad fenn.’
A fogolydilemma a népszuverenitás és demokratikus döntéshozatal problémájára is felhívja a
figyelmet. Ha mindenki akarata egy népszavazás esetében nem vezet el az általános
akarathoz, sőt a közösség számára legrosszabb kimenetelt, a kölcsönös dezertálást jelenti,
akkor hogyan bízhatunk a népszuverenitásban és a többségi akaratban, mint legfelső
fórumban.
Ezeknek a tényeknek az ismeretében térjünk vissza a nomenklatúra kérdésére. Itt két kérdés is
felmerül. Miért nevezzük a tagadást kooperálásnak és az árulást dezertálásnak? Továbbá miért
tekintjük a kooperálást nem-racionális, míg a dezertálást racionális viselkedésnek?
Azért nevezzük a tagadást kooperálásnak, mert a tagadó csökkenti a másik rabló, illetve a
„rablóbanda” büntetését. Tehát a rablók szempontjából helyes a hallgatót kooperálónak
nevezni, mert ha a kooperálás a tipikus viselkedés, akkor maximális a rablók közös nyeresége.
Ezzel szemben az áruló egyaránt növeli a társa, illetve a banda közös büntetésének a mértékét.
Tehát a rablók szempontjából helyes az árulót dezertálónak nevezni, mert ha a dezertálás a
tipikus viselkedés, akkor minimális a rablók közös nyeresége.
A második kérdés sokkal problematikusabb. Vegyük számba a lehetőségeket.
(i) Nevezhetjük a dezertálást racionális viselkedésnek, ragaszkodva a nem-kooperatív
játékelmélet eredeti terminológiájához. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a
’racionalitás’ értelmezése összhangban marad a köznapi és a közgazdasági értelmezéssel. A
hátránya viszont az, hogy esetenként a racionalitás – Platt szavaival éve – láthatatlan ökölként
súlyt le a közjóra.
(ii) Nevezhetjük a kooperálást a racionális viselkedésnek. Elsősorban etikai megfontolások
szólnak emellett. Ha alkalmazzuk az aranyszabályt, a kategorikus imperatívuszt vagy az
utilitarista princípiumot a fogolydilemmára, akkor azt kapjuk, hogy a helyes válasz a
kooperálás. Sajnos az emberek nem így gondolkodnak. Ezt a problémát vizsgálta Hofstadter
(1983) egy félig empirikus tanulmányában. Ő is azt várta, hogyha mindenki világosan látja,
hogy mások is fogolydilemma helyzetben vannak, akkor a szereplőket a racionálisan felfogott
önérdek elvezeti a kooperáláshoz. Nem így történt; akik kooperáltak azok mind azt
hangoztatták, hogy morális és nem racionális okok miatt kooperáltak. Ez az eredmény
Hofstadtert meglepte, de nem titkolta el.
(iii) Nevezhetjük mindkét viselkedés racionálisnak. A játékelmélet a dezertálást individuális,
míg a kooperálást kollektív racionális viselkedésnek tekinti. Ennek a megoldásnak az a
nehézsége, hogy a racionális önérdek
fogalmát értelmezés és kontextus
függvényévé teszi. A racionális önérdek
túl fontos fogalom a társadalomban
ahhoz, hogy a jelentése értelmezési
vitáktól függjön.
Véleményem szerint a társadalom
számára csak az (i) járható. Tehát a
dezertálás jelenti a racionális viselkedést.
Elsősorban azért mert ha arra kérünk
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valakit, hogy a racionális önérdeke alapján döntsön, akkor ő mindig a dezertálást, vagyis a
szigorúan domináns stratégiát fog választani. Nincs az a bölcsész okoskodás, amelynek
elhinné, hogy a kooperálás, vagyis egy szigorúan dominált opció választása jelenti az
önérdekét.
Ez azonban nem a „világvége”, hiszen az átlagember jól tudja, hogy a ráció csak lehetséges
viselkedési mód sok más mellett. Számára nem probléma elfogadni, hogy a racionális önérdek
esetenként rossz eredményre vezet, ezért esetenként nem racionálisan (erkölcsi vagy éppen
érzelmi alapon) kell döntenünk. Bár ez azt jelenti, hogy a ráció felett kell lenni egy felsőbb
hatalomnak (Istennek, tradíciónak, morálnak, szokásrendszernek, evolúciónak), aki vagy ami
megmondja, hogy mikor kell és mikor nem szabad a rációt követni. A racionalisták számára
azonban nem fogadható el, hogy nem a ráció a legfelső autoritás.

Kérdések
1. Ismertesse a klasszikus fogolydilemmát!
2. Mit jelent a „nyer-nyer” (win-win) kifejezés?
3. Miért nevezi Parfit a fogolydilemmát egyenként-együtt dilemmának?
4. Az általános akarat fogalma hogyan értelmezhető a fogolydilemmára?
5. Mit jelent a láthatatlan ököl fogalma a fogolydilemmában?

Irodalom
Hofstadter D.R (1983): Computer tournaments of the Prisoner's Dilemma suggest how
cooperation envolves. Scientific American 248 May pp 14-20 o.
Parfit, Derek (1998). Körültekintés, erkölcsiség és a fogolydilemma. In Csontos László
(szerk.): A racionális döntések elmélete. Budapest: Osiris–Láthatatlan Kollégium.
Platt, J. (1973): Social Trape. American Psychologist, 128, 8, pp. 641-651.
Rousseau, Jean-Jacques (1997): A társadalmi szerződésről. Budapest: PannonKlett.
Tóth I. János (2014/b): A fogolydilemma kiterjesztése. Magyar Tudomány175:(1) pp. 90-98.
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5.3. LECKE FOGOLYDILEMMA ÉS A SZERELEM
Intuitíve érezzük, hogy a híres bűnöző szerelmespáros, Bonnie és Clyde egy vádalku esetében
sem árulta volna el egymást. Ebben a leckében erre keressük a választ. Ebben a leckében
ennek az okát a keressük. Ez elvezet bennünket a szív, s általában az összetartozás
logikájához, ami élesen különbözik az önérdek logikájától, illetve racionalitásától.

5.3.1 Szerelem hatása a preferenciára
Joggal gondolhatjuk, hogy a szerelem átalakítja az ember preferenciáit. Nem lát a szerelemtől
mondás is erre utal. Annak érdekében, hogy ezt az átalakulást tetten érjük a börtönévek
mellett tüntessük fel a szerelmes nő, Bonnie várható börtönéveit és a hozzáfűződő
hasznosságát. (Clyade-ra, a férfira ugyanezek a megfontolások érvényesek.)
Bonnie ideáltipikus hasznossága csökkenő sorrendben a következő:
– Bonnie tagad és Clyde tagad (CC):

-1 év, -1 év (Bonny hasznossága: 4 pont)

– Bonnie vall és Clyde tagad (DC):

0 év,-10 év (Bonny hasznossága: 3 pont)

– Bonnie tagad és Clyde elárulja őt (CD):

-10 év, 0 év (Bonny hasznossága: 2 pont)

– Bonnie vall és Clyde vall (DD) :

-6 év, -6 év (Bonny hasznossága: 1 pont)

Bonnie és Clyde 1933-ban.
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Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_and_Clyde#/media/File:Bonnieclyde_f.jpg
Miben különbözik a szerelmes és a normál nő preferenciája? Bonni nagyobb haszonságot
társít -1 év börtönhöz, mint 0 évhez. Pontosabban nagyobb hasznosságot társít a (-1,-1)
kimenetelhez, mint a (0,-10) kimenetelhez és tudja, hogy Clyde is így érez. Miközben a
szerelem átalakítja a felek preferencia sorrendjét, egyben fel is számolja a dilemmát. Ugyanis
a szerelmesek számára a tagadás (kooperálás) lesz a domináns és egyben racionális
viselkedés, és fordítva.
A szerelemnek ez az értelmezése összhangban van a közgazdászoknak azzal a felfogásával,
hogy mindenki racionálisan viselkedik, legfeljebb a preferenciáik különböznek. A bankár és
Teréz anya is racionálisan viselkedik csak a bankárnak normális (értsd egoista) míg Teréz
anyának altruista preferenciái vannak.
A szerelem azonban átformálja a döntéshozatalt is. Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor csak
a döntéshozatal változik, miközben a szerelmesek preferenciái továbbra is egoista jellegűek.

5.3.2. Szerelem hatása a döntéshozatalra
A fenti megszorítások mellett tegyük fel újra a kérdést, hogy miért kooperál a szerelmes
Bonnie? Egyrészt azért, mert célja a win-win (CC) állapot elérésre. (Nem enged a csábításnak,
vagyis nem a nagy nyereséget, akarja, mert tudja, hogy ez a szerelmének nagy veszteséget
okozna.) Másrészt megbízik Clydea-ban, azaz tudja, hogy Clyde sem enged a nagy nyereség
(win much) csábításának, mert az neki (Bonnie-nak) okozna nagy veszteséget. Ugyanezen
okok miatt kooperál a szerelmes Clyde is.
Tehát míg a normális nő pusztán a saját (egoisztikus) szempontja alapján dönt, addig a
szerelmes nő a másik szempontjait is mérlegeli a saját döntésekor. Ezt elvileg kétféleképp is
megteheti. Csak a másik fél szempontjai alapján dönt, altruista módon vagy a közös nyereség
alapján dönt kapcsolat orientált módon.
(i) Az altruista szerelmes Bonnie egyszerűen Clyde várható nyereségei alapján hozza meg a
döntését. Clydenak pedig az a legjobb, ha Bonnie tagad (kooperál).
(ii) A kapcsolat szerelmes Bonnie pedig azt a döntést hozza, amelyben a legnagyobb a közös
nyereség, ezért kooperál, ugyanakkor elvárja Clyde-tól, hogy ő is kooperáljon. A szerelem
tehát empatikusabb illetve „közösségibb” lénnyé teszi Bonnie-t, akinek a viselkedését jó
magyarázza az én kiterjesztés fogalma. Azaz Bonnie olyan döntést hoz, amely a pár mint
egység szempontjából a legjobb, a maga részéről maximalizálja a közös nyereséget.
A szerelmes ember döntéshozatala és
viselkedése
a
„normális”
emberi
szempontjából önfeláldozásnak tűnik.
Ezért is kötik össze a szerelmet gyakran
az önfeláldozással és az önzetlenséggel.
Mivel a szerelem önfeláldozással jár,
ezért a gondolkodás gyakran megfordul
és a másik önfeláldozásának a mértéke
lesz a szerelem mértéke illetve
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bizonyítéka . ‘Ha igazán szeretnél, akkor ezt és ezt megtennéd értem.’
Az önfeláldozás kikényszerítése és elvárása mögött azonban lehet, hogy egoista érdekek
húzódnak meg. „A férfi aki az önfeláldozásról beszél, az az úr szolga viszonyról beszél, ahol ő
akar lenni az úr.”, mondja Ayn Rand. Mint mindennel természetesen a szerelem érzésével is
visszalehet élni.

Blaise Pascal Versailles (1623-1662)
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal#/media/F%C3%A1jl:Blaise_Pascal_Versailles.JP
G
5.3.3 A szív logikája és a közösség
A fentiek azt mutatják, hogy a szerelemnek megvan a maga logikája, amely teljes mértékben
különbözik az önérdek logikájától. Ezt a lehetőséget már Pascal is felvetette: „A szívnek
vannak érvei, miket nem ismer érvelő
eszünk; ezt ezer dologból tudjuk.” Vagy:
„A szívnek megvan a maga rendje; az
észnek
is,
alapelvekre
épülő
következtetések formájában. A szívé
azonban másféle.”
A fentieket
mondhatjuk,
individuumok

általánosítva azt is
hogy
az
„izolált”
számára a racionális
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viselkedés mást jelent, mint azok számára, akik magukat egy közösség részének tekintik.
Természetesen különböző szupraindividuális egységek létezhetnek úgy mint házaspár, család,
baráti, munkahelyi, nyelvi, nemzeti, vallási vagy éppen kulturális közösség. A különböző
közösségekben különböző integratív erők dominálnak, úgy mint szerelem, barátság,
kollegialitás, kommunikációs előnyök, nemzeti, vallási vagy éppen kulturális lojalitás és
hűség.
Ezek az integratív erők nagyon különböznek egymástól. A szerelem nagyon erős, de
kizárólagos jellegű érzés, míg a hazafias érzés gyengébb, de nem kizárólagos jellegű. A
szerelem elég erős ahhoz, hogy Bonnie és Clyde legyőzze az önérdekét és kooperáljon. A
hazafias érzéseknek nyilvánvalóan nincs ilyen hatásuk: egyrészt nem relevánsak ebben a
helyzetben, másrészt még ha relevánsak lennének sem biztosítanák az együttműködést. A
szerelmeseket már önmagában a szerelem egy testté formálja, míg a hazafias érzések csak
más intézmények segítségével formálja a nemzet tagjait – a klasszikusok fogalmával élve –
egy testté.
A ráció szempontjából azonban az a legfontosabb és talán legmegdöbbentőbb következmény,
hogy egy ember számára mást jelent az önérdek, illetve a ráció, ha magát egyedülállóként és
mást ha magát egy közösség részeként gondolja el.
Kérdések
1. Mutassa be, hogy a szerelem hogyan befolyásolja az ember preferenciáit!
2. Mutassa be, hogy a szerelem hogyan befolyásolja az ember döntéshozatalát!
3. Mit értett Pascal a szív logikáján.
4. Miben különbözik az atom-ember és a közösségi ember racionalitása?
Irodalom
Pascal (1978): Elmélkedések. Gondolat Könyvkiadó Budapest, 277 és 283 paragrafus.
Tóth I. János: Fogolydilemma és szerelem. in Laczkó Sándor (szerk.) A szerelem.
Lábjegyzetek Platónhoz 11, pp.251-261.
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6. TÉMA POLITIKAI HATALOM

6.1. LECKE A HATALOM KETTŐS TERMÉSZETE (20 PERC)
Ebben a leckében a politikai hatalom kettős természetét vizsgáljuk, majd a szerződéselmélet
általános keretrendszerét. Kitérünk a konszenzus és a kényszer problémájára és rámutatunk
arra, hogy az utóbbi is a hatalom szerves része.
6.1.1 A hatalom fogalmáról
A magyar a ’hatalom’ a ’hat’ (képes rá) igéből származik. Az angol „power” szó (akárcsak a
francia „pouvoir”) a latin „potestas” szóból eredvén, szintén a „képesség” fogalmára utal.
Minden képesség mint olyan „önmagában véve jó”, de bármilyen képességet lehet rosszra és
rosszul használni, mondja Hans Jonas (1999 69).
Hobbes szerint a hatalom egy olyan erő, amely egyesíti az elkülönült emberek erejét. Azaz a
hatalom megsokszorozza az emberi közösség hatóképességét. „A legnagyobb emberi hatalom
az emberek sokasságának együttes hatalma, … mert ez az erők egyesítését jelenti.” (Hobbes
1999: 135) A hatalomnak ez a kevésbé látványos sajátossága az emberek és a közösség
szempontjából is egyértelműen hasznos.
Létezik azonban a hatalom fogalmának egy másik jelentése is. „Minden olyan esetben
hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki a saját
akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az
esély.”(Weber 1987:77)
A közember általában ez utóbbi vonatkozásban találkozik a hatalommal. A rendőrnek joga
van megállítani az állampolgárt és ellenőrizni az iratait. Azaz a rendőrnek – legalábbis ebben
a relációban – hatalma van az állampolgár felett. Ha az ember bemegy a hivatalba, hogy
valamilyen ügyét elintézze, akkor találkozik a hatalmat képviselő köztisztviselővel, akit az
állam felhatalmazott arra, hogy döntsön az illető ügyében. Ezek nyilván aszimmetrikus
helyzetek, mert a hatalmi szituáció is egy aszimmetrikus viszony. A hatalom-közember
relációban az utóbbi van alárendelt és kiszolgáltatott helyzetben. Ezért a közember
nyilvánvalóan nem szereti a hatalmat. Ugyanakkor a hatalom egyesíti is az embereket. Ez a
kettőség a hatalom és az állam megítélésben is szerepet játszik .
6.1.2 Szerződéselmélet általában
A hatalom kialakulásával kapcsolatban a
legismertebb
álláspontot
a
szerződéselmélet
jelenti.
A
szerződéselmélet lényege az alábbi
szillogizmusban foglalható össze:
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(i) X csak annak köteles engedelmeskedni, amibe – saját szabadon meghozott döntése révén –
beleegyezett.
(ii) X beleegyezett a szerződéssel létrehozott hatalmi struktúrába.
(iii) Tehát X köteles engedelmeskedni az így létrehozott hatalomnak.
Persze ez az érvelés csak X-re érvényes; a leszármazottak joggal mondhatják, hogy ők nem
egyeztek bele semmibe sem. Néhányan ezt a problémát a hallgatólagos szerződés fogalmával
próbálják áthidalni. Azaz ha valaki nagykorúként egy adott államban él, akkor hallgatólagos
módon hallgatólagos módon elfogadja az adott állam autoritását felette. A szerződéselmélet
tehát kitüntetett jelentőséget tulajdonít a belegyezésnek és a konszenzusnak.
(Konszenzus) Kétségtelenül vannak olyan emberi interakciók (pl. a jobbra hajts), ahol az
emberek megtudnak egyezni egy kölcsönösen előnyös megállapodásban. A konszenzussal
létrehozott együttműködésnek csak pozitív sajátosságai vannak: kölcsönösen előnyös, nincs
szükség a kényszer alkalmazására, megőrzi az emberek formális egyenlőségét is. A
konszenzusra épülő hatalmat nevezzük konszenzusos hatalomnak. Természetesen mindenki
egy olyan világot szeretne, ahol a hatalom mögött mindig konszenzus van. Sajnos a világ nem
ennyire egyszerű.
A politika világában különösen gyakori a konszenzus hiánya (Mellesleg kevés olyan politikai
vagy tudományos vitát láttam, ahol az egyenrangú felek meggyőzték volna egymást. Pedig a
tudományos viták állnak a legközelebb a racionális diskurzushoz.) A közösség konszenzus
„Akkor beszélek kommunikatív cselekvésről, ha a résztvevők cselekvései nem
egocentrikus sikerkalkulusok, hanem kölcsönös megértés segítségével
hangolódnak össze. A kommunikatív cselekvés során a résztvevők elsődlegesen
nem saját sikerükre, hanem a kölcsönös megértésre orientálódnak. ... egyetértés
csak racionális alapon nyugvó feltételek mellett jöhet létre; az egyetértés közös
meggyőződésen nyugszik." (Jürgen Habermas (1994): A cselekvésracionalitás
aspektusai, 244-245.o.)
hiányában csak két opció között választhat: lemond az együttműködésről vagy kikényszeríti
azt. Tertium non datur.
(Kényszer) Az emberi interakciókat gyakran jellemzi a felek véleménykülönbsége, amely
vitához vezet. Jó esetben a vita valamilyen megegyezéshez vezet, sok esetben azonban a
diskurzusban sem sikerül egyetértésre jutni.
Másrészről ha már létezik az államhatalom, akkor nagyságrendekkel megnő a kölcsönösen
előnyös megállapodások száma. Ugyanis a kölcsönösen előnyös megállapodások jelentős
része instabil (játékelmélet terminológiája
szerint nincs magja, core), ilyen például a
fogoly dilemma. Tegyük fel, hogy a felek
úgy egyeznek meg, hogy a ház
vételárának a kifizetése több lépésben
történik meg. Bár ez a megegyezés
kölcsönösen előnyös a feleknek, de az
eladó növelheti a nyereségét, ha az első
részlet felvétele után eláll az üzlettől. Ha
létezik a államhatalom, akkor ezt nem
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teheti meg. Tehát gyakran nem a szerződésből vezethető le a hatalom, hanem hatalom teszi
lehetővé a szerződést.
Felmerülhet a kérdés, hogy a demokrácia inkább a konszenzusra vagy inkább a kényszerre
épül? Kétségtelen hogy a demokráciának vannak olyan jegyei amelyek a konszenzus
logikájára épülnek: a parlamentben folyó célja elvileg a másik oldal meggyőzése és az
egyetértés megteremtése. Ennek ellenére a döntések nagy része többségi szavazásra épül. Ez
diktátum a kisebbség számára. Konszenzus hiányában csak a többség vagy a kisebbség
akarata között választhatunk. Nyilvánvalóan az előbbi jobb, mint az utóbbi.

Rousseau: Társadalmi szerződés
Forrás:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Rousseau_pirated_edition.jpg/
320px-Rousseau_pirated_edition.jpg
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Kérdések
1. Beszéljen a hatalom fogalmáról!
2. Mi jellemzi a szerződéselméletet általában?
3. Mi a különbség a konszenzus és a kényszer között?
Irodalom:
Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról. (ford. Endreffy Zoltán) Gondolat Budapest
1986.
Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994
Veress Emőd: A hatalommegosztás aktualitása In: Műhely, IX. Évfolyam, 2005. 3-4.
Weber, Max (1987): Gazdaság és társadalom. Ford.: Józsa Péter. Budapest, Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó
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6. 2 LECKE A KORLÁTLAN HATALOM (20 PERC)
Ebben a leckében Hobbes Leviatánját elemezzük, mint a korlátlan hatalom legegyszerűbb
modelljét.
6.2.1 Társadalmi szerződés
Hobbes szerint a természeti állapot a lehető legrosszabb állapot, ahol ”örökös félelem
uralkodik, az erőszakos halál veszélye fenyeget, s az emberi élet magányos, szegényes,
csúnya, állatias és rövid.” Továbbá egy olyan hadi állapot, ahol mindenki harcol mindenki
ellen (bellum omnium contra omnes) és ahol ember embernek farkasa (Homo homini lupus
est).
Hobbes szerint ebből a rossz állapotból a társadalmi szerződés segítségével kapaszkodhat ki
az ember A szerződésben, amit a félelem okán tartunk be a jogok élvezetének eszközeit is
átruházzuk. „Aki bármilyen jogot átruház, átruházza a jog élvezetének eszközeit is,
amennyiben ez hatalmában áll. Mert aki egy földbirtokot elad, értelemszerűen átengedi
mindazt a növényt vagy bármi egyebet, ami rajta nő, s aki egy malmot ad el, nem vezetheti el
a malmot hajtó patak vizét. És akik valakire a szuverén uralom jogát ruházzák át,
értelemszerűen átruházzák rá azt a jogot is, hogy katonaság fenntartása végett adót szedjen,
és igazságszolgáltatás végett békebírókat nevezzen ki. Békeszerződést semmi se támaszthatja
alá, csak attól a láthatatlan hatalomtól való félelem, amelyet mindenki, mint Istent imád, és
amelytől mint szószegés megtorlójától retteg. Tehát két ember, aki polgári hatalomnak nincs
alávetve, nem tehet egyebet, mint hogy kölcsönösen megeskettetik egymást arra az Istenre,
akitől félnek.” (Hobbes XIV. könyv)
Hobbes helyesen felismeri, hogy ezt a békeszerződést kezdetben – a szuverén hatalom
felállása előtt – semmilyen erő nem tudja kikényszeríteni. Ennek az átmeneti időszaknak a
magyarázata érdekében az ateista Hobbes – „nem tehet egyebet, mint hogy” Istenhez fordul.
Ha a hatalmat nem a fiktív társadalmi szerződésből magyarázzuk, hanem a hatalmi harc
győztese és vesztese(i) között kötött „béke szerződésből”, akkor ez a probléma nem merül fel,
hiszen a győztes elég hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy kikényszerítse a megállapodás
betartását a vesztes felekből.
A társadalmi szerződés lénye pedig a következő meghatalmazás: “Mintha mindenki
mindenkinek ezt mondta volna: felhatalmazom ezt az embert vagy ezt a gyülekezetet, ráruházván azt a jogot, hogy kormányozzon engem, feltéve, hogy te is ráruházod ezt a jogot, és
minden cselekedetére felhatalmazást adsz. Az ennek megtörténtével egyetlen személlyé
egyesült
sokaságot
ÁLLAMnak,
CIVITASnak nevezzük.” (XVII. 149.o)
Tehát az emberek egy személyre (vagy
egy gyülekezetre) átruházzák azt a jogot,
hogy minden kérdésben eljárjon és
intézkedjen (beleértve a kényszerítés
jogát is) a legjobb belátása szerint. Így a
társadalmi szerződéssel az emberek

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

1

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

maguk fölé emelnek egy uralkodót, aki az állam lényegét fejezi ki.
Amúgy egyrészt nincs olyan ember, a hobbesi emberről nem is beszélve, aki ilyen mértékű
jogfeladást önként végrehajtana; másrészt mindegy, hogy milyen folyamatok eredményeképp
jön létre államhatalom. Közömbös, hogy a szuverént egy társadalmi szerződés vagy egy
békeszerződés emeli hatalomba, önmagában ez nem befolyásolja a korlátlan hatalom
struktúráját.
6.2.2 A korlátlan hatalom struktúrája
(i) Az államhatalom kialakulásával megszűnik az emberek formális egyenlősége, akik ez után
a hatalomhoz való viszonyuk szempontjából két nagy csoportba sorolandók: uralkodó, és
alattvalók. Egy nagy létszámú társadalomban elkerülhetetlenül ki kell alakulni az uralkodó és
az alattvalók között a köztisztviselők osztályának is. “Köztisztviselő az a személy, akit a
szuverén hatalom — akár a király, akár a gyülekezet — valamely ügyben azzal a hatáskörrel
alkalmaz, hogy az alkalmazása során az állam személyét képviselje.” (XXIII. 205.o.)
(iii) Az államban megszűnik az emberek korlátlan szabadsága is, hisz mindenkinek azt kell
tenni, amit az uralkodó helyesnek tart. Az alattvalók viselkedése a természeti állapothoz
képest az uralkodó akarata által szabályozottá és meghatározottá válik. A szuverén által nem
szabályozott területeken azonban megmarad az alattvalók szabadsága.
(iv) Egy nagy létszámú közösség eredményes irányítása csak úgy lehetséges, ha az uralkodó
szabályokban, törvényekben fogalmazza meg az általa elvárt viselkedés normáit. “A polgári
törvények olyan szabályok, amelyeket az állam valamennyi alattvalójának szóban, írásban
vagy akarata más elégséges jelével avégett ír elő, hogy ezáltal a helyes és helytelen közt
különbséget tehessenek, vagyis hogy tudják, mi ellenkezik és mi nem ellenkezik a szabályokkal. ”(XXVI. 225.o.)
A polgári törvények jelentik az igazságosság normáját, amelyeket az alattvalók nem
véleményezhetnek, nem bírálhatnak. “De hogyha megállapodás jött létre, annak megszegése
igazságtalan, s az igazságtalanság definíciója nem más, mint a megállapodás be nem tartása
és mindaz, ami nem igazságtalan, igazságos.”
(v) Az uralkodót az erkölcsi (természeti) törvények sem kötelezik, hanem éppen fordítva, az
erkölcsi törvények is csak azért érvényesek, mert a hatalom azokat jogerőre emeli.
(vi) A törvény fogalma elvezet a bűn, ill. a bűntett fogalmához is. “A bűntett olyan bűn, amely
valamilyen törvény tiltotta dolog tettel vagy szóval történő elkövetésében vagy törvény
parancsolta dolog elmulasztásában nyilvánul meg.” (XXVII. 247.o.)
(vii) Az államban a bűntett maga után vonja a büntetést. “A büntetés a közhatóság által oly
személynek okozott rossz, aki ugyane hatóság ítélete szerint törvényszegésnek minősített tettet
vagy mulasztást követ el, s a büntetésnek
az a célja, hogy az emberi akaratot az engedelmességre készségesebbé tegye.”
(Hobbes, XXVIII. 263.o.)
6.2.3 A korlátlan hatalom elvei
Hobbes következetesen elutasítja azokat
az elméleteket, amelyek a hatalom
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korlátozására irányulnak, mivel a hatalom korlátozásában az anarchia csíráját látja.
(viii) Tehát elutasítja a hatalommegosztás elvét is. “Akad még egy hatodik elmélet is, amely
nyíltan és közvetlenül az állam lényege ellen irányul, s ez így hangzik: a szuverén hatalom
megosztható. Mert mi mást jelent az államhatalmat megosztani, mint az államot felbomlasztani? Hisz a megosztott hatalmak kölcsönösen elpusztítják egymást.¬ (XXIX. 276.
o.)11
(ix) Szintén elutasítja a “törvény a király” elvet is, azaz azt állítja, hogy az uralkodóra nem
kötelezőek a törvények. “De az olyan törvények, amelyeket maga az uralkodó, vagyis az
állam hozott, rá nem kötelezőek. Mert ha az uralkodó a törvényeknek, tehát az államnak alá
volna rendelve, ez annyit jelentene, hogy önmagának van alárendelve, ami nem alárendeltség,
hanem a törvények alóli mentesülés. Mivel e tévedés a törvényeket az uralkodó fölé helyezi,
bírót is helyez föléje és olyan hatalmat, amely megbüntetheti, ami pedig egy új uralkodó
trónra emelését jelenti, és aztán ugyanez okból egy harmadikét, aki a másodikat
megbüntetheti, és így tovább egész a végtelenségig, vagyis a zűrzavarig és az állam
felbomlásáig.” ( XXIXI 275.o.)
(x) Hobbes elutasítja azt is, hogy az igazságosság kérdésében a lelkiismeret jelenti a végső és
abszolút normát. “A polgári társadalommal összeférhetetlen az az elmélet is, amely szerint
mindaz bűn, amit valaki saját lelkiismerete ellen cselekszik. És ez azon a jogtalan igényen
alapszik, hogy magunkat tesszük meg a jó és rossz bíráinak.” (XXIX 274.o.)
Ez például azt jelenti, hogy Antigonénak be kellett volna tartania Kreón utasítását, függetlenül
attól, hogy mit mond a lelkiismerete.

Leviatán címlapja.
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Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes#/media/F%C3%A1jl:Leviathan_by_Thomas_
Hobbes.jpg
Tekintve, hogy az emberiség írott történelmének jelentős részét a korlátlan hatalom
jellemezte, ezért nagyon fontos ennek a struktúrának a leírása. Kicsit paradox, bár érthető,
hogy Hobbes akkor fogalmazta meg a korlátlan hatalom modelljét, amikor a történelem éppen
meghaladta.
Kérdések
1. Mi Hobbes álláspontja a természeti törvényekről?
2. Hobbes szerint kötelezik-e az uralkodót a törvények?
2. Mi Hobbes elképzelése a hatalom megosztásáról?
Irodalom
Thomas Hobbes: Leviatán, vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma (Kossuth,
1999)
Tóth I. János: Politikai hatalom és a játékelmélet. In Bertók Rózsa és Barcsi Tamás (szerk.):
Etikák, identitások, perspektívák. Tanulmánykötet. Virágmandula Kft, Pécs.
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6.3 LECKE KORLÁTOZOTT HATALOM (20 PERC)
A hatalom megosztásának és korlátozásának a kérdését Locke elemzése alapján vizsgáljuk. A
skót szerzőnek azokra a gondolataira koncentrálunk, amelyek különböznek Hobbes nézeteitől.
6.3.1 Locke modellje I.
Locke fővonásaiban a követi Hobbes gondolatmenetét, de gyakran ugyanazon fogalmakat
másképpen értelmez.
Természeti állapot. A skót szerző szerint a természeti állapot egyáltalán nem olyan borzalmas,
ahogy azt Hobbes megfogalmazta. Ugyanis a természeti állapot nem a törvénytelenség és az
erőszak állapota. Szerinte a természeti állapotban is vannak törvények nevezetesen a
természeti törvények, amelyek kimondják, hogy tilos mások életének, egészségének,
szabadságának és birtokának megkárosítása vagy megsemmisítése. Ezeket a törvényeket
mindenki köteles betartani, sőt betartatni. Ezért elvileg mindenkinek joga van a
bíráskodáshoz, vagyis ahhoz, hogy azokat, akik a békés állapotot megtörték, elítélje és
megbüntesse. Az önbiráskodás viszont végtelen viták, viszályok és harcok forrása. Ezt
elkerülendő mégiscsak szükség van az államhatalomra, amelynek kezébe a bíráskodás és a
végrehajtás mindenki számára kötelezően le van fektetve.
Természeti törvények. Hobbes szerint a természeti törvények olyan erkölcsi törvények,
amelyek csak belsőleg köteleznek. Azaz ha valaki nem akarja, akkor nem követi a természeti
törvényt. Szerinte a természeti állapotban kevesen fogják követni a törvényt. Locke szerint az
istenfélő emberek természetüknél fogva hajlanak arra, hogy kövessék a kinyilatkoztatott
törvényeket vagyis Isten törvényeit. Locke szerint ezek a törvények értelmezhetők úgy mint
természettörvények, vagy mint az ész törvényei.
Ész. Míg Hobbes az ész fogalma alatt inkább individuum, az „atom-ember” individuális
racionalitását érti, addig Locke az ész alatt a természeti törvényeket követni képes hivő és
közösségi ember kollektív racionalitását ért. A különbség a következő példán is
megvilágítható. A hobbesi logika szerint a természeti állapotban, ha valaki egy lopás
eredményeképpen jól jár és képes végrehajtani azt, akkor semmilyen racionális oka nincs arra,
hogy ne lopjon. A Lock-i logika szerint egy racionális ember nem lophat, mert a
tízparancsolat tiltja a lopást.
Társadalmi szerződés. Mindkét szerző szerint a társadalmi szerződés célja az, hogy
létrehozzon egy új (szupraindividuális jellegű) testet.: „ha akárhány ember közösséget hozott
létre mindegyik egyén beleegyezésével, akkor ezáltal a közösségből egyetlen test lett, amely
egyetlen testként képes cselekedni, ami
csakis a többség akarata és elhatározása
által történhetik.” (Locke VIII fejezet)
Míg Hobbes estében a szerződés értelme
az erőszakos halál elkerülése, addig
Locke esetében a szerződés célja az
ember természeti jogainak (életéhez és
tulajdonához való jogának) a biztosítása.
Locke Hobbest bírálva mondja: az
emberek bölcsebbek annál, hogy nagy
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gonddal elkerüljék azokat a bajokat, amelyeket görények és rókák okozhatnak nekik,
miközben belenyugszanak abba, hogy oroszlánok falják fel őket. Tehát szerinte az emberek
egy olyan szerződést fognak kötni, amely nemcsak az anarchiától, hanem a korlátlan
hatalomtól is megvédi őket. Tehát egy olyan társadalmi szerződést fognak kötni, amely
korlátozza és megosztja a hatalmat.
6.3.2 Locke modellje II.
Szuverenitás. Abban mindkét szerző egyetért, hogy az államnak szuverénnek kell lennie. A
szuverén állam jellegzetes vonásai a következők: világi célokat követő civil hatóság, abszolút
jogkör a birtokolt terület és az ott élő lakosság felett. Az egységes és oszthatatlan
szuverenitás, gyakorlója lehet egy személy (király, abszolút uralkodó), vagy egy csoport (pl.
arisztokraták közössége). Megosztható-e az egységes és szuverén hatalom? Hobbes szerint
nem, számos más szerző (Locke, Montesquieu) szerint viszont igen.
Hatalom megosztása. Locke szerint a szuverén államhatalomnak már eleve különböző
funkciói vannak, úgy mint törvényhozás, végrehajtás, külpolitika, bíráskodás. Ezért nem
probléma, ha az elkülönülő hatalmi funkciókat különböző személyekhez vagy csoportokhoz
rendelik. A szuverén államhatalomnak funkciók szerinti megosztása nem fenyegeti az
államhatalom szuverenitásának az egységét.
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Locke: Kétértekezés a kormánytól
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Locke#/media/F%C3%A1jl:Locke_treatises_of_governm
ent_page.jpg

Locke három hatalmi ágat különít el egymástól úgy mint a törvényhozó, végrehajtó és
föderatív hatalmat. Az első kettő elkülönítése mellett a következőképpen érvel: ha ugyanazon
emberek tartják kezükben e két hatalmat, „ezáltal felmenthetik saját magukat az alól, hogy
engedelmeskedjenek az általuk hozott törvényeknek”. Ugyanígy, „a törvények alkotását a
saját előnyükhöz igazíthatják”.
Továbbá a két hatalom működése is különbözik egymástól. A törvényhozás rövid idő alatt
megalkotja a jogszabályt, amely állandó és maradandó érvényű. Ezért léteznie kell egy
állandó hatalomnak, amely gondoskodik a törvények végrehajtásáról. Locke a törvényhozó
hatalomból vezeti le a végrehajtó hatalmat, ezért fogalmilag is az előbbit állítja előtérbe.
Locke nem kezeli a végrehajtó hatalmat mechanikus törvényalkalmazóként: elismeri, hogy „a
végrehajtó hatalomnak van bizonyos mozgástere, hogy saját elhatározásából megtegyen sok
mindent, amit a törvény nem ír elő”. Sőt lehetséges, „hogy valaki a törvény előírása nélkül,
sőt olykor azzal ellentétesen, belátása szerint cselekedjék a közjó érdekében”.
A harmadik hatalmi ág a föderatív hatalom. Ide az állam külkapcsolatai, nemzetközi
szerződései, a háború és a békekötés tartozik. A föderatív hatalom általában egy kézben van a
végrehajtó hatalommal. Korunkban Montesquieu-t követve a bírói hatalmat tekintik a
harmadik hatalmi ágnak.
Hatalom korlátozása. A hatalmat nemcsak megosztani, hanem korlátozni is kell, mondja
Locke. A törvényhozó hatalom alá van rendelve a természeti törvényeknek, a törvényhozó
hatalom nem átruházható, tovább a meghozott törvények a törvényhozókra is érvényesek.
Locke a törvényhozó hatalom alá rendeli a végrehajtó hatalmat, és az őt képviselő
személyeket leválthatja, vagy akár megbüntetheti. Ez az alárendeltségi viszony kezdetben
nem egyértelmű, mert a végrehajtó hatalom beleegyezése is szükséges a törvények
elfogadásához (lásd King in Parliament elv). Később a végrehajtó hatalom már nem része a
parlamentnek, így egyértelművé válik a parlament fölénye a végrehajtó hatalom fölött.
Tudnunk kell, hogy kezdetben ez a két hatalmi ág személyében és jellegében is erősen
elkülönült egymástól. A törvényhozó hatalmat a parlament, míg a végrehajtó hatalmat a király
képviselte. Angol polgárháborút ennek a két erőnek a harca.
A modern köztársaságok kialakulásával e két hatalmi ág közötti éles különbség elhalványult.
Sőt, a modern pártdemokráciákban,
különösen ha azok parlamentáris – és nem
elnöki – jellegűek, e két hatalmi ág de
facto egyesült. A kormányzó pártnak
többsége van a parlamentben és a
miniszterelnök gyakran pártelnök is. Azaz
ugyanaz a politikai párt, esetenként
ugyanaz a személy irányítja a kormányt
és a parlamentet. Ezért fontos, hogy a
hatalom megosztásának és korlátozásának
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új formái (média, önkormányzat, alkotmány, emberi jogok stb.) jól működjenek.

király <--------------> parlament
+ ->kerekfejűek
királypártiak / \
-> gavallérok presbiteriánusok independensek

Angol polgárháború szembenálló erői.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_polg%C3%A1rh%C3%A1bor%C3%BA
A vallás gyakorlására vonatkozóan Locke állami toleranciát követel. Valamely felekezethez
való tartozás szabad elhatározás kérdése mindenki számára és az állam nem szólhat bele a
hitközösség életébe. A vallási toleranciából csak a katolikusokat (mert idegen hatalomhoz, a
pápához lojálisak) és az ateistákat (mert híján vannak az erkölcsiség elveinek) zárja ki.
6.3.3 Rousseau koncepciója
Rousseau tudta, hogy az ember nem térhet vissza a természeti állapotba. Lehetőséget látott
azonban arra, hogy a társadalmi igazságtalanságokat megszüntessük. Erre vonatkozó
elképzeléseit a Társadalmi szerződés (Contract Social, 1762) című műve tartalmazza.
A francia filozófus szerint lényeges különbség van egy társadalom kormányzása és egy nép
leigázása között, mert utóbbi esetben nem jön létre társulás, nem beszélhetünk sem közjóról,
sem államról. Rousseau szerint az ember csak a törvényes hatalomnak tartozik
engedelmességgel, s ez a törvényes hatalom csak megállapodásokon alapulhat. A
megállapodás azonban nem szülhet rabszolgaságot, nem foglalhatja magába a lemondást az
emberi szabadságról, mert az ellentmond az emberi mivoltunknak. „Semmis és önmagának
mond ellent az az egyezmény, mely egyfelől korlátlan hatalmat, másfelől feltétlen
engedelmességet ír elő.” (30. o.)
(Népszuverenitás) Rousseau nem tudta elfogadni, hogy a természeti állapotban egyenlő
emberekből a társadalomban uralkodó és alattvaló lesz. Ezért a hatalomnak a
népszuverenitásra épülő modelljét dolgozta ki. Rousseau felfogása szerint az állampolgárok
egyidejűleg tekinthetők szuverén törvényhozóknak, amikor többségi szavazással megalkotják
saját törvényeiket és engedelmes alattvalóknak, amikor a engedelmeskednek ezeknek a
törvényeknek. Ez a megoldás egyidejűleg biztosítja az állampolgárok szabadságát és a
hatalom szuverenitását.
A népszuverenitás egy olyan politikai
eszme, ami szerint minden kormányzati
hatalom forrása a nép, vagyis közhatalmat
csak az emberek ruházhatnak egymásra.
A népszuverenitás gondolata ma már
általános elfogadott eszme. Az első
népszuverenitásra épülő alkotmánya az
amerikai Connecticut államnak volt.
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(Társadalmi szerződés) Rousseau valójában kettős szerződést tételez, mert beiktat egy ún.
„előzetes megállapodást” az elméletébe, amelynek funkciója, hogy általa a sokaság néppé
váljon, s megszülessen az általános akarat. Ezek után a társadalmi szerződés megkötése azt
jelenti, hogy a társadalom minden tagja egyenlő feltételekkel, valamennyi jogával együtt, a
„közösségnek szentelve magát” vesz részt a társulásban, „mindegyikünk alárendeli személyét
és minden képességét a közakarat legfelsőbb hatóságának és minden egyes tagot testületileg
az összesség elválaszthatatlan részének fogadunk be” (Rousseau 38.o.)
A társulás révén valamennyi egyén a közösségnek rendeli alá magát, de mivel mindenki
feltétel nélkül mond le jogairól és különállásáról, így valamennyien egyenlő körülmények
közé kerülnek, az egyének mintegy „önmagukkal szerződnek”. „Az egyén úgyszólván
önmagával szerződik és kettős kötelmet vesz magára: mint a főhatalom részese a
magánszemélyekkel szemben és mint az állam tagja a főhatalommal szemben vállal
kötelezettséget.” (VII. fejezet)
(Polgári állapot) A társadalmi szerződéssel megalakuló polgári állapotban az ember „elveszti
ugyan természeti szabadságát és korlátlan jogát mindenre, ami őt csábítja és amit elérhet”
cserébe viszont jogot szerez tulajdona fölött. Az ember csak a polgári állapotban nyerheti el
erkölcsi szabadságát, csak így válik önmaga urává azáltal, hogy a saját maga által hozott
törvényeknek engedelmeskedik. Amikor az állampolgár a közösséggel szembeni kötelességeit
teljesíti, valójában önmagáért munkálkodik, mert „senki sincs, aki ne gondolna önmagára,
amikor az összességre szavaz” (56.o.)
A társulással és a társadalmi szerződéssel az állampolgárok jogi értelemben is egyenlőkké
válnak: ugyanolyan feltételek érvényesek rájuk a szerződéskötéskor, ugyanolyan
kötelességeket ró rájuk a közakarat és egyazon jogokat élvezik – a főhatalom nem tehet
különbséget az állampolgárok között. A polgári állapotban a törvények mindenkire egyformán
vonatkoznak és senki sem válik mások alárendeltjévé a törvény előtt.
A szabadság a társadalom valamennyi tagjával szembeni egyenjogúságot, az általános
akaratot kifejező főhatalomban való egyenlő részvételt jelenti, de „nem jelenti – nem
jelentheti – a közösség érdekével ellentétes egyéni érdekérvényesítés szabadságát, a közjóval
nem konform nézetek szabadságát, a közösségtől való elfordulást jelentő életformák
elfogadását”. (Ludassy 137.o.) A társadalmi szerződéssel létrejött „közösségi én”
magánvéleménye által szembekerülve a közösség érdekével már nem szabad többé, mert az
igazi szabadságot a kötelességét teljesítő közösségi én számára a közösséggel való társulás
biztosítja, ezért kényszeríteni lehet arra, hogy kövesse a közösségi érdekkel való azonosulás
morális parancsát. Eez a struktúra egy igen súlyos következményt is ró az állampolgárra: „ha
bárki megtagadná az engedelmességet a közakaratnak, akkor az egész közület
rákényszeríthetné erre; ez nem jelent mást, mint hogy kényszeríthetik, hogy szabad legyen”.
(Rousseau 42.o.) Ezért Rousseaut az utókor a totalitarizmus alapjainak lefektetőjeként
értékelte.
(Főhatalom) „Azt állítom tehát, hogy a
főhatalom nem más, mint az általános
akarat
gyakorlása,
s
ennélfogva
elidegeníthetetlen. (Második könyv, I
fejezet) A főhatalmat csak a nép
gyakorolhatja: ezáltal biztosított, hogy a
főhatalomban
mindenki
részesedik.
Rousseau elutasítja a pártok gondolatát is,
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amit az általános akaratot veszélyeztető részérdeknek tekint.
A népszuverenitás érdekeit kifejező főhatalmat nem szabad korlátozni, hiszen a nép hatalma
nem korlátozható. „Mivel a főhatalom csupán a részeit alkotó egyénekből áll, ezért nincs és
nem is lehet az övékével ellentétes érdeke; így hát alattvalói nem szorulnak biztosítékra vele
szemben.” (VII fejezet) Tehát a hatalom megosztásának gondolatát hibának tekintette, a
főhatalmat oszthatatlanként és elidegeníthetetlenként határozta meg.
Mivel a főhatalomnak mindig a köz érdekét szem előtt tartva cselekszik – inkább kellene
cselekednie – ezért csak a főhatalom hivatott annak eldöntésére, hogy mi szolgálja a közösség
érdekét. Rousseau-nak ez a gondolata azonban nagyon is vitatható. Biztos, hogy a főhatalom
mindig az általános érdek alapján cselekszik? A főhatalom valójában nem tudhatja, hogy egy
komplex történeti szituációban mi feleltethető meg az általános érdeknek. Másrészt a
főhatalom is emberekből áll és mégha vélelmezik is, hogy mi a közérdek, akkor is gyakran
inkább a magánérdeküket követik.
A népszuverenitás, illetve az általános akarat érvényesülését a főhatalom biztosítja
mindazokkal szemben, akik ennek jogosságát nem látják be. A főhatalom, amennyiben az
általános akarat kifejeződése egyetemes és kényszerítő erővel bír. A főhatalom az általános
akarat, illetve az általa vélelmezett általános akarat nevében mindenkivel szemben kényszert
alkalmazhat. „aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész alakulat fogja
engedelmességre kényszeríteni”, hogy szabad legyen.
A nép tévedhet, a népet meg lehet téveszteni, de a Rousseau értelemben vett főhatalom nem
tévedhet. Ez a gondolat legitimálta néptől elkülönülő politikai élcsapat gondolatát, akik
felismerik – felismerni vélik – az általános akaratot, s ezt jogosultak rákényszeríteni a népre.
Ez a gondolat legitimálta a jakobinus diktatúrát, s megjelent a kommunista élcsapat
fogalmában is.
(Közvetlen demokrácia) Rousseau a főhatalom helyes működését csak közvetlen demokrácia
útján tartotta elképzelhetőnek, mert a főhatalmat, mint kollektív lényt csak önmaga
képviselheti, nem átruházható. Ideális módon a Rousseau-i modell kislétszámú közösségben
(pl. városállamban) létezhet, ahol az emberek tényleg törvényhozók lehetnek. A fentiekkel
összhangban Rousseau elutasította a képviseleti demokráciát, és a közvetlen demokrácia
mellett érvelt.
Napjainkban az internet adta lehetőségek mellett a közvetlen demokrácia technikailag
megoldható egy országban is (pl. Svájc elindult ezen az úton). Persze felmerül a kérdés, hogy
a nép akar-e folyamatosan döntést hozni, illetve, hogy tud-e olyan jó döntést hozni, mint a
politikusok. Ezt majd az idő eldönti. Akármi is lesz ennek a kísérletnek az eredménye az
biztos, hogy más közösségek számára hasznos tapasztalatot fog jelenteni.
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Kérdések
1. Mi Locke álláspontja a természeti törvényekről?
2. Mi Locke elképzelése a hatalom megosztásáról?
3. Mi Locke elképzelése a hatalom korlátozásáról?
4. Mit ért Rousseau a népszuverenitás fogalmán?
5. Mi jelent a főhatalom fogalma?
6. Mi a véleménye Rousseau-nak a hatalom megosztásáról, a pártokról és a képviselőkről?

Irodalom:
Locke, John: Értekezés a polgári kormányzatról. (ford. Endreffy Zoltán) Gondolat Budapest
1986.
Ludassy, Mária: Elhiszem, mert ésszerű: tanulmányok az angol és a francia felvilágosodás
koráról, Osiris, 1999.
Manent, Pierre: A liberális gondolat története. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994
Rousseau, Jean-Jacques: A társadalmi szerződés, Kriterion, 2001.
Veress Emőd: A hatalommegosztás aktualitása In: Műhely, IX. Évfolyam, 2005. 3-4.
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7.1 LECKE: A MAGÁNTULAJDON ÉS ANNAK KRITIKÁJA (20 PERC)
A magántulajdon intézménye egy kulturális evolúció eredményeként alakult ki.
A magántulajdon természetes vagy jogi személyek joga arra, hogy tulajdont szerezzenek,
birtokoljanak és azzal szabadon rendelkezzenek. Néhány filozófus az ész nevében dühösen
támadta ezt az intézményt és annak felszámolását követeli Ez a lecke általában vizsgálja a
magántulajdont, majd annak kritikáját.
7.1.1 Magántulajdon kialakulása és a jog
A magántulajdon értelemben eredendően emberi találmány. Az állatvilágban a territórium
birtoklása az erőre épül, azonban a tulajdon intézménye kizárja az erőt és a jogot
hangsúlyozza, ahogy azt Rousseau is hangsúlyozza.
A magántulajdon eredetéről nincs megegyezés. Vannak, akik az eszközhasználattal és
készítéssel, míg mások a földműveléssel kapcsolják össze a magántulajdon kialakulását. A
földtulajdon a kialakulása biztos, hogy összekapcsolódik a letelepedéssel és a
mezőgazdasággal (neolitikus forradalommal) Az első letelepedő közösségek még közösen
művelték a rendelkezésre álló földterületet. Ebből a közösségi tulajdonból alakulhatott ki
előbb a családok, majd később a családot reprezentáló egyén magántulajdona.
A feudalizmusban a mezőgazdaság és a földtulajdon meghatározó szerepet játszott és ez
jelentette a személy vagyonának, társadalmi rangjának alapját. A földtulajdon fontossága az
ipari forradalom, majd a kapitalizmus kialakulása során háttérbe szorult, de magántulajdon
szerepe megnőtt. Sőt maga a kapitalizmus úgy definiálható, mint a magántulajdonra és a piaci
szabadversenyre alapuló gazdasági rendszer.
A klasszikus felfogás szerint a magántulajdonos bármit megtehet a saját tulajdonában tartozó
dologgal. Jogi értelemben a magántulajdon a személynek arra a jogára utal, hogy egy dolog
fölött tulajdont szerezzen, birtokoljon és azzal szabadon rendelkezzen, beleértve az
elidegenítést is. A magántulajdon esetében pontosan definiálható a tulajdonosnak az uralma a
dolog felett.
A jogtudományban a dologi_jog a jogrendszer azon részét jelenti, amely a személyek számára
jogi uralmat biztosít a rendelkezésre álló vagyoni értékű javak (vagyis a dologok felett).
A tulajdon a "legfőbb hatalom" a dolog fölött. Ebben a meghatározásban társadalomfilozófiai
szempontból két kulcsfogalom van: a személy és a dolog.
A személy erkölcsi státusszal (belső értékkel) rendelkező ember, aki aktív, autonóm,
racionális és célszerű (érdek és érték
vezérelt), akit Descartes szavaival élve
jellemez a res Cogitans. A személy lehet
természetes személy, azaz ember. A
modern felfogás azonban személynek
tekinti a jogi_személyt is, aki, illetve ami
lehet társulás, vállalat, állam stb. Eredeti
értelemben dolog fogalma alapvetően az
élettelen tárgyakra utal, de Descartes
értelmezése szerint minden dolog, amit
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csak a kiterjedés szubsztanciája (res Extensa) jellemez. Tehát az élőrendszerek is csak dolgok.
A közös_tulajdon esetében több személynek (pl. egy házastársnak vagy társasháznak) van
tulajdonjoga ugyanazon – ingó vagy ingatlan – dolog felett. A közös tulajdon esetében a
tulajdonjog oszlik meg eszmei hányadrészek szerint és nem a dolog van megosztva a
tulajdonostársak között.

Magántulajdon.
Forrás:
https://la.wikipedia.org/wiki/Proprietas_(ius)#/media/Fasciculus:GWMNM_private_property
_sign.jpg
A tulajdonnak egy harmadik formája a köztulajdon, amikor valamilyen kollektív szervezet
(állam, régió, város, község) birtokában van a dolog, legyen az termelő eszköz vagy nem
termelő eszköz (úthálózat, közvilágítás, kórházak stb.).
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7.1.2 Platón és Rousseau
Platón az elsők között kritizálta a magántulajdont az ész – Platón által vélelmezett ész –
alapján megszervezett ideális állam nevében. Ez voltaképpen a régi hierarchikus
társadalmaknak (pl. Egyiptom) egy javított (idealizált) változata. Platón szerint az első és
második rendnek egészen az államnak kell élniük, ezért náluk nincs se magántulajdon, se
család, a belső viszály és magánérdek e két nagy élesztője.
Platónnak helyesen ismeri fel egy problémát, jelesül, hogy a közösség vezetőinek a
magánérdeke felülírhatja a közérdeket. Az egyéni érdek és a közérdek viszonya, esetenként
ellentmondásos viszonya csak korunkban nyilvánvaló. A görög poliszok kivételével az ókori
világ korlátlan hatalmi rendszereiben ez a probléma nem létezett, mivel nem volt, vagy
legalábbis nem artikulálódhatott a közérdek. Csak a fáraó, a király vagy éppen a császár
magánérdeke létezett, amit az alattvalók segítségével realizált. Nemcsak a Napkirály
(XIV._Lajos_francia_király,) hanem minden korlátlan hatalommal rendelkező uralkodó
joggal mondhatta, hogy „Az állam én vagyok.”
Visszatérve Platón javaslatára, nyilvánvaló, hogy ebben a javaslatban is megnyilvánul az
utópikus ész minden hibája. Platón csak egyetlen szempontból – a magánérdek és a közérdek
szempontjából – vizsgálja ezt a problémát, miközben a családnak, gyermekvállalásnak és
magántulajdonnak számtalan más aspektusai is van.
*
Jean-Jacques_Rousseau szerint a vadászó-gyűjtögető embernek nem kellett a jövővel
törődnie. A szükségletek növekedése azonban szükségszerűen vezetett a mezőgazdasághoz, a
magántulajdonhoz és az előrelátáshoz. Sőt a javak iránti vágy a biztonság és a hatalom iránti
vágyat is megnöveli.
A tulajdonjogban foglalt részjogosítványok – többek között – a birtoklás joga (ius
possidendi), a használat joga (ius utendi), a hasznosítás, másképpen gyümölcsöztetés
joga (ius fruendi), az elhasználás, átalakítás, megsemmisítés joga (ius disponendi de
substantia), az elidegenítés és megterhelés joga (ius alienandi), a tulajdonról való
lemondás joga (ius derelinquendi). Utóbbi háromról együtt mint rendelkezési jogról (ius
disponendi) is szokás beszélni.
A magántulajdon létrejöttével megszűnik
az egyenlőség, vagyis a közösség
gazdagokra és szegényekre hasad, amit
Rousseau elfogadhatatlannak tekint.
„Ellentmond a természetes jognak, hogy
egy maroknyi embercsoport a bőségbe
belefullad, míg az éhező nép a legelemibb
szükségletek terén
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Ez az igazságtalan társadalmi struktúra úgy alakult ki, hogy a gazdag tulajdonosok rávették a
szegény nincsteleneket egy olyan állam elfogadására, amelynek az alapja a magántulajdon.
Tehát a gazdagok tagjai becsapták a népességet és bebetonozták az egyenlőtlenséget, amely
ezzel az emberi társadalmak maradandó jellemzőjévé vált. A gazdasági egyenlőtlenség csak a
szegények elnyomása révén biztosítható: „Az ember szabadnak született, de mindenütt
láncokat visel.”
Rousseau szerint a magántulajdon kialakítása tévútra terelte az emberiséget. „Az első, aki
bekerített bizonyos területet és merészkedett annak kimondására: Ez az enyém! … volt a
polgári társadalom igazi megalapítója. Mennyi bűntől, gyilkosságtól, mennyi nyomortól és
abszurdumtól kímélte volna meg az emberi nemzetet az, ki kihúzván a cölöpöket és
betöltvén az árkot. Ezt kiálltotta volna a társaihoz: Őrizkedjetek e gazember
meghallgatásától, elvesztek, ha elfelejtitek, hogy a gyümölcs mindnyájunké és a föld
senkié.
Biztos, hogy nem így alakult a magántulajdon, ahogy azt Rousseau itt leírja. Ez a leírás a
magántulajdonnak csak egyetlen okát nevezi meg az emberek önzését. Ez így azonban súlyos
leegyszerűsítés. Kétségtelen, hogy a magántulajdonnak számos problematikus hatása van, de
nyilvánvalóan vannak előnyös hatásai is. Éppen ez teszi magántulajdonról folytatott vitát
izgalmassá.

7.1.3 Karl Marx
Karl_Marx és a nevével jelezett társadalomfilozófiai irányzat a marxizmus óriási hatást
gyakorolt az emberiség gondolkodására és történelmére. Marx felhívta a figyelmet arra, hogy
a termelés és a gazdaság egy meghatározott rend szerint működik, ami meghatározza az
emberek helyzetét és gondolkodását. Marx 1847-ben Brüsszelben csatlakozik a Kommunisták
Szövetségéhez, ahol egy év múlva Engelsszel összeállítja a Kommunista Párt kiáltványát,
amely lendületes szavakkal hirdeti az elnyomott osztályok (így a munkásosztály) történelmi
szerepét. „Minden eddigi társadalom története osztályharcok története …. Elnyomó és
elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással …, harcot vívtak, olyan harcot, amely
mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával végződött.” Máshol pedig a
következőképp fogalmazott.
„Fejlődésük bizonyos fokán a társadalom anyagi termelőerői ellentmondásba jutnak a
meglévő termelési viszonyokkal, vagy ami ennek csak jogi kifejezése, azokkal a
tulajdonviszonyokkal, amelyek között eddig mozogtak.”(Marx, MEM 13, 6.o.)
Marx A tőkében részletesen elemzi a kapitalista termelési módot. A tőke világa az idealizmus
vagy árifetisizmus világa, amelyben az emberek közötti viszonyok nem közvetlenül, hanem
dolgokon keresztül közvetítődnek. Az
emberek feletti uralmat a dolgok feletti
uralom, így a termelőeszközök feletti
uralom, a magántulajdon alapozza meg.
Ezért tűnik úgy, hogy a társadalom
hatalmi viszonya egy természetes
viszony.
A marxista ideológia
célja
proletáriátus hatalma, mivel ez az osztály
megszünteti a magántulajdont, ezzel
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együtt az osztálykülönbségeket, illetve – a távoli kommunizmusban – az államot is.
Marx alaposan körüljárta a magántulajdon problémáját és saját rendszerében konzisztens
módon bebizonyította annak tarthatatlanságát. Minden jel azt mutatta, hogy Marxnak igaza
volt. Az biztos, hogy Marx és a marxisták meg voltak arról győződve, hogy a magántulajdon
egy rossz intézmény.
Persze régen is voltak olyanok, akik nem hittek a marxizmusban. A két oldal között számos
vita volt. Nehéz elképzelni, hogy ezekben a vitában, vagy bármilyen racionális vitában
Marxot vagy a marxistákat meg lehetett volna győzni arról, hogy a magántulajdont rosszul
ítélik meg. Sőt a mozgalom gyors bővülése éppen azt mutatta, hogy a marxizmus sok embert
és különösen sok értelmiséget, tehát az ész embereit győzte meg arról, hogy a marxizmusnak
van igaza. Végül a marxizmus – és a magántulajdon – kapcsán az intelligencia (az ész) és a
haladás emberei csaptak össze a tradícióval és a „status quo” embereivel.

Karl Marx portréja 1875-ből
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx#/media/F%C3%A1jl:Karl_Marx.jpg
Vegyük észre, hogy a kommunizmus kialakulása előtt az ideológiai vitákban vagyis a
kultúrharcban marxisták óriási előnyben voltak. A marxisták rá tudtak mutatni a
magántulajdon (és általában a kapitalizmus) hibáira, miközben az antimarxisták nem tudtak
rámutatni a magántulajdon (és általában a kapitalizmus) hiányából fakadó a hibákra.
Nevezzük ezt az utópia előnyének. Az utópia mindig hatékonyan tudja bírálni a fennálló
rendszert, miközben az utópiát nem lehet
hatékonyan bírálni, hiszen még nem
létezik. Egy utópia minél radikálisabban
tagadja a fennállót, annál nagyobb
utópikus előnnyel rendelkezik, vagyis
annál kevésbé lehet hatékonyan kritizálni.
A puding próbája az evés, mondja egy
angol közmondás. A marxizmus hibáit és
azon belül a magántulajdon hibás
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

5

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

értelmezését végül nem egy elméleti vita, tehát nem az ész bizonyította be, hanem a
kommunista gyakorlat kudarca. Tehát a marxi alternatíva egy olyan logikus alternatíva volt,
amelyről előzetesen nem lehetett eldönteni, hogy az egy jó vagy egy rossz javaslat.
Ezt teljes biztonsággal csak utólag tudtuk meg, amikor az utópia kipróbálásra került és
világviszonylatban úgy száz millió ember halt meg. Miután megvalósult az utópia és létrejött
a kommunizmus, elveszítette az utópikus jellegéből fakadó előnyt, hiszen nyilvánvalóvá
váltak a hibái.
*
Semmi okunk sincs azt feltételezni, hogy ezek az összefüggések csak a marxi
alternatívára/utópiára igazak. Nyilvánvalóan számos olyan alternatíva létezik most is,
amelyről majd csak később, a gyakorlati alkalmazásuk után derül ki, hogy jó alternatívák
vagy rossz utópiák voltak. Sokan veszélyes izmusnak gondolják a globalizmust,
gendermozgalmat és a transzhumanizmust. Sajnos a priori nem tudhatjuk, hogy a
támogatóknak vagy a kritikusoknak lesz igaza. Ezt teljes biztonsággal csak utólag tudjuk meg,
amikor az izmus kipróbálásra kerül. Ugyanakkor ezek mozgalmak – ellentétben például a
kommunizmussal – gyorsan irreverzibilis változásokat okoznak az emberiség jellegében.
Az oroszok és más kelet-európai országok egy idő után rájöttek, hogy a kommunizmus egy
fejlődésképtelen rendszer és visszatértek a kapitalizmushoz. Ezt persze azért tehették meg
viszonylag könnyen mert a kapitalizmus nem szűnt meg. Ha a kapitalizmus megszűnt volna
egy általános világforradalomban, amiért sokan az életüket adták, akkor a kommunizmus
sokkal hosszabb időn keresztül fennmaradt volna.
Felmerül a kérdés, hogy a politikai globalizmus, a gendermozgalom vagy a
transzhumanizmus reverzibilis vagy irreverzibilis átalakulásokat okoz az emberben és az
emberi közösségekben. A globalizmus a népeket és a nemzeteket, a genderelmélet a biológiai
nemet a transzhumanizmus pedig általában az emberi természetet akarja megszüntetni vagy
radikálisan átalakítani. Mit teszünk akkor, ha mondjuk ötven év múlva kiderül, hogy ez az út
katasztrofálisan rossz eredményekhez vezet, de már nincsenek népek, nemek és valódi
emberek sem.
Mindenesetre a marxizmus példája megtaníthatta volna az embereket arra, hogy kritikusabbak
legyenek a társadalmi alternatívákkal vagy utópiákkal szemben. Szerintem a
társadalomfilozófiának fontos feladata, hogy valamilyen szisztematikus módszert dolgozzon
ki amivel mérsékelni tudja a veszteségeket egy-egy új alternatíva és/vagy utópia
bevezetésekor. Például mérlegelni lehetne a negatív szcenárió várható veszteségeit. Milyen
veszteségek várhatók akkor, ha jónak tűnő izmusról kiderül, hogy rossz és túl sok járulékos
kárt okoz. Hans Jonas szerint a végső kritériumot az emberiség fennmaradása jelenti. A
kulcskérdés az, hogy egy társadalmi alternatíva/utópia fenyegeti-e az emberek és az emberi
közösségek fennmaradását. Ha igen,
akkor jobb elkerülni azt a javaslatot.
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Az elmúlt kétezer évben a vallásalapítók közül sokan ellenezték a tulajdont és a családot.
De csak azok a vallások maradtak fenn, amelyek támogatjak a tulajdont és a családot. Így
aztán a kommunizmus kilátásai, ami ugye egyszerre tulajdonellenes és családellenes (és
persze vallásellenes is), nem igazán ígéretesek.” (FriedrichHayek: A végzetes önhittség. A
szocializmus tévedései.
„

Kérdések
1.Mikor alakult ki a földtulajdon?
2. Jellemezze a személy és a dolog fogalmát !
3. Milyen jogokat foglal magába a tulajdon?
4. Platón szerint az ideális államban a vezetőknek miért ne legyen magántulajdonuk és családjuk?
5. Rousseau szerint mi a fő probléma a magántulajdonnal?
6. Hogyan bírálta Marx a magántulajdont?
7. Tudományosan be lehetett-e bizonyítani Marx tulajdonfelfogásáról, hogy téves?
8. Elvileg lehetnek-e jelenleg olyan izmusok, amelyek hasonlóan sok ember pusztulását
okozzák, mint a marxizmus a múltban?
9. Ezekről előzetesen be lehet-e bizonyítani, hogy tévesek vagy ezt csak a gyakorlat tudja
eldönteni?

Irodalom
Bednay Dezső (2002): Gazdasági és üzleti jog. LSI Oktatóközpont, Budapest 2002.
Hayek, F.A (1992): A végzetes önhittség. A szocializmus tévedései. Tankönyvkiadó, Budapest
Kornai

J.

(1989):

Régi

és

új

ellentmondások és dilemmák. Magvető
könyvkiadó.
Marx, K: Gazdasági-filozófiai kéziratok.
Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1977
Marx-Engels Művei (1957): 19, kk.
Budapest
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Megyeri József (2019: Ma is csak becsülni lehet a kommunizmus áldozatainak a számát.
Promenád.hu 2019. 02.25.
Miller, David (szerk., 2003):Politikai Filozófiák Enciklopédiája. Kossuth Kiadó, Budapest.
Rousseau, J. (1975): Értekezés az emberek közötti egyenlőség eredetéről és alapjairól (részlet)
/ Politikai töredékek; (ford. Ludassy Mária;) in: A francia felvilágosodás morálfilozófiája.
(Válogatás; vál., utószó, jegyz. Ludassy Mária;) Gondolat, Budapest.
Rousseau, J.J: Társadalmi szerződésről. Magyar Helikon
Sós A. (1991): Szabadság és gazdaság. Göncöl Kiadó. Budapest,
Tóth I. János, Boldizsár Klára (1997): A közlegelő tragédiája és lehetséges megoldásai.
Társadalmi Szemle 52 (2) pp55-62.
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7.2 LECKE: ÉRVEK A MAGÁNTULAJDON MELLETT
Először kialakult a magántulajdon, majd megszülettek a magántulajdont támadó írások és arra
reakcióként a magántulajdont védő érvek. Ebben a leckében a magántulajdon mellett érvelő
filozófusokat mutatom be röviden.
7.2.1 Arisztotelész
Arisztotelész a Politika című művében fejti ki a nézeteit a tulajdonnal kapcsolatban. Először is
bírálta Platon kollektivista nézeteit.

Arisztotelész,
17.
századi
metszetForrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristoteles_(384_v_Chr_-_322_v_Chr).jpg

A közgazdászok gyakran idézik Arisztotelésztől a következő szövegrészletet:
Az emberek „A legkevésbé törődnek
azzal, aminek a legtöbb gazdája van: a
magáéval mindenki jobban törődik, a
közössel már kevésbé, vagy csak
amennyire őt illeti, és mert úgy gondolják,
hogy úgyis törődik vele valaki más,
inkább elfeledkeznek róla.” (Arisztotelész,
Politika) Ez az érvelés központi szerepet
kap Garett Hardin írásában is.
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Arisztotelész a magántulajdon és a vagyonközösség előnyeit szerette volna egyesíteni. Úgy
gondolta, hogy az ideális államban a föld egyik része közös, a másik része pedig
magántulajdonban legyen. Egyébként ez az antik poliszokban sok helyen valóban így is volt,
a gazdaság alapját sokáig tényleg a kettős földtulajdon képezte.
Arisztotelész a történelmileg létező gyakorlat alapján a tulajdonra vonatkozóan három
lehetséges változatot különböztet meg:
(i) a földbirtok magántulajdona, a termények használata közös;
(ii föld közös tulajdona, s a termények magánhasználata;
(iii) föld közös tulajdon, s a termények közös használat.
Arisztotelész az első változat mellett érvelt. Spártára tekintve mondja, hogy „a magántulajdon
fennmarad, a használat során azonban általánosan hozzáférhetővé válik". A legjobb államban
a föld egyik része közös, amit az állami rabszolgák művelik meg s hasznából fedezik a közös
kiadásokat (pl. vallási szertartások), amelyek előmozdítják az egység kialakulását. A
magántulajdonban levő földeket a tulajdonosok vagy a szintén magántulajdonukban levő
Locke a bőségesen rendelkezésre álló természeti erőforrások koncepciójából indult
ki és ezen az alapon érvelt a magántulajdon, a munkaértékelmélet és a gazdasági
liberalizmus mellett. megjegyzem, hogy a 17. században a természeti erőforrások
viszonylag bőségesen álltak rendelkezésre, a természet hulladék-feldolgozó
képessége szinte korlátlan, miközben a lélekszám viszonylag alacsony volt.
Továbbá a gyarmatosítás és az iparosodás az angolok (és a skótok) számára
hozzáférhető természeti erőforrások mennyiségét és minőségét nagyságrendekkel
megnövelte.
rabszolgák művelnek meg.

7.2.2 Locke
A magántulajdon igazolása Locke társadalomfilozófiájának meghatározó részét képezi. A
skót szerző a magántulajdon szükségességét a következőképpen igazolja:
(i) Az Isten a világot általában az emberiségnek adta; vagyis kezdetben a természeti javak
(elsősorban a föld) az emberiség közös tulajdonát képezték. Az eredeti (természeti) állapotot a
természeti javak bősége jellemezte, ugyanakkor e javak az ember szempontjából önmagukban
szinte teljesen értéktelenek. A skót szerző
szerint a felhalmozódó érték kilenctized
része, sőt kilencvenkilenc századrésze a
befektetett munkának tulajdonítható.
(ii) Az eredeti állapotban is létezik
azonban magántulajdon, állítja Locke
hiszen a saját személye illetve a saját
munkája, az egyben mindenkinek a saját
tulajdona is. Minden további tulajdon
ebből az eredeti, természetes módon eleve
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adott tulajdonjogból fakad. A munka és a természeti javak egyesítése lehetőséget ad a
korábban közös tulajdonban levő természeti erőforrások magánosítására. Locke azt
hangoztatja, hogy a természeti állapotban egy tárgy, amelyen már végeztek valamilyen
munkát, a szó szoros értelemében összekeveredik (mixing) azzal a munkával, amely ahhoz a
személyhez fűződik, aki a munkát elvégezte, s ezért ez a bizonyos tárgy az ő tulajdonává
válik. Ezért senkinek sincs joga arra, amit más valaki a munkája révén már kisajátított.
(Locke, §27.) Következésképpen mindenki jogos tulajdonosává válik annak, amit előállít.
Locke szerint a tulajdon megszerzésének és megtartásának mindenkor az a feltétele, hogy a
tulajdonos ne hagyja a birtokában levő javakat haszontalanul kallódni. „Annyi föld illet meg
mindenkit, amennyit felhasználni képes” (Locke §32)
(iii) A természeti állapotban, ahol az önmagában szinte értéktelen természeti erőforrások
szinte végtelen bőségben állnak rendelkezésre, két okból is teljesen jogos a természeti
erőforrások magántulajdonba vétele abból a célból, hogy megmunkálják. Egyrészt a
természeti erőforrások magántulajdonba vétele (privatizálása) senkit sem károsít meg. Hiszen
mindenki aki a munka révén javítani akar a helyzetén hasonlóképpen szabadon
magánosíthatja a bőséges természeti erőforrásokat. Viszont a privatizálás megakadályozza azt
a jogtalanságot, hogy erőfeszítéseinek gyümölcsét mások élvezzék, azaz megvéd a
"békétlenek és zavarkeltők szeszélyétől és kapzsiságától.” (Locke, §34. )
Másrészt a természeti erőforrások és a munka egyesítése megsokszorozza a gazdaságilag is
értékelhető javak mennyiségét. Tehát aki dolgozik az nemcsak a saját maga jólétét növeli,
hanem közvetve a közösség jólétét is: "aki munkája árán vesz birtokba földet nem csorbítja,
hanem növeli az emberi faj közös készletét.... Egyetlen acre megművelése tízszer annyit hoz,
mint amennyit egy éppoly gazdag, de köz tulajdonában parlagon heverő föld.” (Locke: §37 )
(iv) Kezdetben mindenki csak annyit halmoz fel, amennyit elhasználni képes, ezért nem
jönnek létre nagy birtokok. Ez megváltozik a pénz bevezetésével, amit mindenki helyesel,
hiszen a pénznek számtalan előnye van: tartós, pontosan osztható, s nem utolsó sorban
univerzális csereeszköz. stb. Ugyanakkor a pénzhasználat lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok
többet termeljenek, mint amennyit felhasználnak, így ez birtokfelhalmozáshoz vezet. Mivel a
pénz bevezetése általános egyetértéssel történt, így a birtok ebből eredő egyenlőtlen felosztás
szintén jogosnak számít.
Tehát Locke szerint a magántulajdonnak csak előnyei vannak, ezért az állam elsődleges
feladata a magántulajdon védelme. Ha igaza lenne Locke-nak, akkor mindig mindent
privatizálni kell, ahogy azt neoliberálisok szorgalmazzák is.

7.2.3 Garrett Hardin
Nagyhatású tanulmányában az amerikai
szerző arra hívta fel a figyelmet, hogy
köztulajdonban levő legelőt és általában
közjószágot az emberek kizsákmányolják.
Érvelése nagyon hasonlít Arisztotelész
érvelésére csak éppen egy modell
segítségével pontosítja is azt. Ha a
pásztorok közösen használnak egy
legelőt, akkor minden egyes pásztor
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abban érdekelt, hogy minél több szarvasmarhát legeltessen azon, ami a legelő
túllegeltetéséhez vezet. „A pozitív és negatív következményeket összevetve a racionálisan
gondolkodó pásztor arra a következtetésre jut, hogy számára az egyetlen értelmes viselkedés,
ha hozzácsap még egy állatot a nyájhoz. Aztán megint egyet, még egyet…. Csakhogy
ugyanerre a következtetésre fog jutni a közlegelőt használó összes többi racionálisan
gondolkodó pásztor.” … „És ebben van a tragédia. Mindegyikük foglya egy olyan
rendszernek, amelyik arra kényszeríti, hogy nyáját korlátlanul növelje – egy korlátozott
világban. Elkerülhetetlenül a pusztulásba rohan mindenki, miközben a saját célját követi egy
olyan társadalomban, amely hisz a közlegelők (commons) szabadságában.”
Röviden a közlegelő tragédiájának az oka az, hogy a pásztorok a magánérdekeiket követve
hasznosítanak egy közös erőforrást. Ebben a helyzetben mindegyik tulajdonos a közös
erőforrás túlhasznosításában érdekelt. A probléma egyik megoldása a legelő (vagyis a
közösen használt erőforrás) privatizálása. Ekkor a pásztorok a magánérdekeiket követve
hasznosítják a saját erőforrásukat, tehát nem érdekeltek annak túlhasznosításában. A másik
megoldás a pásztorok gazdálkodásának a bürokratikus szabályozása.
Elvileg van egy harmadik – kommunista – megoldás is, nevezetesen a gazdálkodás
(esetünkben a szarvasmarhák) kollektivizálása. A gazdasági hatékonyság és a technikai
innováció szempontjából egyértelműen az első, a legelő privatizálása tekinthető a legjobb
megoldásnak, az egy másik kérdés, hogy közjavak esetében nem alkalmazható. Ha az
elsődleges cél nem a természeti erőforrás hatékony hasznosítása, hanem a védelme, akkor már
a másik két megoldás is előtérbe kerülhet.

Garrett Hardin
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Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c3/Garrett_Hardin.jpg

Közlegelő tragédiája
Forrás:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_los_comunes#/media/Archivo:Koeien_grazen_op_
de_oude_lauwerzeedijk.jpg
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Kérdések
1. Arisztotelész szerint miért problematikus bárminek a közös használata?
2. Mit jelent a munkaértékelmélet?
3. Mondjon két locke-i érvet a magántulajdon mellett!
4. Mit jelent a közlegelő tragédiája?
Irodalom
Arisztotelész Politika II. könyv Budapest 1984.
Hardin, Garrett.: A közlegelők tragédiája in Lányi 2000. 219-231. o.
Locke (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat Kiadó, Budapest.
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7.3 LECKE MAGÁNTULAJDON EGY ÖKOTÁRSADALOMBAN (15 PERC)
Ebben a leckében amellett érvelek, hogy egy ökológikus társadalomban korlátozott
magántulajdonra van szükség. Először ökológiai szempontból kritizálom Locke érvelését a
korlátlan magántulajdon mellett, majd röviden kitérek Aldo Leopoldnak a földtulajdonra
vonatkozó nézeteire.
7.3.1 Locke kritikája
Locke érveléséből az következik, hogy minden természeti erőforrást magántulajdonba kell
adni, hiszen csak így lehet megsokszorozni a gazdasági javak mennyiségét. Locke tehát a
magántulajdon korlátlan alkalmazása mellett érvel. Szerintem a skót szerző érvelése helyes,
vagyis ha az általa megfogalmazott előfeltevések igazak, akkor következtetései is helyesek.
Ugyanakkor röviden rámutatok arra, hogy Locke előfeltevései nem érvényesek.
Egyrészt a természeti erőforrások sohasem álltak végtelen bőségben rendelkezésre, ebből
következik, hogy minden privatizálás egyúttal mások hozzáférésének a korlátozását is
jelentette. Így a magántulajdon intézménye miatt a természeti erőforrások szükségképpen
egyenlőtlenül oszlanak el a közösség tagjai között, ahogy azt Rousseau és Marx is
hangsúlyozta.
Másrészt Locke hallgatólagosan feltételezi, hogy minden természeti entitás magánjószág, s
mint ilyen privatizálható és privatizálandó. Ezzel szemben a természeti javak (levegő,
tengerek, madarak) részben közjavak, s mint ilyenek
valójában (de facto) nem
privatizálhatók.
Harmadrészt az emberiség fennmaradása szempontjából a természet által nyújtott ökológiai
szolgáltatások is fontosak. Azaz az érintetlen és műveletlen természet önmagában is –
ökológiai jellegű – hasznossággal rendelkezik az emberiség számára. Ebből adódik, hogy
egyensúlyba kell hozni a természet megműveléséből fakadó gazdasági előnyöket (és
ökológiai veszteségeket) az érintetlen természet által biztosított ökológiai előnyökkel (s az
elmaradt gazdasági haszonnal).
A fentiekhez tegyük hozzá, hogy Locke korában és még napjainkban is a gazdasági
növekedés áll az előtérbe, viszont egy ökológikus társadalomban sokkal nagyobb hangsúlyt
kap a zéró növekedés és a természetvédelem. Ezzel párhuzamosan csökken a magántulajdon
és a piaci verseny, illetve nő az állami tulajdon és a bürokratikus szabályozása szerepe.
A munkaértékelméletben viszont feltehetően igaza van Locke-nak, vagyis abban, hogy a
tulajdonos munkája képes megsokszorozni a tulajdonában levő dolog, jelesül természeti
erőforrások hasznosságát ezt a munkát viszont csak akkor végzi el, ha nemcsak a kockázat,
hanem a haszon jelentős része is őt illeti meg. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy egy
ökológikus társadalomban a korlátozott magántulajdon kap központi szerepet. Ez az
intézmény elfogadja a magántulajdont (szemben Rousseau és Marx nézeteivel) ugyanakkor
elutasítja a piaci fundamentalizmust, amelynek egyik fontos programja a feltétel nélküli
privatizálás.

7.3.2 Aldo Leopold

Aldo_Leopold (1887–1948) amerikai erdész, vadász, természetíró, az első környezetetikus és
természetvédő. Nagy hatást gyakorolt rá az a kormányzati megbízatás, hogy szervezze meg
farkasok kiirtását, amit később praktikus és etikai okok miatt is ellenzett. Főműve: A Sand
County Almanac (1949). Munkásságának kulcsfogalma a földetika (Land_ethic), amely egy
általános kötelességet ír elő az ember számára az életközösség (ökoszisztéma) egészével
kapcsolatban. „Valami akkor jó, helyes, ha segít megőrizni az élő közösségek egységét,
stabilitását és szépségét. Rossz ha nem így cselekszünk”. (Leopold)
Egyik központi témája a tulajdon. Mint hangsúlyozza a földtulajdonos a földet és a
hozzátartozó természeti entitásokat belső értékkel nem rendelkező dolgoknak tekinti,
amelyekkel bármit megtehet. Leopold szerint a földtulajdonosnak törődnie kell a tulajdonában
levő ökoszisztéma jólétével és felelősséggel tartozik irántuk. Leopold nem utasítja el a föld
magántulajdonba adását, csak azt hangsúlyozza, hogy etikusan kell a földhöz és a
természethez viszonyulni.

Leopold (balra) 1946-ban
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold#/media/Fájl:Leopold-Murie.jpg

Kérdések
1. Mondjon két hamis locke-i előfeltevést.
2. Mit jelent a földetika?
3. Mint mond Leopold a magántulajdonról?
Irodalom
Leopold, Aldo: Földetika in Lányi András (ed): Természet és Szabadság. Osiris Kiadó,
Budapest, 2000. 103-116.o.

Locke (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat Kiadó, Budapest.
Tóth I. János (2005: Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. JATEPress. Szeged.

8. TÉMA: TÖRVÉNY

8.1 LECKE: A TÖRVÉNY FORMÁI (20 PERC)
A törvény gazdag jelentéstartalommal rendelkezik: természettörvény, társadalmi törvény,
vallási törvény, erkölcsi törvény, törvény, mint jogszabály. A szabálykövetés csak az emberre
jellemző sajátosság, ahogy a törvényalkotás is. Fontos kérdés, hogy a különböző törvények
között van vagy nincs összhang. A jobbra hajts példáján keresztül vizsgáljuk a társadalmi
törvény néhány sajátosságát és kitérünk a verseny problémájára is.
8.1.1 A törvények típusai
A magyar értelmező szótár a törvény fogalomnak a következő hat jelentését különbözteti
meg. 1. Kötelező en betartandó rendelkezés. 2. Magatartást irányító szabály.
3. Szabályszerűség a fizikai világban . 4. Működési elő írások egy adott területen. 5. Büntető
hatalom mint az igazságszolgáltatás egyik szerve. 6. Jogi tanulmányok.
A fentiek is mutatják, hogy a törvény fogalmát egyaránt használjuk a természetben,
társadalomban és az erkölcs világában. A fentiek alapján a ’törvény’ fogalmának a következő
típusait különíthetjük el.

Nevető Demokritosz.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mokritosz#/media/F%C3%A1jl:Hendrik_ter_Brugg
hen_-_Democritus.jpg

(a) Természeti törvények (Scientific_law) nemcsak a természet, hanem az ember és a
társadalom természeti aspektusait is leírják A természeti törvények mindig deskriptív (leíró)
jellegűek. Ontológiai értelemben a törvények megjelenésének (emergenciájának) történetisége
van. A fizika és kémia törvényei a legő sibb törvények. Az élet törvényei nyilvánvalóan a
földi élettel párhuzamosan alakultak ki. Természetesen a fizika és a kémia törvényei
érvényesek a biológikumra is, de vannak speciálisan biológiai törvények is. Ugyanez
elmondható a társadalmi törvényekrő l is.
Ismeretelméleti értelemben a törvények felismerése úgy i.e. V. században történt meg a görög
kultúrában, jelesül a természetfilozófiában. Ezt a fordulatot Wilhelm_Nestle „a mítosztól a
logosz felé” kifejezéssel jellemezte. Az antropomorf istenekkel történő magyarázat helyett
ettő l az idő tő l fogva természeti, racionális elveket keresnek, amelyekkel a világ rendjét és az
ember helyét értelmezni lehet. A görög filozófia egyik legfontosabb feladata az autonóm,
dezatropomorf, és racionális világfelfogás kidolgozása. Természetesen ez a fordulat nem
hirtelen megy végbe, így a mitikus gondolkodás a Szókratész elő tti filozófusoknál, de még
Platónnál is sok helyen megjelenik.
„Semmi sem történik hiába, hanem valamely értelembő l kifolyólag és valamely
szükségszerűség révén.” mondja Leukipposz. Démokritosz pedig inkább akart egy oksági
magyarázatot találni, mint a perzsa királyság birtokába jutni.

(b) A társadalmi törvények a természeti törvényeknek egy speciális esetét jelentik,
amennyiben az emberek viselkedésén keresztül érvényesülnek. Erre jó példa a kereslet
törvénye, amely azt mondja ki, hogy egy normál jószágból csökkenő árak mellett többet, míg
növekvő árak mellett kevesebbet vásárolnak az emberek. E törvény nem szóltja fel a vevő t
semmire sem, azaz nincs normatív tartalma, pusztán felismer egy összefüggést a fogyasztók
viselkedésében. A társadalmi és azon belül a gazdasági törvények akkor is kifejtik a
hatásukat, ha az egyes emberek semmit sem hallottak a kereslet törvényérő l. Ugyanakkor a
társadalmi törvények, éppen azért mert tudatos döntések állnak mögötte rendkívüli esetekben
módosulhatnak (lásd . bojkott) .
(c) Vallási törvények általában az embernek az isten és embertársai iránti kötelezettségeit
fejezi ki. Egy vallásos közösségben a vallási törvények rendkívüli erő vel rendelkeznek,
hiszen morális, legális és transzcendens megfontolások is a törvények betartását írják elő . A
vallási törvény mindig normatív jellegű.
Ontológiai értelemben az első társadalmi törvények tradicionálisan rögzült vallási törvények
lehettek. Például a Tízparancsolat a judaizmus és a kereszténység alapját képező legfontosabb
vallási és erkölcsi parancsolatokat tartalmazza. Ennek a törvénynek a születését egyes szerző
k i.e. 7. századra, mások a hatodik századra datálják. A vallási törvényekbő l alakultak ki késő
bb a jogi és az erkölcsi törvények.

Alkotmány/Alaptörvény: a jogszabályok hierarchiájában legfelül áll.
Sarkalatos törvény: azok a törvények, amelyeket az Országgyűlés csak
kétharmados többséggel alkothat módosíthat vagy helyezhet hatályon kívül.
Törvény: olyan jogszabály, amelyet csak az állam törvényhozása alkothat meg.

Hammurapi törvényoszlopa. Fent: a király hallgatja (Samas) nap- és igazságisten
parancsolatait
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_t%C3%B6rv%C3%A9nyoszlopa#/media/F%C3%
A1jl:P1050763_Louvre_code_Hammurabi_face_rwk.JPG
Erkölcsi törvények meghatározott értékekben (pl. az élet tiszteletében), szokásokban, illetve a
szocializációban nyilvánulnak meg. Az erkölcsi törvény (pl. Ne ölj!) az embert felszólítja
valaminek a megtételére vagy elkerülésére. Ezért az erkölcsi törvények mindig preskriptív
(elő író) jellegű. Az erkölcsi törvény fontos sajátossága, hogy az embert belülrő l (lelkiismeret
alapján) ösztönzi a jó megtételére és a rossz kerülésére, továbbá föltételezi a cselekvő szabad
akaratát, mellyel magáévá teszi az erkölcsi törvényben foglaltakat. Ideáltipikus esetben az
erkölcsi törvények összhangban vannak a társadalom és a természet törvényeivel.
(e) Törvény_(jogszabály) a jogszabályok hierarchiájában az alkotmány után a legfő bb
jogszabályt jelenti, amelyet csak az adott állam törvényhozása alkothat meg, módosíthat vagy
helyezhet hatályon kívül. A törvényeket és más szabályokat az állam jogszabályokban rögzít
és megsértését bünteti. A törvény külső leg is kényszeríti az embert, ezért az a cselekvő
akarata ellenére is tud érvényesülni. Ezért is fontos kérdés, hogy a társadalom a parlamenten
keresztül jó törvényeket hozzon. Feltehető en elő ször a szofisták értelmezték a társadalmi
törvényeket úgy mint emberi produktumokat. Az első írásos törvények Drakon nevéhez fűző
dnek.
Gyakran egy törvény egyszerre tekinthető társadalmi, erkölcsi és jogi értelemben is
törvénynek, ezt mutatja a következő példa is.

8.1.2 Jobbra hajts
Ha az emberek csak gyalog közlekednek, akkor nincs szükség arra, hogy a közlekedést
szabályok koordinálják. A kocsik, majd az autók elterjedése azonban közlekedési
problémákat idézett elő . Ha például két kocsi viszonylag nagy sebességgel haladt egymás
felé egy keskeny úton, akkor a vezető knek azonnal el kellett dönteniük, hogy jobb vagy a bal
kezük irányába térnek ki. Ha mindketten (számukra) ugyanabba az irányba (jobbra vagy
balra) térnek ki, akkor sikerült gyorsan elhaladni egymás mellett, ellenkező esetben
összeütköznek vagy legalábbis kénytelenek megállni.

Közlekedési dilemma
Forrás:
Ez a példa azt is jól mutatja, hogy két személy esetében is lehetségesek olyan interakciók,
ahol nincs idő és mód a kommunikációra. Ebben a helyzetben két jó megoldás létezik: vagy
mindkét kocsi a (számukra) baloldalon haladnak, vagy mindketten a (számukra) jobb oldalon
haladnak. Mindkét megoldás egyformán jó, azonban ha a felek véletlenszerűen választanak a
jobbra és a balra hajts között, akkor könnyen összeütközhetnek. Ezt elkerülendő a közösség
egy szabályban rögzíti, hogy a kocsik az autósok az út jobboldalán vagy a baloldalán
haladjanak. Persze az is lehetséges, hogy a közösségben spontán módon kialakult egy
gyakorlat vagy szokás, amit késő bb a jog is megerő sített.
A jobbra hajts példája a törvény sajátosságának számos vonását hordozza. Egyrészt ez egy
olyan szabály, amelyet mindenkinek érdekében áll betartani és ezért igyekszik önként követni.
Természetesen vannak olyan törvények pl. adófizetésre vonatkozó szabályok, amelyeket
esetenként az államhatalomnak kell kikényszeríteni.
Másrészt ez a példa azt is megmutatja, hogy egy konfliktus helyzetben többnyire többféle
szabály megfogalmazható. Vannak teljesen egyenértékű szabályok, mint a jobbra vagy balra
hajts szabály, de lehetnek hosszútávon hatékony jobb és rosszabb szabályok is.
A fentiekbő l az is következik, hogy a különböző társadalmak különböző szabályok alapján
működnek. Mindenkinek az adott közösség, illetve állam szabályait kell követni. Dániában
nemcsak a dánoknak, hanem az angoloknak is az út jobb oldalán kell vezetniük. Fő
szabályként az nem fogadható el, hogy a saját (származási helyének) társadalmi szabályai
szerint viselkedjen. Ez ugyanúgy a társadalom összeomlásához vezetne, mintha Angliában a
dánok az út jobboldalán haladhatnának.
Ez a példa abból a szempontból is érdekes, hogy rámutat arra, hogy a mobilitás
növekedésével párhuzamosan a helyi szabályok kényelmetlenségeket okozhatnak. Például, ha
egy angol és egy francia autós találkozik egy utcán, akkor könnyen elő fordul, hogy a szokás

hatalmánál fogva mindkettő a saját szabályrendszerét alkalmazza és így összeütköznek.
Mindez felveti a kérdést, hogy a globális hatékonyság oltárán feláldozzuk a lokális
szabályokat, s vele együtt az emberi közösségek és társadalmak sokféleségét vagy éppen
fordítva a lokális szempontokat védjük a globális szempontokkal szemben.

Svédországban elő ször a baloldalon közlekedtek. Mivel a környező országokban
jobboldali hajtás terjedt el, a svéd “balra hajts!” hátránnyá vált. Svédországban sok
külföldi, külföldön pedig sok svéd okozott és szenvedett el balesetet eltérő beidegző
dései miatt. A váltás csak központi utasítással, egyszerre volt kivitelezhető . 1967.
szeptember 3-án, vasárnap reggel 5 órakor történt meg.

8.1.3 Verseny
A verseny a polgári társadalom egyik alapvető jellegzetessége, amely szintetizálja az önérdekkövető
és a szabálykövető viselkedéssel. A versenyző i magatartás kettő s meghatározottságú, Weber
terminológiáját használva, egyidejűleg jellemzi az értékracionalitás és a célracionalitás. Az elő bbi
azt jelenti, hogy a szabályok az értékek prioritást élveznek az eredmény felett. Az utóbbi pedig azt,
hogy a szabályok adta mozgástéren belül semmi, így például a tradíció sem korlátozhatja az egyént.
A versenyző i viselkedés olyan komplex viselkedési forma, amelyet sokkal nehezebb kikényszeríteni, mint az egyszerű és feltétlen szabálykövetést. Ezért a versenyző i viselkedés első sorban a
szereplő k erkölcsiségének, kulturáltságának a függvénye. A verseny nemcsak a fenti viselkedési
formáktól, hanem a harctól és háborútól is különbözik, mivel ott a győ zelem érdekében minden
eszközt, így erő szakot is alkalmazhatnak a szereplő k. A háborúban valójában nincsenek, a
versenyben viszont vannak szabályok.
A verseny régóta jelen van a társadalmakban (pl. sport verseny), ugyanakkor a piacgazdaság
elterjedésével kapott központi szerepet modern társadalmakban. Adam Smith ( IV. kötet, IX. fejezet)
fő művében a gazdasági versennyel kapcsolatban a következő ket állítja: Ha feltesszük, hogy az
emberek az önérdeküket követik, hogy természetüknél fogva különböző teljesítő képességgel rendelkeznek, hogy lehető ségük van a szabad és önkéntes cserére, akkor munkamegosztásnak kell
bekövetkeznie, mert ez gazdaságosabb, mint az önellátás. A munkamegosztás és a csere versenyt
hoz létre a szereplő k között, akik a gazdaságilag elő nytelenebb ágazatokból az elő nyösebb felé
fordulnak. A szabad verseny összhangot teremt az egyének szerteágazó, puszta önérdek hajtotta
tevékenységei között. Minden embert arra irányít, amely képességeinek a legjobban megfelel, mert
hiszen itt a legversenyképesebb. A teljesítmények arányában osztja el a javakat. A termelést a
társadalom szükségleteihez igazítja, mert a kereslet növekedése maga után vonja a kínálat bő vülését
is.
Lehet-e bármilyen külső beavatkozásnak érdemesebb és magasabb célja – teszi fel a kérdést a skót
szerző –, mint az, hogy mindenki a képességeinek legjobban megfelelő helyre kerüljön, a javak a
teljesítmény arányában oszoljanak meg és a termelés a társadalom szükségleteihez igazodjék? Ezért
minden beavatkozás – akár kedvezmény, akár korlátozás, amelynek révén az állam irányítani
igyekszik a gazdasági életet – “késlelteti, ahelyett, hogy siettetné a társadalmi haladást a tényleges
gazdaság és virágzás felé”. Így Smith a következő meggyő ző déshez jut, amelyet sokan a
kommunista kiáltvánnyal szemben a liberalizmus manifesztumának tekintenek.

Adam Smith (1723-1790)
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith#/media/F%C3%A1jl:AdamSmith.jpg

“Minden embernek mindaddig, míg az igazságügyi törvényeket meg nem sérti, teljes
szabadságára bízhassék, hogy a saját érdekeit a saját módja szerint mozdítsa elő , s
munkájával és tő kéjével versenyre lépjen minden más emberrel vagy osztállyal.” –írtja Adam
Smith (IV. kötet, IX. fejezet.)
A versenyző i magatartás, amely kezdetben csak a gazdaságot jellemezte, ma már a modern
társadalom szinte minden szférájában jelen van, a politikától a kultúráig — mint a források és
javak elosztásának leghatékonyabb formája.
Egy társadalomban a szabályhoz és a versenyhez való viszony nagymértékben befolyásolja a
politikai hatalom jellegét is. Ha az emberek hajlamosak a nyers önzés és az erő szak
alkalmazására, akkor ott egy erő s és elrettentő hatalomra van szükség, ahogy arra Hobbes is
felhívta figyelmet mivel csak egy ilyen hatalom képes rákényszeríteni az embereket a legális
viselkedésre. Ezzel szemben a szabálykövető és versenyző i kultúra esetében nincs szükség
elrettentő hatalomra, mivel az embereket nem a legalitás, hanem a moralitás mozgatja. Ső t
mivel az emberek hajlandóak követni azokat a szabályokat, amelyekkel egyetértenek, ezért
ebben a kultúrkörben az a hatalom működik eredményesen, amely a szabályokat széles
társadalmi egyeztetés után alkotja meg. Nem lehet tehát általában, a kultúrát és az emberek
mentalitásától függetlenül kijelenteni, hogy milyen jellegű hatalom az ideális.

Kérdések
1. Milyen típusai vannak a törvények?

2. Miben különbözik egymástól a természeti, társadalmi és morális törvény?
3. Milyen tanulságai vannak a jobbra hajts szabálynak?
4. Mi jellemzi a versenyt és a versenyző i viselkedést?
Irodalom
Smith, A (1959): A Nemzetek Gazdagsága. E gazdagság természetének és okainak vizsgálata. I.
kötet. (ford. Bilek Rudolf, bev. Mátyás Antal) Akadémiai Kiadó Budapest.
Tóth I. János (2010): Játékelméleti dilemmák. JATEPress, Szeged.
Tóth I. János (1997): Játékelmélet és társadalom. JATEPress, Szeged.
WikiSzótár.hu Magyar értelmező szótár.

8.2 LECKE: KLASSZIKUSOK A TÖRVÉNYRŐL (15 PERC)
Ebben a leckében a következő kérdéseket járjuk körül. Mit mondtak a klasszikusok a
törvényről? Felismerték-e a természet és a társadalmi törvények közötti különbséget? Hogyan
gondolkodott Platón a törvény és az ész viszonyáról? Mi jellemzi a moralitás és a legalitás
viszonyát?

8.2.1 Szofisták
Eredetileg a műveltséget és beszédkészséget fizetés ellenében tanítókat nevezték szofistáknak,
az i. e. 5. századi (tehát a demokratizálódó) görög poliszokban. A szofisták többnyire
praktikus magasabb tudást tanítottak (pl. retorikát) és azt, hogy miképp lehet a legjobban
boldogulni az életben.
A szofisták különbséget tettek a természeti törvény (phüszisz) és a társadalmi törvény
(thészisz) között. A szofisták elismerték, hogy phüszisz univerzális jellegű, ugyanakkor
rámutattak, arra, hogy a thészisz a szokásjogra épül, amely poliszról poliszra változhat. Ez a
relativisztikus szemléletmód jellemezte a szofisták társadalom felfogását is.
A nomosz fogalma is törvényre utal, ami egyaránt származhat a lelkiismeretből vagy éppen
az állam szabályaiból. A szofista Antiphon például amellett érvelt, hogy az emberek
természetüknél (phüszisz) fogva egyenlők csak a társadalmi törvény (nomosz) választja szét
őket szabadokra és rabszolgákra.
8.2.2 Platón
A Törvények (görögül Νόμοι) Platón utolsó dialógusa, amelyben többek között szerepel az
ókori politikafilozófia egyik klasszikus kérdése is: Melyik a helyesebb berendezkedés, ha a
törvények uralkodnak egy államban, és azokat senki se szegheti meg, vagy ha rendkívüli
képességekkel rendelkező államférfi, aki a belátása szerint áthághatja a törvényeket az állam
érdekében? Ez a kérdés úgy is megfogalmazható, hogy melyik állapot a kívánatosabb: az ahol
a törvény a király vagy az ahol a király a törvény?

Platón az akadémijában.

Arisztotelész szerint: az ideális államforma, ha minden politikai hatalom egy
embernek, a legkülönbnek a kezében összpontosul. Az ilyen kiváló férfiak
számára nincs törvény, ő maga a törvény. A monarchia mégis a legrosszabb
rendszer, mert nagy erő és erény ritkán társul.

Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Plato#/media/File:Plato_i_sin_akademi,_av_Carl_Johan_Wahlb
om_(ur_Svenska_Familj-Journalen).png
Platón ebben a dialógusában, ahogy a korábbiakban is (Államban és az Államférfiben) a
filozófus király uralmát tartja kívánatosabbnak. Szerinte a szabály és a törvény csak a
második legjobb megoldást jelenti. A törvény uralma alacsonyabb rendű az értelem
uralmánál, mert a törvények általánosságuk miatt nem képesek bölcsen meghatározni, adott
szituációban, hogy mi a helyes, hiszen a körülmények végtelenül változatosak és csak a bölcs
emberek képesek helyesen dönteni arról, hogy adott körülmények között mi a helyes.
A szabályok csak azért szükségesek, mondja Platón mert a bölcsek igen kevesen vannak és a
sok ostoba ember nem képes élni a megegyezés által biztosítható előnyökkel, azaz a
törvények vezetésére szorulnak. Ebből következik, hogy az írott vagy íratlan szabály követése
a megegyezés szegényes, ám gyakran nélkülözhetetlen pótlékának tekinthető.
Platón azt is látja, hogy rossz uralkodó esetében ez az elv vezet a legrosszabb eredményhez,
nevezetesen türanniszhoz, modern kifejezéssel zsarnoksághoz vagy diktatúrához. Tekintve,
hogy a királyok általában nem filozófusok, ezért a művet lehet úgy is értékelni, hogy a görög
filozófus itt – a korábbi írásaihoz képest – elmozdult a törvények uralmának az álláspontja
felé.
Abban persze Platónnak igaza van, hogy a törvénynek – lényegéből fakadóan – lehetnek
korlátai. Például a törvény eleve nem képes figyelembe venni a speciális vagy rendkívüli
helyzeteket. Ezért kivételesen előfordulhat, hogy egy jó törvény speciális körülmények között
rossz eredményre vezet. Erre a problémára azonban nem az a helyes válasz, hogy a
társadalom nemet mond a törvényre, hanem az, hogy keresi a méltányosság, illetve a
rendkívüli megoldások alkalmazásának a lehetőségét.
Platón felvetése az ész és a törvény viszonyáról rendkívül vitatható. Végül is mit üzen Platón
azzal, hogy a filozófus királyt a törvény felé emeli? Ezzel azt mondja, hogy a bölcs király – és
rajta keresztül általában az ész – a törvény felett áll. Hosszasan lehetne sorolni a problémákat.
Ki dönti el a királyról, hogy bölcs? Maga vagy mások? Miben különbözik a bölcs király a
zsarnoktól? Miért gondolja a bölcs király, hogy a törvényeket – vagyis évezredek tapasztalatát
összegző normákat – felülbírálhat? Ha így gondolja, akkor nem bölcs, hanem egyszerűen csak
a bölcs álruhájába öltözött zsarnok. A politikafilozófia szerint a zsarnok egyik fontos
sajátossága, hogy a törvények felett állónak tekinti magát.
John Dickinson, az Amerikai Egyesült Államok alapító atyja, a történelem egyik kevésbé
ismert alakja az 1787-es Alkotmányozó Kongresszuson kijelentette: „A tapasztalatnak kell
egyedül irányítania a döntéseinket. Az ész félrevezethet bennünket.« Lényeglátó, fontos
kijelentés. Ha csak a saját eszünkre támaszkodunk, könnyen dönthetünk rosszul.” – jegyzi
meg Lánczi (2019).

8.2.3 Szopoklész: Antigoné
Ideális esetben a társadalmi, erkölcsi és jogi törvények összhangban vannak és egymást
erősítik. Ugyanakkor vannak olyan esetek, különösen társadalmi átalakulások és változások
korszakában, amikor az erkölcsi és jogi törvények között nincs összhang. Ezt a problémát az
elsők között ábrázolja Szophoklész Antigoné című drámája. A mű központi problémája, hogy
Kreón a király megtiltja a városra támadó Polüneikész eltemetését, aminek testvére, Antigoné
– a halálbüntetés terhét is vállalva – nyíltan ellenszegül. A dráma alapvető konfliktusa
Antigoné és Kreón szembenállása, és egyben a moralitás és legalitás ütközése. Antigoné az
emberség és a lelkiismeret parancsát, az istenek íratlan törvényeit képviseli; Kreón az ember
által hozott törvény nevében lép fel, amely zsarnoki törvény, és szemben áll az istenek
törvényével.

Hegel szintén elmélyülten elemzi a legalitás és a moralitás viszonyát. A legalitás a jogrend
elfogadása, pusztán külső megegyezés a társadalmi megegyezésből vagy a hatalom
döntéséből eredő szabályokkal. Ezzel szemben a moralitás az erkölcsös magatartás szubjektív
oldala. Hegel itt a jó szándékot, a kötelességet, valamint a lelkiismeret fontosságát
hangsúlyozza. Ugyanakkor elutasítja azt a kanti álláspontot, hogy a cselekedet elveszti
morális értékét, ha abban a hajlamok vagy ösztönök is belejátszanak. A legalitás és a
moralitás egysége alapján beszél Hegel erkölcsiségről. Szerinte az erkölcsiség a család, a
polgári társadalom és az állam intézményeiben található meg.
Kérdések
1. A szofisták szerint mi a különbség a természeti és a társadalmi törvény között?
2. Miért mondja Platón azt, hogy a törvény csak a második legjobb megoldás?
3. Hogyan ábrázolja a moralitás és a legalitás ütközését Szophoklész?
4. Mit mond Hegel a moralitás és a legalitás viszonyáról?
Irodalom:

Egészségtudományi Fogalomtár. Állami Egészszégügyi Ellátó Központ.
Falus Róbert (2005): Az antik világ irodalmai. Neumann Kht. Budapest.
Lánczi András (2019): Önhitt és gőgös moralisták. Magyar Nemzet. December 24.
Platón összes művei kommentárokkal. Törvények (fordította Bolonyai Gábor), Atlantisz
Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Szophoklész: Antigone; (ford. Révay József); Akadémiai, Budapest 1967 (Az Ókortudományi
Társaság kiadványai).

8.3 LECKE: A TÖRVÉNY MODERN FELFOGÁSA
Ebben a leckében megvizsgáljuk, hogy a modern szerzők mit mondtak a törvényről. Fontos
kérdés a természeti törvénynek és a társadalomi törvénynek, mint jogszabálynak az
egymáshoz való viszonya. Ennek a vitának új fordulatot ad az ökológiai válság, amit csak úgy
tudunk megoldani, ha a parlamentek olyan törvényeket hoznak, amelyek összhangban vannak
az ökológia törvényeivel.

8.3.1 Hobbes
Thomas_Hobbes a már idézett Leviatánban egyaránt foglalkozik a természeti, erkölcsi és a
polgári törvény fogalmával. A természettörvényekről úgy gondolja, hogy a mechanika
szellemiségével összhangban a testek determinált mozgását írja le. Hobbes a társadalmat és az
államot is testként, jelesül mesterséges testként fogta fel.
Az angol szerző összesen 19 erkölcsi (természeti) törvényt fogalmazott meg, de hangsúlyozta,
hogy azok csak lélekben kötelezik az embert. S így önmagában nem képesek koordinálni a
társadalmat. Az első és alapvető természeti törvény szerint „mindenki békére törekedjék,
ameddig csak annak elérésére reménye van, ha pedig arra nincs remény, akkor, a háború
minden eszközét és lehetőségét igénybe veheti.” (Leviatán 14. fejezet)
A társadalom eredményes irányítása csak úgy lehetséges, ha az uralkodó szabályokban,
törvényekben fogalmazza meg a helyes viselkedés normáit. Platónhoz hasonlóan, bár más
okok miatt Hobbes is a törény fölé emeli a szuverént. Sőt azt állítja, hogy az uralkodót az
erkölcsi (természeti) törvények sem kötelezik, hanem éppen fordítva, az erkölcsi törvények is
csak azért jogosultak, mert a hatalom azokat jogerőre emeli.
8.3.2 Locke
Ahogy már említettük John_Locke azt hangsúlyozza, hogy a természeti törvények már a
természeti állapotban is léteznek és amelyek követése minden értelmes embertő elvárható. Ha
valaki erre nem képes, mert gyermek vagy nem beszámítható, akkor gyámság alatt kell
tartani.

John Locke
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Locke-JohnForrás:
LOC.jpg/375px-Locke-John-LOC.jpg
A skót szerző szerint a polgári törvény esetében kiemelten fontos elem a társadalmi
jóváhagyás. Ebből világosan adódik az, hogy törvényt csak a törvényhozó hatalom hozhat,
hiszen a társadalom felett csak a társadalom tagjainak beleegyezésével és a tőlük kapott
felhatalmazás alapján lehet valakinek törvényhozó hatalma. Locke szerint ahol nincs törvény,
ott nincs szabadság sem. Az ember természetes szabadsága, hogy a természet törvénye
szabályozza őt, de semmi más nem szabhat neki korlátot.
A skót filozófus szerint az erkölcsi törvények három csoportja létezik.
(i) Az isteni törvény, amely a bűn és a kötelesség mértéke, ahogyan Isten az embernek azt
közvetlenül kiszabta és túlvilági büntetéssel vagy jutalommal kötötte össze,
(ii) A polgári törvény, amely az állam által kiszabott szabályok, amelyek a cselekedetek
büntethetőségét
állapítják
meg,
(iii) A közvélemény vagy a hírnév törvénye, amelyek magába foglalják az erény és a bűn
kritériumát és amelyek tiszteletet vagy megvetést vonnak maguk után.
*
John_Stuart_Mill a Szabadságról című munkájában határozottan az individuális szabadságot
és a társadalmi pluralizmust képviseli a tömegek és a közvélemény zsarnokságával szemben.
Így hangsúlyozza, hogy az egyén és a kisebbségek jogait és érdekeit meg kell védeni a
demokratikus többség absztrakt érdekeivel szemben. Az angol szerző különbséget tesz az
elsődlegesen önmagunkra és az elsődlegesen másokra vonatkozó cselekedetek között. Az
utóbbiak határa a mások szabadságánál húzódik meg és csak ezeknél engedhető meg az állam
beavatkozása is. A vélemény- és vitatkozási szabadság azonban semmiféle korlátozásnak nem
vethető alá. Ezt a liberális elvet gyakran a következőképpen fogalmazzák meg:‘Bárki bármit
megteheti feltéve hogy nem árt másoknak.’

Kant A Tiszta ész kritikájában, jelesül ahol a transzcendentális analitikáról ír azt állítja, hogy
az emberi ész mindig csak jelenségeket (fenoméneket) ismerhet meg, mert a megismeréstől
függetlenül fennálló valóság (Ding an sich) rejtve marad számára. Ennek oka, hogy
valahányszor a valóság felé fordulunk, működésbe lépnek az érzékelés és az értelem a priori
formái, amelyek egyrészt átalakítják az érzékelés anyagát, másrészt korlátozzák is
valóságismeretünket. Nem olyannak ismerjük meg a világot, ahogyan magában való, hanem
olyannak, amilyen a mi számunkra.

8.3.3. Popper
Karl_Popper (1902-1994) osztrák származású angol-zsidó filozófus. Fő eredményeit
a tudományfilozófia,
az ismeretelmélet és
a politikafilozófia területén
ért
el.
A
politikafilozófia területén a liberális demokrácia, a „nyílt társadalom” (kb. liberális
demokrácia) híve a kommunizmus és a marxizmus bírálója.
Szerinte csak a természetben vannak törvények a társadalomban nincsenek, mert az egyedi
történések eredménye. Popper szerint a historicizmus mint módszer alkalmatlan arra, hogy
bármilyen – természettudományos értelemben vett – törvényt megfogalmazon. S ebből
következik, hogy téves az a historicista álláspont is, amely szerint a történelem menete előre
megjósolható bizonyos törvényszerűségek alapján.
Vizsgáljuk meg a globális felmelegedés problémáját Popper megfontolásai alapján. Az
üvegházhatású gázok koncentrációja és az üvegházhatás közötti összefüggés egy tipikus
természettudományos összefüggés. Abban igaza van a szerzőnek, hogy ebből semmi sem
következik arra, hogy az egyes társadalmak akarnak vagy nem akarnak foglalkozni ezzel a
problémával. Másrészt ha a társadalmak meg akarják oldani ezt a problémát, akkor pontosan
meghatározható speciális lépéseket kell tenniük. A párizsi_éghajlatvédelmi_egyezmény
pontosan meghatározza, hogy milyen mértékben kell csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátását.
Ez a példa azt is mutatja, hogy a jó társadalmi törvény összhangban van a
természettörvényekkel. Nyilván nem minden esetben van ilyen közvetlen kapcsolat mint a
klímaváltozás esetében, de a jog konzisztenciája miatt a jó társadalmi törvényeknek
igazodniuk kellene a természeti és kiváltképp az ökológia törvényeihez. Csak ebben az
esetben lehet reményünk van reményünk a fenntartható_fejlődésre.

Karl Popper 1980-ban
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper#/media/F%C3%A1jl:Karl_Popper.jpg

A historicizmus – szerint a történelem bizonyos ismert törvények alapján elkerülhetetlenül egy
bizonyos végpont felé halad. Például a marxizmus szerint a történelem elkerülhetetlenül halad a
kommunizmus
felé.
Popper
kimutatja,
hogy
az
ilyen
ideológia
az autokratikus és totalitárius rendszerek technikai eszköze. Szerinte a historicizmus a
tudományos törvények természetének és az előrejelzés (jóslás) fogalmának a félreértésén alapul.
Egyik érve szerint: a tudományos tudás az emberi történelem fontos okozati faktorai közé számít,
és mivel senki nem tudja megjósolni a jövő tudományos felfedezéseit, ezért nem létezhet a
történelmet megjósoló tudomány.

Kérdések
1. Hobbes szerint mi az összefüggés a polgári törvény és a bű között?
2. Mi a különbség Hobbes és Locke felfogásában a természeti törvény szerepét illetően?
3. Hogyan bírálja Popper a historicizmust?
Irodalom:
Boros Gábor (2007): Filozófia. Akadémia Kiadó Budapest.
Hobbes (1970) Leviatán. Magyar Helikon. Budapest

Locke (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Gondolat Kiadó, Budapest.
Popper, Karl (1989): A historicizmus nyomorúsága; (előszó Kelemen János, ford. Kelemen Tamás)
Akadémiai, Budapest.
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BEVEZETÉS
„A társadalomfilozófia területének meghatározása nem olyan szabatos, mint a filozófia
legtöbb szokványos »ágáé«”-írja Joel Feinberg. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a
társadalom egy olyan totalitás, amelyet a különböző korszakok eltérő szerzői különböző
nézőpontból vizsgáltak. Ebből következően nemcsak másképp látták ugyanazokat a témákat
(ember, hatalom tulajdon), hanem más témákat ítéltek fontosnak és meghatározónak. Mindez
pedig nemcsak a társadalomfilozófia témák „folyékonyságát” eredményezi, hanem a szerzői
nézőpont fontosságát is mutatja.
Egy tudományágat be lehet mutatni tematikusan vagy történetileg. Míg a
természettudományok esetében a bevezető kurzusok általában tematikusan épülnek fel, addig
a filozófia esetében történetileg. Ennek a különbségnek döntően módszertani okai vannak. A
tudományos módszertan bázisán a tudósok eredményei egyesíthetők, ezzel szemben a
filozófusok nézetei – éppen az eltérő nézőpontjuk miatt – nem egyesíthetők. Minden jelentős
filozófia egy önálló paradigma, amit legkönnyebben egy történeti áttekintésben lehet
bemutatni. A filozófusok közötti válogatás jelenti az elsődleges kihívást a jegyzetíró számára.
Ebből következik, hogy viszonylag sok filozófiatörténeti, sőt kimondottan a politika- és a
társadalomfilozófia történetére koncentráló könyv van forgalomba. A történeti jellegű
tankönyvek bőségén túl ennek a megközelítésnek természetes fogyatékossága, hogy ezek
szükségképpen a múlt filozófusaira és problémáira koncentrálnak. Korunk problémái egy
tematikus megközelítésben sokkal könnyebben érinthetők.
A fenti okok miatt ez a digitális tananyag a társadalomfilozófiát tematikus módon mutatja be.
Ekkor a kanonizált témák közötti válogatás, illetve azoknak egy meghatározott koncepció
szerinti elrendezése jeleni a szerző számára a kihívást. Ez a jegyzet a hangsúlyt a társadalom
és az ember természeti sajátosságaira helyezeti és ebben a szellemben vizsgálja a környezeti
válságot, az evolúció és az ész viszonyát, illetve a többi klasszikus társadalomfilozófiai
témát. Mindezeket a kérdéseket a fizikalizmus és az evolucionizmus keretében vizsgálom.
Terjedelmi korlátok miatt más nézőpontokat egyáltalán nem érintek.
Módszertani szempontból az elsődleges
társadalomtudományok eredményeinek és
paradigmáinak a felhasználása. Úgy
gondolom – Newton parafrazálva –, hogy
a társadalomfilozófia a tudományok
vállára állva messzebbre láthat. Ennek a
lépésnek azonban súlyos ára van, mivel a
felhasznált tudományos (rendszerelméleti,
termodinamikai
evolucionista)
paradigmák elavulása az itt bemutatott
társadalomfilozófiát is romba dönti.

Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

2

célom

a

természettudományok

és

a

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A jegyzetben píros betűvel jelöltem a témák és leckék címét. A hypertext módon írt
szakszavak és kifejezések szinte mindig a Wikipédára utalnak; ezek egyszerre jelentenek
hivatkozásokat és további olvasnivalókat. A jegyzetben található képek – egy kivételével – a
wikipédiából származnak.
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